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  נורת להט ודיודה,  תיל מתכתיאופייני

  

  1תרשים 

  מבוא
בניסוי זה אנו מודדים . הקשר בין המתח והזרם על רכיב חשמלי מסוים מוגדר כאופיין של הרכיב

המדידות נעשות תחילה בצורה ידנית ולאחר מכן על . את האופינים של רכיבים מעגליים שונים

  .תח בעזרת מחולל אותותאוטומטית של המ" סריקה"ידי 

הניסוח המתמטי של חוק .  קיים יחס ישר בין זרם למתח,אום מצא כי עבור מוליך מתכתי נתון

  :אום הוא

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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VI R=  )1(  

 הוא התנגדות R - הוא הזרם הזורם דרך המוליך וI, הוא המתח על המוליך המתכתיV , כאשר

  .המוליך המתכתי

לפי , בשטח החתך שלו ובחומר ממנו עשוי התיל, מתכתי תלויה באורכוההתנגדות של תיל 

  :הנוסחה

A
lR ⋅= ρ  )2(  

  . היא ההתנגדות הסגולית של החומרρ - שטח החתך שלו וA,  הוא אורך התילlכאשר 

  :בניסוי זה נחקור

 ).1נוסחה ( נורה ודיודה,  תיל מתכתיהאופייניאת  .1

  את הקשר בין התנגדות המוליך לבין אורכו  .2

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

מ מתוח על " מ0.25כרום בעל קוטר של -תיל מתכתי ניקל(מ " ס50 באורך של סרגל התנגדות •

 )m 0.5גבי סרגל עץ באורך 

, ומלץ מ–) מ" מ0.5כרום בעל קוטר של -תיל מתכתי ניקל(מ " ס50 באורך של סרגל התנגדות •

 לא חובה

 )ניתן להשתמש בנורות המתאימות למתחים נמוכים יותר (V 12נורה של  •

 דיודה •

 ) אום15 -בעל התנגדות של כ(נגד משתנה  •

 מחולל אותות •

 ) וולט1.5או שלוש סוללות של ( וולט 1.5סוללה של  •

 מחזיק סוללות •

 תילים •

 תנינים •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 קליבר  •

  V 25 ±חיישן מתח  •

 A 2.5 ±חיישן זרם  •

  כת הניסויבניית מער
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הזרם לכניסה  .3

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את חיישן המתח לכניסה  .4

 : 2בנה את המעגל כמוראה  בתרשים  .5

את חיישן הזרם ואת סרגל ההתנגדות חבר , צורת פוטנציומטרחבר את הנגד המשתנה ב  .א

ניתן לעבוד עם . ואז חבר את חיישן המתח במקביל לסרגל ההתנגדות, בטור עם הסוללה

 . או עם שלוש סוללות בטור בהתאם לחיישן המתח שברשותךV 1.5סוללה אחת של 

הוא הקוטב החיובי התיל האדום בחיישן : וודא שחיברת את החיישנים בקוטביות הנכונה  .ב

 .הקוטב השלילי, והתיל השחור

  

  

  

                                   

                           

                       

  
  

                          
                                    

  
  

  2תרשים 
 MultiLab. -הפעל את תוכנת ה .6

 1לכניסה 

  סרגל 

 דותהתנג

 חיישן מתח

 חיישן זרם

 2לכניסה 

- +

-

- +

+

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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דה לפי הפרוט גדר את מערך המדיהבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .7

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן   A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

   V 25 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

  ידני  קצב מדידה

   דגימות10  מספר דגימות

   אופיינים–מהלך החלק הראשון של הניסוי 
  קבלת אופיין התיל המתכתי בצורה ידנית. א

  .חתוןבסרגל הכלים הת עריכת גרף לחץ על  .1

 .ולאחר מכן לחץ אישור, מתח: 2כניסה Y ובציר , זרם: 1 כניסה Xבחר בציר  .2

 .השתמש בקליבר כדי למדוד את קוטר התיל .3

הצב את הגררה של הנגד המשתנה במצב של מתח נמוך בין הדקי סרגל ההתנגדות ולחץ  .4

  ).מתח וזרם( בסרגל הכלים העליון כדי לאסוף את זוג הנתונים הראשון  התחלעל 

 - במכשיר הלחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : MultiLogPRO הערה למשתמשי

MultiLogPROכדי לאסוף נתונים בצורה ידנית .  

