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 מדידת הנצילות

  של מנוע וגנרטור חשמלי

 

 מטרה

 
 :בתרגיל הזה נחקור פרמטרים פיזיקליים וטכנולוגיים במנוע חשמלי ובגנרטור חשמלי

נשתמש במנוע חשמלי שהופך לגנרטור . נמדוד את הנצילות של מנוע ואת הנצילות של גנרטור

 .חשמלי כאשר מסובבים את ציר המנוע באמצעות משקולת יורדת

 

 יאוריהת

 

 .  מוגדרת כיחס בין העבודה המועילה לבין האנרגיה המושקעתηהנצילות  

 . כדי לקבל את המצילות באחוזים100 –בדרך כלל מכפילים את התוצאה ב 

 

 

 דוגמה א

 
 h [m]  לגובה של  m [kg]אנחנו משתמשים במנוע חשמלי כדי להרים משקולת בעלת מסה של  

 . בתמסורת מתאימה להעברת כוח מציר המנוע אל המשקולתנעזרים, למטרה זו. מעל הרצפה

:   א השינוי באנרגיה הפוטנציאלית  של המשקולת"העבודה המועילה היא הרמת המשקולת ז

m·g·h [J] .  

tvh . :   בhהועיל והמשקולת מתרוממת במהירות קבועה נוכל להחליף את הגובה  ⋅=

tvgmtPmechmech

) הרמת המשקולת(העבודה המועילה . v במהירות mgלת הכוח ידי מכפ-ההספק המכני מחושב על

= .W:  מחושבת באמצעות  הביטוי ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅.

  . i [A] ובמעגל המנוע מודדים את הזרם  u [V]מחברים את המנוע למתח חשמלי של  

-ומקבלים את העבודה המושקעת על.   הדרוש להרמת המשקולתt [s]מודדים את הזמן  , כמו כן

  .u·i·t [J]:  די מקור המתחי

 . רק חלק מהעבודה המושקעת מנוצלת להרמת המשקולת, בשל הפסדי חום במנוע ובתמסורת

 :מקדם הנצילות יהיה
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ידי -על, י מקור המתח ואת העבודה המועילה"ניתן למדוד את העבודה המושקעת ע, באופן מעשי

 ).האינטגרל של ההספק(יר הזמן חישוב השטח בין גרף ההספק לבין צ

 

 דוגמה ב

 
עכשו ברצוננו להפיק אנרגיה חשמלית באמצעות המרה של האנרגיה הפוטנציאלית של משקולת 

 .Rנרצה לנצל את האנרגיה החשמלית לחימום נגד שהתנגדותו . h שיורדת מגובה mבעלת מסה 

ולת לסיבוב הציר של ידי המשק-דואגים להעברת הכוח המופעל על, בעזרת תמסורת מתאימה

 .uהגנרטור מפיק מתח ההדקים . הגנרטור החשמלי

⋅ . mהעבודה המושקעת היא השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של המשקולת  

t .העבודה המועילה היא החימום של הנגד  
R
u

⋅
2

ום בסלילים של המנוע בשל הפסדי ח, רק חלק מהעבודה המושקעת מנוצלת לעבודה מועילה

 . ובתמסורת

 :הנצילות תהיה
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  לזמן הרמת mgvtגם הביטוי  ,   מחושב בזמן הרמת המשקולת ולכןmghהביטוי  : הערה

 .המשקולת

 

 ?כיצד פועל המנוע

 

 .מסייע להבנת עקרונות פעולת המנוע) 1תמונה (התרשים הסכמתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וני של מנועתרשים עקר: 1תמונה 
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 , aבשל הזרם החשמלי הזורם דרך הסליל .  של המנוע מוזן מתח מהמקור aהסליל , 1בתמונה 

בדרך . הסליל הופך לאלקטרומגנט שהקטבים שלה נמשכים אל הקטבים הנגדיים של מגנט קבוע

במהלך . מומנט כוח והוא מתחיל להסתובב) על העוגן מלופפים הסלילים(זו פועל על העוגן 

באופן כזה תמיד על הסליל התורן . b מהמקור ובמקומו מתחבר הסליל aמתנתק הסליל , ובהסיב

