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  מטאורולוגית תחנה

GREEN SCIENCE- WEATHER STATION - 03279  

ערכה זו מציגה שבשבת  .הפונקציות שלך -בתורמצפה ורשום את מזג האויר עם התחנה המטאורולוגית 

מכל שקוף וסגור (תוכל גם להתנסות עם אפקט החממה וליצור טרריום . גשם- חום ומד-מד, רוח-רוח ומד

  ).לגידול צמחים מיוחדים

  

  .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

A. הוראות בטיחות 
 .ההתחלהיש לקרוא את כל ההוראות לפני  .1

 .השגחת ועזרת מבוגר מומלצת .2

 .8הערכה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  רהערכה והמוצ .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

במקרה שמד  .זכוכית שבורה עלולה לפצועו גוף הזכוכית הינו שביר. התנהל בזהירות עם מד החום .5

  .צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו לקבלת חלק חלופי, החום נשבר

  

B. מרכיבים  

, רוח-מד )מרכז(טבור , ברגים, מצפן, מכסה, פלך קצר, ארוך) מוט קטן(פלך , זרוע תמיכה במד החום

-גביעי מד, שבשבת רוח, רוח -זרוע תמיכה בשבשבת,  רוח - זרוע תמיכה במד, זרוע תמיכה במד גשם

  .חום- מד, צינור פלסטיק, משפך, חצאי עמודות תמיכה 2, חרו

בקבוק שתיה קלה של חצי ליטר או ליטר אחד עם פתח הברגה ומברג פיליפס  :נדרש בנוסף אך לא כלול

  .קטן
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  :אזהרה

מכיל חלקים  – סכנת חנק 

לא מיועד לילדים . קטנים

 .3מתחת לגיל 



C. הרכבה 
  .מספרים צבועים מתייחסים לאיורים. בצע את הפעולות הבאות להרכבת התחנה המטאורולוגית שלך

הברג את העמודה על צוואר . עמודות התמיכה יחדיו וחזק אותם עם שני ברגיםחבר את שני חצאי  .1

 .בקבוק שתיה ריק ונקי

. זהה את זרוע התמיכה של מד הגשם. הגשם של התחנה המטאורולוגית-כעת הרכב את חלק מד .2

). שים לב כי הצד העליון של כל זרוע הוא הצד השטוח(הצד השטוח של הזרוע הוא הצד העליון 

ה קדחוף את המשפך בחוז. ת צינור הפלסטיק דרך החור בקצה הצר של הזרוע עד שיעצורהחלק א

 .אל תוך ראש הצינור

החלק את מד החום מטה אל . זהה את זרוע התמיכה של מד החום. כעת הרכב את חלק מד החום .3

 .שים לב כי נורת מד החום צריכה להיות בתחתית .צה הזרוע עד שיעצורקתוך הסוגרים ב

דחוף את . זהה את זרוע התמיכה של שבשבת הרוח. הרכב את חלק שבשבת הרוח, כןלאחר מ .4

דחוף את הפלך הקצר יותר דרך החור בשבשבת הרוח אל תוך . המצפן לתוך החור במרכז הזרוע

 .וודא כי השבשבת מסתובבת בחופשיות. החור בקצה הזרוע

בץ את שלושת הגביעים בתוך ש. זהה את זרוע התמיכה של מד הרוח. הרכב את מד הרוח, לסיום .5

כולם בכיוון השעון או נגד כיוון (בעודך מוודא כי הם כולם מצביעים באותו כיוון , טבור מד הרוח

וודא . דחוף את הארוך מבין שני הפלכים דרך הטבור ולתוך החור הקטן בקצה זרוע התמיכה). השעון

 .כי מד הרוח מסתובב בחופשיות

מד החום , שים את מד הגשם ראשון. כשירים על עמודת התמיכההנח את ארבעת זרועות המ, כעת .6

 .הנח את המכסה על ראש העמודה, לסיום. אז שבשבת הרוח ולבסוף מד הרוח, לאחריו

  .התחנה המטאורולוגית שלך כעת מושלמת! ברכות

  

D. כיצד זה עובד 

  .גשם וטמפרטורה, התחנה המטאורולוגית שלך מיועדת למדידת רוח

. גביעי מד הרוח תופסים את הרוח וגורמים למד הרוח להסתובב. מודדים את הרוחמד הרוח והשבשבת 

מד רוח זה אינו יכול לומר לך מה היא . כך מהירות הרוח גבוהה יותר, ככל שהוא מסתובב מהר יותר

תוכל להסתכל במצפן ולשער . שבשבת הרוח מצביעה על הכיוון שממנו נושבת הרוח. בדיוק מהירות הרוח

  .וון החץ על השבשבת מצביעלאיזה כי

  