  
התחל . שנה את המתח בין הדקי סרגל ההתנגדות על ידי הזזת הגררה של הנגד המשתנה .5

.  מדידות10עם ערכים נמוכים של מתח והגדל את המתח בצורה הדרגתית עד שתשלים 

 של זרם נים על מנת לאסוף נתובסרגל הכלים העליון  התחללחץ על , אחרי כל שינוי

  . אמפר2.5 -אל תמדוד זרמים הגדולים מ. ומתח

 . בסרגל הכלים התחתון הוסף גרף לפרויקטלחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 הכלים  שבסרגלקירוב קו ישר התאם לגרף שהתקבל קירוב ליניארי על ידי לחיצה על  .7

שיפוע . גרף הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

  ?מהי התנגדות זו. הגרף המופיע בנוסחה נותן לנו את התנגדות התיל

 .  שבסרגל הכלים העליון שמורשמור את הפרויקט בלחיצה על  .8

 .3דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים  .9

  

  3ים תרש

  יתאוטומט בצורה נורת הלהט והדיודה, קבלת אופיין התיל המתכתי. ב
  ) 4ראה תרשים (הוצא את הנגד המשתנה מהמעגל והחלף את הסוללות במחולל אותות  .1

וודא שערכו המכסימלי של המתח אינו .  הרץ0.2בחר במתח שצורתו סינוס בעל תדירות של  .2

ת זאת בתחילת הניסוי כשמוודאים שמהדקי ניתן לעשו(עובר את טווח המדידה של החיישן 

 ).המחולל מתקבל אכן מתח בעל צורת סינוס בתחום הרצוי

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  4תרשים 

 .אתחל את התוכנה על ידי הגדרת מערך המדידה לפי הפרוט הבא .3

  MultiLogPRO -אתחול של תוכנת ה
  חיישן   A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

   V 25 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

   דגימות לשנייה100  קצב מדידה

  ) דגימות200( שניות 2  זמן דגימה

  .בסרגל הכלים התחתון  עריכת גרףלחץ על  .1

 .אישורולאחר מכן לחץ , מתח: 2כניסה Y  בצירו, זרם: 1כניסה  Xבציר בחר  .2

  . בסרגל הכלים העליון התחללחץ על  .3

 .ןו בסרגל הכלים התחתהוסף גרף לפרויקט לחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .4

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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כדי לשנות את שם . לכל גרף המתווסף לפרויקט" ברירת מחדל" יוצר שמות MultiLab: הערה

לכתוב שם חדש בתיבת ,  בסרגל הכלים התחתוןהגרף יש ללחוץ על עריכת גרף 

  .כותרת הגרף וללחוץ על אישור

התאם .  של הגרף שהתקבליבחר בעזרת הסמנים שבסגל כלים התחתון  את הקטע הליניאר .5

גרף .  שבסרגל הכלים העליון  קירוב קו ישרף זה קירוב ליניארי על ידי לחיצה עללגר

שיפוע הקו הישר  הוא  . הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף

 ? מהי התנגדות זו                   .  התילהתנגדות

 . ון שבסרגל הכלים העלישמור את הפרויקט בלחיצה על שמור  .6

דוגמא . שמור את התוצאות. החלף את סרגל ההתנגדות בדיודה וחזור על הניסוי האוטומטי .7

 .5לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים 

  

  5תרשים 

 . שמור את התוצאות. החלף את הדיודה בנורת להט וחזור על הניסוי האוטומטי .8

 .6דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים  .9

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  6תרשים 

  ניתוח התוצאות
 של סרגל  שקיבלת במדידה הידנית ובמדידה האוטומטיתםהעזר בקירובים הליניאריי .1

  .  ומצא את התנגדות התיל של סרגל ההתנגדות, ההתנגדות 

התקבל מהו ההפרש באחוזים בין ערך ההתנגדות שהתקבל במדידה האוטומטית לבין זה  ש .2

 ?במדידה הידנית

  : הדיודהניתוח נתונים עבור .3

ראה תרשים ( במפת הנתונים הניסוי המתאיםהצג את אופיין הדיודה על ידי לחיצה על    .א

5.( 

 בסרגל הכלים התחתון על מנת להציג את הזרם כפונקציה השתמש בעריכת גרף    .ב

חזור . אישורולאחר מכן לחץ , זרם: 2כניסה Y ובציר , זמן: 1 כניסה Xבחר בציר : של הזמן