 .פועל מומנט כוח תוך כדי תנועה סיבובית) זה שמקבל את ההזנה מהמקור(

זורם דרך סלילי המנוע זרם חשמלי  , כאשר אוחזים בציר המנוע ולא מאפשרים לעוגן להסתובב

i .הזרם במעגל קטן בצורה משמעותית לערך , ררים את ציר המנועברגע שמשחi כי בעת סיבוב 

מ המושרה הוא בקוטביות נגדית "הכא. מ מושרה בסלילים הנעים בשדה המגנטי"המנוע נוצר כא

ובמעגל . ההזנה בכיוון נגדי לזרם  מזרים דרך הסליל זרם  מ המושרה  "הכא. למתח ההזנה

 ):1תמונה (זורם הזרם השקול 
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 המעגל החשמלי והתמסורת

 .מתאר את החיבור החשמלי ואת תמסורת העברת הכוח של המנוע) 2תמונה (התרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעגל חשמלי והתמסורת: 2תמונה 

 

 .ועלת כמנוע חשמליהמערכת פ, A עם הנקודה Cכאשר המתג המחליף מחבר את הנקודה 

 . המערכת פועלת כגנרטור חשמליB עם הנקודה Cכאשר המתג המחליף מחבר את הנקודה 

  .iבמעגל המנוע נמדד זרם  .  r מזין את סלילי המנוע שהתנגדותם uמתח המקור 

 

40 3'  חוברת מס-  doc.Motor_Generator/ חשמל 

 "שולמן" ציוד לימודי  רח' מקווה-ישראל 10  ת"ד 1039   ת"א   61009
www.shulman-sci.co.il   03-5660340 :טל': 03-5605536   פקס 
____________________________________

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. 



.  חריצים10 שנתות ובניהם 10רצועת תמסורת מעבירה את סיבוב ציר המנוע לגלגלת בעלת 

של שנתות ) של הקרן בשער האופטי(בין כל שתי חסימות .  בתוך שער אופטיהגלגלת מסתובבת

 . מטר0.15היקף הגלגלת הוא . הגלגלת מסתובבת עשירית סיבוב, עוקבות בגלגלת

היקף . ציר הסיבוב של הגלגלת הוא סרן הרמה וסביבו נכרך החוט שלקצהו השני קשורה משקולת

 .  מטר0.02סרן ההרמה 

 . נמדדת באמצעות השער האופטי, המשקולתמהירות התנועה של 

מודדים ומציגים את הזמן , ידי שנתה תורנית  בגלגלת-בכול פעם שקרן בשער נחסמת על, בדרך זו

 .והמרחק

 

 חישוב הנצילות התיאורטית של המנוע

הנצילות התיאורטית היא הנצילות המתחשבת רק בהפסדי חום בסלילי המנוע ומתעלמת מהפסדי 

 : המשוואה של שימור האנרגיה במקרה זה.חום בתמסורת
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מ "העבודה החשמלית של הכא. מ המושרה בסלילי המנוע בשל הסיבוב" מסמן את הכא- '

 .  היא  העבודה המועילהu,  לכן. המושרה היא העבודה המכנית של המנוע) מתח(

r –מסמן את התנגדות סלילי המנוע . 

  u -סך כל העבודה המושקעת . 

 : תהיה לכןהנצילות התיאורטית  
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 :דוגמה ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדידת זרם המנוע: 1גרף 
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שהמנוע מסת המשקולת  . r = 16 Ωהתנגדות האוהמית של סלילי המנוע   . u = 10Vמתח המקור 

 ).1גרף (מודדים את הזרם כפונקציה של הזמן , בשעה שהמנוע עובד . m = 1 kgמרים  

Ai .הגרף מראה כי הזרם הממוצע הוא   02.036.0= ±
 :לכן הנצילות התיאורטית
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1636.01* ==
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Jtvgm 176.5

 

 ).2גרף(י מדידת השטח שגרף ההספק המכני תוחם עם ציר הזמן " העבודה המועילה מקבלים עאת

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדידת העבודה המועילה: 2גרף 

 

 :נקבל עבור העבודה המועילה) 2גרף (על פי הגרף 

=⋅⋅⋅ 

גרף (זמן י מדידת השטח שגרף ההספק החשמלי תוחם עם ציר ה"העבודה המושקעת מתקבלת ע

3.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדידת העבודה המושקעת: 3גרף 

 :חישוב הנצילות בפועל

%9.23239.0
666.21

176.5
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 :ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין הנצילות בפועל הוא
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%5.189.234.42* =−=−=Δ ηηη