המציגות בהתאמה את , S-ו Nקוטבי המגנט שלו מיושרים עם האותיות . המצפן כולל דיסק מתכת ממוגנט

הנמצאים , הדיסק מסתובב כך שהקטבים פונים לכיוון הקטבים המגנטיים של כדור הארץ. הצפון והדרום

  .קרוב לקטבים הגאוגרפיים של כדור הארץ

  

תוכל . תאדותהמשפך תופס את הגשם ועוזר לעצירת המים בצינור מלה. כמה גשם ירדמד הגשם מודד 

  .ים באמצעות קריאת הסימונים על הצינורלמדוד את ירידת הגשמ

  

מה , תוך הנורה מתרחב כאשר הוא מתחמם הנוזל המיוחד ב. מד החום מודד את טמפרטורת האויר

  .הנוזל מתכווץ שוב כאשר הוא מתקרר. ה גבוהה יותרגורם לו לנוע כלפי מעלה בצינור ולהציג טמפרטורש

  

  

  

  

  

  



E. הפעלה 

 .מים 2\3מלא אותו עד ל. הברג החוצה את הבקבוק מהתחנה המטאורולוגית .1

ולא מתחת , לא מוגן מהרוח, הוא צריך להיות בשטח פתוח. מצא מיקום מתאים לתחנה שלך, כעת .2

זה (תה כך שמד החום פונה צפונה סובב או. העמד את התחנה על משטח שטוח וקשה. לצל העצים

 ).קריאות שגויות של טמפרטורת האויר ובכך ייצור, ימנע מאור השמש לפגוע בנורה

יש תמיד לבצע את הקריאות באותה שעה כל יום כך שתוכל . בצע קריאות עם המכשירים פעם ביום  .3

  :הנה הדרכים לביצוע קריאות. להשוות מזג אויר ביום אחד לאחר

החזק אותו במאונך ומדוד את ירידת הגשם באמצעות , את הצינור מהמחזיק שלוהסר : מד גשם •

. אז הסר את המשפך ונער את המים החוצה. רשום את הקריאה. קריאת הסימונים על הגליל

 .החלף את המשפך והכנס מחדש את הצינור לתוך המחזיק שלו

רשום את . אש הקו האדוםלצד ר) במעלות צלזיוס או מעלות פרנהייט(קרא את המספר : מד חום •

 .הקריאה

,  אך על ידי צפייה בו תוכל להעריך אם הרוח רגועה, למד הרוח אין סרגל שניתן לקרוא: מד רוח •

 .רשום את הערכתך. חזקה או אוורירית, קלה

 -SE, מערב- N ,W-צפון(הבט במצפן והערך לאיזה כיוון החץ על השבשבת פונה : שבשבת הרוח •

 .ם את הקריאהרשו). 'מזרח וכדודרום 

אחת  , אחת לתאריך ואחת לגשם - צור טבלה עם שורה אחת לכל יום ושש עמודות, בפנקס .4

 .אחת לכיוון רוח ואחת להערות, אחת לחוזק רוח, לטמפרטורה

 .השווה את ממצאיך עם אלו של התחנה המקומית באזורך בכדי לבדוק כמה רישומיך נכונים .5

רשום את הממצאים בכל . מזג האויר משתנה לאורך היוםתוכל לנסות ליצור רישום של הדרך בה  .6

 .רשום את הזמנים והממצאים בטבלה. שעה

 

  
  

F. פתרון בעיות 

. הפלכים שלהם תפוסים בידיייתכן והם , אם מד הרוח או השבשבת אינם מסתובבים בחופשיות •

תוכל גם ללטש את הפלכים עם נייר זכוכית או . משוך את הפלך מעט כלפי מעלה לשחרורם

 .להוסיף מעט שמן בישול כחומר סיכה

 .הוסף מעט מים ווודא כי הבקבוק עומד על משטח שטוח, אם התחנה המטאורולוגית נופלת •

 .תן לו נקישה קלה, אם המצפן אינו מסתובב בחופשיות •

וודא כי הוא אינו מוגן תחת אחת מהזרועות , גשם אינו מתמלא בזמן ירידת גשםאם מד ה •

 .האחרות

  

  

'טמפ תאריך  
  חוזק הרוח

 הערות כיוון רוח ירידת גשם חזקה\אוורירית\קלה\\עהרגו



  