 את Y -אך הפעם הצג על ציר ה , להציג את המתח כפונקציה של הזמןעל תהליך זה כדי 

 .המתח

 . ראה דוגמא לתוצאות ניסוי7בתרשים    .ג

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  7תרשים 

 ?על הדיודההמתח כיצד משתנה ? האם לדיודה יש התנגדות קבועה  .ד

 ?מהי משמעות הערך הקבוע של המתח כשהזרם חיובי  .ה

  :ניתוח נתונים עבור נורת הלהט .4

ענה על . מפת הנתוניםנורת הלהט על ידי לחיצה על הצלמית המתאימה בהצג את אופיין   .א

  :השאלות הבאות

 ?)6ראה תרשים (למה הגרף איננו קו ישר   .ב

 ?מהי השפעת ההתחממות על התנגדות הנורה  .ג

 ?נסה להסביר למה הגרף נראה כמו לולאה  .ד

 בצע? מה אמורה להיות השפעת הגדלת התדירות של מחולל האותות על הגרף שיתקבל  .ה

 .ניסוי עם תדירות גבוהה יותר

 תלות התנגדות התיל המתכתי –מהלך החלק השני של הניסוי 
  באורכו

  .החזר את סרגל ההתנגדות למעגל במקום הנורה .1

כשהאורך (רשום את ערך ההתנגדות שהתקבל במדידה האוטומטית בטבלה שבהמשך  .2

 ).מ" ס50הפעיל של התיל היה 

של הניסוי  )בצורה אוטומטית( שביצעה בחלק הראשון  של תיל מתכתיןחזור על ניסוי אופיי .3

 .:מ" ס45כך שאורכו הפעיל יהיה , בעזרת מצבט התנין,  סרגל ההתנגדותאתחבר אך הפעם 

  . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידהלחץ על התחל   .א

 . בסרגל הכלים התחתון הוסף גרף לפרויקטלחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו  .ב

 זרם

מתח

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 שבסרגל הכלים  קירוב קו ישררף שהתקבל קירוב ליניארי על ידי לחיצה על התאם לג  .ג

שיפוע . גרף הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

 .רשום את ההתנגדות בטבלה שבהמשך. הקו הישר  הוא  התנגדות התיל

מ " ס20ע לאורך פעיל של מ עד שתגי" ס5 -קצר כל פעם את האורך הפעיל של התיל ב  .ד

 .וחזור על מדידת התנגדות התיל

 .מדוד בעזרת קליבר את קוטר התיל  .ה

  טבלת נתונים
  מ"מ___________________ קוטר התיל 

  2מ"ס___________ שטח החתך של התיל 

  )אום(התנגדות התיל   )מ"ס(אורך התיל 
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35    
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20    

  ניתוח התוצאות
  .התנגדות התיל כפונקציה של אורך החוט Excel) –ב ( סרטט גרף .1

 . העובר דרך הראשית לנקודות הניסוייות שלךיהתאם קירוב ליניאר .2

 ?)2(האם הגרף שלך מתאים לנוסחה  .3

 ?מהן יחידות השיפוע של הקו .4

 ?מהי התנגדות התיל המתכתי ליחידת אורך .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .רכדי למצוא את ההתנגדות הסגולית של החומ) 2(השתמש בנוסחה  .6

 הצעות נוספות
 עבור התיל המתכתי

  .חזור על הניסוי האוטומטי עם תיל מתכתי העשוי מאותו חומר אך בעל שטח חתך שונה

  מהו הקשר בין ההתנגדות התיל לשטח החתך על פי תוצאות הניסוי 

  עבור נורת הלהט
כשאתה משתמש , אם ברצונך לבצע את מדידות האופיין של נורת הלהט בצורה ידנית .1

 בהתאם MultiLogPRO -אתחל את ה: לות כמקור מתח במקום מחולל האותותבסול

  . 20אך הפעם מספר הדגימות  יהיה ,  הזהלאתחול ההתחלתי שבניסוי

זמנית עם חיישני המתח -במהלך הניסוי עם נורת הלהט ניתן להשתמש בחיישן אור בו .2

 ).      8ראה תרשים (על מנת להשוות את הספק הנורה עם עוצמת האור , והזרם

 :לקבלת גרף ההספק .3

  . ולאחר מכן לחץ על פונקציותלחץ על אשף עיבוד נתונים   .א

  I/O 1.בחר זרם , G1בלחיצה על החץ הימני של החלון   .ב

  I/O 2.בחר מתח , G2בלחיצה על החץ הימני של החלון   .ג

 .אישור לחץ Multiply.בחר , בלחיצה על החץ השמאלי של החלון הפונקציות שליד  .ד

  :מא לתוצאות ניסוי המתקבלות בניסוי זה      דוג

.  

  

  8תרשים 

 הספק

 עוצמת האור

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 




