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Our Environment & the World We Live In

Fun & Play Scientific Knowledge

KEY ELEMENTS





















Cockpit | Flying High | Moon Walk | Twister

Flying High

UP IN THE AIR
Cockpit

Moon Walk Twister





















Spinning Universe   

CONVENTIONAL, OR IS IT?
Seesaw

























Mobius Bench Sign Posts

What goes around comes around

SIT BACK AND RELAX
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עליכם לדווש על מנת להניע את המטוס. שימו לב כיצד בעת ובעונה אחת 
המטוס מתרומם ונע במעגלים. ככל שתדוושו מהר יותר כך המטוס יטוס גבוה 
יותר ומהר יותר. אתם יכולים לבחור להתחרות במתמודדים אחרים או לשתף 

עימם פעולה. אז במה תבחרו? המטוסים כבר מחכים.

טיסה בשחקים
נא להדק חגורות, היכונו להמראה!

חוקים פיזיקליים
כוח צנטריפטלי: כוח המושך את המטוס לכיוון מרכז המעגל בו נע המטוס ושומר על תנועה מעגלית.
מהמעגל. החוצה  ישר(  בקו  בתנועתו  להמשיך  )השואף  המטוס  את  המושך  כוח  צנטריפוגלי:  כוח 

אווירודינמיקה: על המטוס פועלים 4 כוחות אווירודינמיים - משקל: נוצר ע”י כוח המשיכה, דחף: נוצר 
ע”י המנוע, עילוי וגרר: נוצרים כתוצאה מהתנועה באוויר.

העולם והיקום
והוטס רייט  האחים  ע”י  נבנה  הראשון  המטוס   •

בשנת 1903.
בשנייה מטר  מליון  כ-300  היא  האור  מהירות   •

כלומר כמליארד מליוני ק”מ בשעה.

אנרגיה חלופית
• פעולת הדיווש יוצרת אנרגיה קינטית המומרת
המטוס. מונע  באמצעותה  חשמלית  לאנרגיה 
ע”י  נקלטת  השמש  של  הסולארית  • האנרגיה 
המעגל סגירת  את  ומאפשרת  האופטי  החיישן 

החשמלי והנעת המטוס הראשונית.
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יוסי דה לוי: 052-3371221

Sign Posts
One or more sign posts can be added to each product. Sign posts provide short 
operating guideline, relevant laws of physics and other trivia and enriching content. 
Sign posts are equipped with an audio device to narrate the text or possibly provide 
additional information. Sign posts can be connected to a power source or be embedded 
with a self supplying energy system, based on solar plates.
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600-SIGN

Age Any age

2 Hours

0.6 m | 1.97 ft

70 Kg | 154 lbsOverall Weight

In Ground Depth*

Installation Time**

Specification

*Including concrete foundation **Not including concrete foundation

Area 0.45 Sq m | 4.8 Sq ft

Overall Height 2.5 m | 8.20 ft
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