G. ניסויים נוספים 

  אפקט החממה            

שפוך את המים מהבקבוק והעמד את . תוכל לבחון את אפקט החממה עם הבקבוק, ביום שמש •

את מד החום מזרוע אז הסר , שים  לב לטמפרטורה על מד החום. התחנה בנקודה שטופת שמש

חבר חתיכת חוט למד החום והנמך אותו . הכהסר את המכסה מעמודת התמי. התמיכה שלו

אתה אמור למצוא כי . הוצא את מד החום החוצה וקרא אותו שוב. לתוך הבקבוק למספר דקות

 .אשר חימם את האוויר בפנים, זה קורה מכיוון והבקבוק לכד מעט חום מהשמש. הקריאה עלתה

קרני חום מהשמש נכנסות לתוך הבקבוק ומחממות את . הפלסטיק לוכד חום מהשמש בקבוק •

מכיוון וזו , אפקט זה נקרא אפקט החממה. אך קרני חום מבפנים אינן יכולות לצאת, האויר בפנים

 .הדרך בה חממות לוכדות חום

חמצני  פחמן דו. גזים באטמוספירה של כדור הארץ לוכדים חום בצורה דומה לבקבוק הפלסטיק •

דבר המגביר , שריפת דלקים כמו נפט וגז מוסיפה פחמן דו חמצני לאויר. הוא אחד הגזים האלו

 .זה ידוע כהתחממות גלובלית. את החום הלכוד

והטמפרטורה העולה , האקלים משתנה באיטיות. ההתחממות הגלובלית משנה את כדור הארץ •

, ולה לגרום לארועי אקלים קיצונייםהתחממות גלובלית על, בעתיד. גורמת להמסת קרח בקטבים

 .כמו הוריקנים ושטפונות

  

  טרריום בתחנה המטאורולוגית

קצת חצץ , לצורך זה תצטרך מעט קומפוסט לשתילה. אתה יכול לגדל צמחים בתוך הבקבוק •

בקש ממבוגר לעזור לך . הברג את הבקבוק החוצה מהתחנה). שרך וקיסוס כמו(ומעט צמחי בית 

מ של חצץ "ס 2שים בערך . יון של הבקבוק עם מספריים או סכין יצירהבחיתוך השליש העל

דחוף בזהירות את . בתחתית הבקבוק ומלא את הבקבוק בקומפוסט לשתילה עד לשליש מנפחו

החזר את . לתוך האדמה ודחוף כלפי מטה את האדמה מסביבם צמח אחד או שנייםשורשי 

והחזר את הבקבוק לתחנה , ין מיםהדבק אותו במקום עם נייר דבק חס, מכסה הבקבוק

הנח את הבקבוק . כסה את החורים בראש העמודה המרכזית עם קצת נייר דבק. המטאורולוגית

הצמחים שלך אמורים לצמוח בלי שתצטרך . אך לא ישירות באור שמש, במקום מואר היטב

 .להשקות אותם

ואדי שקות אותה מכיוון אין צורך לה. הגינה הקטנה שיצרת בתוך הבקבוק שלך נקראת טרריום •

 .החוזרות בחזרה אל תוך האדמה, מים הנפלטים בידי הצמחים יוצרים טיפות בפנים הבקבוק

. האטמוספירה והאדמה, זהו מחזור המים בין האוקיינוס. הטרריום מדגים בנוסף את מעגל המים •

זורם בחזרה  היורד על האדמה ואז, יוצרים עננים וגם גשם, מים מתאדים מהאוקיינוסים והאדמה

הם מתרכזים בפנים . מים מתאדים מהאדמה ומעלי הצמח, בטרריום. דרך נחלים לאוקיינוס

 ).מייצג גשם זה(אז הם זורמים בחזרה מטה אל האדמה ). זה מייצג עננים(הבקבוק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



H. עובדות מעניינות 
  

העולם  מידע מתחנות אלו ברחבי. תחנות מטאורולוגיות הן חשובות לחיזוי מזג האויר •

העוזרים להם לחזות מה סביר לקרות בשעות , עוזר לחזאים לזהות דפוסים במזג האויר

 .וימים הקרובים

שולחות קריאות , המונעות בידי לוחות סולאריים, תחנות מטאורולוגיות אוטומטיות •

 .אויר-ממכשיריהם בטלפון או רדיו למשרדי חברות תחזיות מזג

הרושם את הטמפרטורות , חום מקסימלי ומינימלי לרוב התחנות המטאורולוגיות יש מד •

 .שעות 24הגבוהות והנמוכות ביותר לאורך 

. שנרשמו בלוב, מעלות צלזיוס 57.8לטמפרטורה הגבוהה ביותר הוא השיא  •

 .שנרשמו באנטרקטיקה, מעלות צלזיוס -89.2הטמפרטורה הנמוכה ביותר הייתה 

  .ת בזמן סערה בגואדלופהמילימטרים של גשם ירדו בדקה אח 38, 1970בשנת  •

  
 שאלות וטענות

  
 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו
,        LIAחברת  -כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם
  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 .  WWW.LIA.CO.IL :אתר האינטרנט, 9502552-09: טלפון, 9502552-9-153: פקס
  


