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CZĘŚĆ II: ZBUDUJ DIODOWY HELIKOPTER
KROK 1

Zgromadź potrzebne podzespoły elektroniczne: baterię guzikową (typu CR2032) i diodę
świecącą. Spójrz na baterię. Jej biegun dodatni jest oznaczony znakiem „+”. Widzisz? Na bateriach
guzikowych biegun ujemny zazwyczaj nie jest oznaczany, ale druga strona musi być ujemna,
prawda? Pamiętasz, jak budowaliśmy własną baterię z grosików? Zaobserwowaliśmy, że baterie
mają bieguny dodatni i ujemny, dzięki czemu prąd może przepływać przez obwód.

Teraz przyjrzyj się diodzie. Nie ma na niej
oznaczeń „+” ani „–”, ale ma ona wyprowadzone
dwa druciki, tzw. nóżki. Zauważ, że jedna
nóżka jest dłuższa — podobnie jak w diodzie
świecącej z projektu budowy miniaturowej
latarki. Ta dłuższa nóżka to wyprowadzenie
dodatnie (+), a krótsza — ujemne (–). Obejmij
wyprowadzeniami diody baterię tak, aby dłuższa
nóżka dotykała dodatniego (+) bieguna baterii,
a krótsza — ujemnego (–). Dioda powinna
rozbłysnąć.
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Czy wiesz, że…

Dioda świecąca, nazywana też angielskim skrótem LED, działa, gdy do jej wyprowadzeń przyłożone
jest napięcie elektryczne. Wewnątrz diody znajdują się dwie warstwy półprzewodnika — jedna
ma nadmiar ładunków elektrycznych ujemnych, a druga dodatnich. Napięcie z baterii, przyłożone
do tych warstw, powoduje przemieszczanie się ładunków i ich łączenie. Gdy ładunki spotykają
się, następuje emisja energii w postaci fotonu (cząsteczki światła). Zjawisko to nazywa się
„elektroluminescencją”.

KROK 2

W ostatniej, trzeciej szpatułce wykonaj małe trójkątne
wcięcie — około 1,5 cm od końca szpatułki. Do
wykonania wcięcia możesz użyć szczypiec lub cążków
do przecinania drutu. Wycinaj po małym kawałeczku,
aż osiągniesz idealny kształt.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE KSZTAŁT WCIĘCIA JEST
TAKI, JAK NA RYSUNKU. MUSI BYĆ ONO
TRÓJKĄTNE I TWORZYĆ MAŁY HACZYK.
POWINNO BYĆ ZROBIONE NA GŁĘBOKOŚĆ
OKOŁO JEDNEJ TRZECIEJ SZEROKOŚCI
SZPATUŁKI.
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KROK 3

Wytnij dwa tekturowe paski, każdy o długości około 18 cm i szerokości około 2 cm. Do tego celu
świetnie nadaje się brystol z bloku technicznego lub tektura z pudełka po butach. W obu kawałkach
zetnij nieco tektury po bokach — na odcinku około 3 cm od końca. Dzięki temu paski staną się
cieńsze i łatwiej będzie połączyć je taśmą z resztą konstrukcji.

KROK 4

Przyłóż do siebie paski tektury i wygnij na
zewnątrz te końce, których nie zwężałeś.
Zgięcie na obu paskach powinno być w tym
samym miejscu, około 8 cm od zwężanego
końca. Pomiędzy końcami pasków powinny
powstać kąty po 45° każdy.

KROK 5

Przyklej paski tektury po przeciwnych stronach szpatułki, bezpośrednio nad wcięciem, które
wykonałeś wcześniej. Upewnij się, że taśma samoprzylepna obejmuje tekturki i szpatułkę. Dopilnuj,
żeby wcięcie nie było niczym zasłonięte. Tekturki powinny być odgięte od szpatułki. To będą
łopaty wirnika w naszym helikopterze.
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KROK 6

Pozostała nam ostatnia rzecz: dołączenie do helikoptera diody świecącej i baterii. Nasuń diodę
na baterię tak, aby właściwe nóżki diody dotykały odpowiednich biegunów — w opisany
wcześniej sposób. Dioda powinna zaświecić. Przymocuj baterię z diodą do szpatułki, owijając je
taśmą samoprzylepną. Przekładaniec bateryjno-diodowo-taśmowy powinien być przyczepiony
do szpatułki za wcięciem.

ŚREDNICA BATERII MOŻE BYĆ WIĘKSZA
OD SZEROKOŚCI SZPATUŁKI. UPEWNIJ
SIĘ, ŻE NADMIAR WYSTAJE POZA OBRĘB
SZPATUŁKI PO STRONIE BEZ WCIĘCIA.
W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE BYĆ
TRUDNO WYSTRZELIĆ HELIKOPTER.
Nasza wyrzutnia i świecący
helikopter są gotowe do
działania. Potrzebne nam będą
jeszcze przestronne miejsce,
najlepiej gdzieś na zewnątrz, oraz
ciemność. Oczywiście możesz
wykonać kilka lotów próbnych
za dnia, ale ciekawsze będą loty
nocne.
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Chcesz wystrzelić swój helikopter? Oczywiście, że chcesz!
Ale — co powie Ci każdy dobry pilot — bezpieczeństwo jest
najważniejsze, załóż więc okulary ochronne. Teraz zaczep wycięcie
z przodu helikoptera o środek gumki wyrzutni. Wyprostuj ręce,
aby odsunąć urządzenie od twarzy i ciała. Skieruj wyrzutnię
w górę, w stronę przeciwną do siebie i innych ludzi. Odciągnij
szpatułkę tworzącą helikopter,
a następnie ją puść.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO!

Upewnij się, że helikopter jest możliwie oddalony od Twojej twarzy, i nie ciągnij zbyt mocno
za gumkę. Wyrzutnia powinna znajdować się na wysokości Twojego ramienia, jak najdalej od
Ciebie. Musi być skierowana w stronę nieba, nachylona pod kątem około 45°. Ciągnij helikopter
w kierunku swoich bioder. Podczas wystrzeliwania helikoptera zawsze noś okulary ochronne
i nigdy nie kieruj go w stronę innych osób lub zwierząt!
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M

DALSZE EKSPERYMENTY

Możesz poeksperymentować z różnymi kształtami skrzydeł lub różnymi sposobami ustawienia
diody. Czy inna budowa wirnika sprawi, że helikopter dłużej utrzyma się w powietrzu lub poleci
dalej? Czy wzory, kreślone przez światło diody, będą się zmieniać? Przy okazji możesz wykonać
trochę zdjęć z długim czasem naświetlania. Ustaw aparat na statywie lub na czymś stabilnym. Jeżeli
ustawisz długi czas otwarcia migawki, powinieneś uzyskać na zdjęciu strumień światła podobny do
fajerwerku.
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