Ai 01.040.0

 

 . 18.5%: כי שיעור הפסד האנרגיה על התמסורת של העברת הכוח הוא, מסתבר

 

 השפעת העומס על הנצילות

המתח המושרה בשל . ההספק המכני של המנוע תלוי במתח המושרה הנגדי למתח ההזנה, כאמור

קטן , כאשר מגדילים את העומס על המנוע. תלוי בקצב הסיבוב של המנוע, הסיבוב של עוגן המנוע

 .קצב הסיבוב ולכן גם ההספק המכני

 :דוגמה ד

 במשקולת של kg 1לפת המשקולת של ידי הח-מגדילים את העומס על', במנוע המתואר בדוגמה ג

1.2kg .  את עוצמת הזרם כפונקציה של הזמן) 4גרף (הגרף מציג. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 מדידת עוצמת הזרם בהגדלת העומס: 4גרף 

=± .עוצמת הזרם הממוצעת  ) 4גרף (לפי נתוני הגרף 
 :נחשב את הנצילות התיאורטית
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 העבודה המועילה והעבודה המושקעת בהגדלת עומס: 5גרף 
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, את התלות של ההספק החשמלי המושקע וההספק המכני המועיל) 5גרף (הגרפים מראים 

 .כפונקציה של הזמן

 :אפשר לחשב את הנצילות בפועל ) 5גרף (לפי נתוני הגרף 
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 .ת הנצילות התיאורטית וגם המעשיתלכן הגדלת העומס על המנוע גרמה להקטנ

 

 ?כיצד פועל הגנרטור

  

 .מסייע להבנת עקרונות פעולת הגנרטור) 3תמונה (התרשים הסכמתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרשים עקרוני של גנרטור: 3תמונה 

) למשל אנרגיה פוטנציאלית של הכובד(כאשר משקיעים אנרגיה לא חשמלית לסיבוב ציר הגנרטור 

מ מושרה בסלילי הגנרטור המסתובבים בין הקטבים של "נקבל כא, בעזרת תמסורת מתאימה

אם נחבר אל . מ המושרה תלוי במבנה הסלילים והמגנט ובקצב הסיבוב"גודל הכא. מגנט קבוע

 לחימום ניתן יהיה לנצל את ההספק החשמלי של הגנרטור   , Rהדקי הגנרטור נגד עומס 

 .הנגד

R
u 2

השינוי , העבודה המושקעת היא כאמור.  המועילה תהיה החימום של הנגדהעבודה, במקרה זה

 .באנרגיה הפוטנציאלית של המשקולת שמסובבת את הגנרטור באמצעות תמסורת

 :הנצילות של הגנרטור
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מודדים את העבודה המועילה ואת העבודה המושקעת בדרך של חישוב השטח התחום בין גרף 

 .ן ציר הזמןההספק לבי

 :נקבל עבור הנצילות התיאורטית
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 :דוגמה ה

תמונה (מעבירים את המפסק ,  והמשקולת נמצאת בגובה מרביkg 1כאשר המנוע מרים מסה של 

 . Ω 10המפסק מנתק את מקור המתח ומחבר נגד עומס של  . Bלמצב ) 2

חיישן מתח המחובר לנגד .  ציר הגנרטורהמשקולת מתחילה לרדת במהירות קבועה ומסובבת את

 .את תלות מתח ההדקים בזמן) 6גרף (הגרף מתאר . מודד את מתח ההדקים של הגנרטור , העומס

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדידת מתח ההדקים של הגנרטור: 6גרף 

u. V03.024.1על פי הגרף הגנרטור מספק הדקים ממוצע   ±=
, ח התחום  בין גרף ההספק החשמלי אשר מחמם את הנגדידי השט-העבודה המועילה מחושבת על

 . לבין ציר הזמן

ששווה לעבודה המועילה (את העבודה המושקעת אפשר לקבל מהשינוי של האנרגיה הפוטנציאלית 

 ).שמצאנו בזמן הרמת המשקולת

 ).7גרף (ל מוצגים במערכת צירים משותפת "שני הגרפים הנ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דה מושקעת ועבודה מועילה בגנרטורמדידת עבו: 7גרף 
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 ):7גרף (הנצילות לפי נתוני הגרף 

%6.21216.0
176.5
117.1

===η 

  .kg 1.2 –מחליפים את המסה של המשקולת ל 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת בהגדלת העומס: 8גרף 

 

 :הנצילות החדשה) 8גרף (לפי נתוני הגרף 

%8.22228.0
330.6
477.1

===η 

 :בר איכותי לשינוי הנצילותהס

שתי המשקלות ירדו ( מגדילה את העבודה המושקעת kg 1.2 – ל 1kg –החלפת המשקולת מ 

 . באותו היחס שהגדלנו את המשקולת) מאותו הגובה

גדל קצב , מסיבה זו. משקולת גדולה יותר מפעילה על סרן התמסורת מומנט כוח גדול יותר

 .גדל גם המתח המושרה בסלילי הגנרטור, לכן. הגנרטורהסיבוב של הסרן ולכן גם של ציר 

זאת הסיבה כי בשבר . ההספק המועיל אשר מחמם את נגד העומס תלוי בריבוע מתח ההדקים

, כאשר המערכת פועלת כגנרטור, מסיבה זו. המונה גדל יותר מאשר המכנה, המייצג את הנצילות

 .הגדלת המשקולת מגדילה את הנצילות

 

 דידההצבת מערכת המ

 

 ).4תמונה (הצב את מערכת המדידה 

 ).5תמונה (חבר את המנוע למגבר הספק ואל חישן המתח 

 ).7תמונה ( של הממשק Aחבר את מגבר ההספק לכניסה אנלוגית 

 

46 3'  חוברת מס-  doc.Motor_Generator/ חשמל 

 "שולמן" ציוד לימודי  רח' מקווה-ישראל 10  ת"ד 1039   ת"א   61009
www.shulman-sci.co.il   03-5660340 :טל': 03-5605536   פקס 
____________________________________

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. 



 ).7תמונה  (1חבר את השער האופטי לכניסה דיגיטלית 

 ).7תמונה ( של הממשק Bחבר את חישן המתח לכניסה אנלוגית 

 Calculatorבחלון ) Work(מסה של המשקולת יש לעדכן את החישוב העבודה אם משנים את ה

  .Acceptלאישור השינוי מקישים על הכפתור  ). 9תמונה (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבת מערכת המדידה: 4תמונה 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חיבור המנוע: 5תמונה 
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  מגבר ההספק6,תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לממשקהחיבורים : 7תמונה 

 ).8תמונה  (Signal Generator: נשלט באמצעות החלון) המגבר(מתח המקור 

   

 

 

 

 

 

 

 חלון הפיקוד של המחולל: 8תמונה 

 

   

 

 

 

 

 

 

 חלון החישובית: 9תמונה 
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ואילו כאשר הוא , המערכת פועלת כמנוע) 4תמונה (כאשר המפסק המחליף נמצא בכיוון מעלה 

 .ורהמערכת פועלת כגנרט, מכוון מטה

 

 

 קליטת הנתונים

 

  המנוע מסתובב בלי משקולת–פעילות  ראשונה 

 

 ).10תמונה (למדידת זרם ) Meter 1( הצג את החלון ∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חלון תצוגת הזרם: 10תמונה 

∗ .הסר את המסה מקצה החוט.  וולט10ובחר במתח ) 8תמונה  (Signal Generator:   הצג חלון

 . חיבור מנוע–ע מעלה  העבר את המפסק של המנו∗

 .אחוז בידך את ציר המנוע כדי למנוע ממנו מלהסתובב

 .  להפעלת המדידות ללא רישום תוצאות המדידהAlt +Mהקש על המקשים  

 .רשום את עוצמת הזרם הנמדדת

 .שחרר את ציר המנוע ומדוד את עוצמת הזרם כאשר המנוע מסתובב

  .Stopידי הקשה על  -עצור את המדידות על
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  kg 1 תולים על החוט מסה של  –פעילות שניה 

 

  # 1Runהרצה ראשונה  

במצב התחלתי החוט מתוח והמשקולת . ג" ק1 תלה על הקצה החופשי של החוט משקולת של ∗

 .המפסק של המנוע פונה מעלה. מונחת על הרצפה

 ).8תמונה  (Signal Generator:  בחלון 8V בחר מתח של  ∗

 ).9תמונה  (Calculatorעדכן  בחלון  , 1.000ת הערך   א m בחר עבור המסה ∗

  . Start הפעל את המדידות בהקשה על  ∗

 !לתשומת לבך

העבר את המפסק כלפי מטה ובו זמנית נתק את החיבור , כאשר המשקולת קרובה לגובה המרבי

 . המערכת פועלת כגנרטור, כעת. של השער האופטי מהממשק

∗ .Stop עצור את המדידה בהקשה על  , כאשר המשקולת פוגעת ברצפה

∗ .1kg, 8v:  הוסף את הפרטים Run#1   ובשורת הסימון  Data בחלון  by Run:   בחר באפשרות

 ).11תמונה (

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 עדכון תצוגת הנתונים: 11תמונה 

 

  # 2Runהרצה שניה  

 .Signal Generatorבחלון  ,  וולט9 – שנה את המתח ל ∗

 ). וולט9עבור מתח של (דות  חזור על המדי♦

  # 3Runהרצה שלישית 

 

  Signal Generatorבחלון  ,  וולט10 – שנה את המתח ל ∗

 ). וולט10עבור מתח של ( חזור על המדידות ♦
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  kg 1.2 תולים על החוט מסה של  –פעילות שלישית  

  # 4Runהרצה רביעית 

 .ג" ק0.2ג מסה נוספת של  " ק1 הוסף על המשקולת של ∗

 .1.200 –  ל mשנה את ערך הקבוע  , Calculator בחלון  ∗

 .Signal Generatorבחלון  ,  וולט9 – שנה את המתח ל ∗

 ).ג" ק1.2 וולט ומסה של 9עבור מתח של ( חזור על המדידות ♦

 

  # 5Runהרצה חמישית 

 .Signal Generatorבחלון  ,  וולט10 – שנה את המתח ל ∗

 ).ג" ק1.2 וולט ומסה של 10עבור מתח של ( חזור על המדידות ♦

 

 ניתוח הנתונים

 

 ? מהי הסיבה שהזרם קטן בצורה משמעותית כאשר משחררים את ציר המנוע להסתובב: שאלה

לא נוצר מתח מושרה נגדי בסלילי המנוע וכל , כאשר מונעים מציר המנוע להסתובב :תשובה

 .העבודה של מקור המתח הופכת לחום

 . המושגים נצילות תיאורטית ונצילות בפועלהסבר את: תרגיל

 ולא מתחשבת בהפסדי בסלילי המנועהנצילות התיאורטית מתחשבת רק בהפסידי חום : פתרון

הנצילות בפועל היא היחס בין העבודה המועילה לבין .  של העברת הכוחתמסורתאנרגיה לחום ב

 .העבודה המושקעת

 .גנרטורהסבר את עקרון הפעולה של מנוע ושל : תרגיל

 .הסבר את תפקיד המתג על המנוע: תרגיל

ומדוד את הזרם הממוצע ) Run # 1(בחר בהרצה הראשונה . Current:  הצג את חלון הגרף: תרגיל

 .הדפס את הגרף). 9גרף (

 

               

 

 

 

 
 

 

 

 1 הרצה –מדידת הזרם : 9גרף 
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 ?מהי הסיבה לפיזור הנקודות המייצגות את עוצמת הזרם 

 

 המתח הנגדי המושרה, מסיבה זו. קצב הסיבוב של המנוע אינו קבוע בצורה מושלמת: בהתשו

שכיוונו נגדי (בשל השינוי במתח המושרה . בסלילי המנוע משתנה עם השינויים בקצב הסיבוב

 .משתנה עוצמת הזרם הנמדד) למתח ההזנה

 

ית עבור נתוני ההרצה חשב את הנצילות התיאורט. Ω 16  -התנגדות סלילי המנוע היא : תרגיל

 .הראשונה

%2828.0 :          פתרון
8

1636.011` ==−=−=
u
irη ⋅

 

  ).Run # 2(של ההרצה השניה ) 10גרף (להצגת גרף הזרם ) 12תמונה  (Dataהעזר בכפתור:  תרגיל

 

 

 
 

 

 12תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 הרצה �מדידת הזרם : 10גרף 

 .ת הגרףהדפס א. חשב את הנצילות התיאורטית להרצה השניה: תרגיל

%3838.0 :   פתרון
9

1635.01 ==
⋅

−

הדפס את . וחשב את הנצילות התיארטית) Run # 3(הצג את גרף הזרם  בהרצה השלישית : תרגיל

 .הגרף

%4242.0 :   פתרון
10

1636.01 ==
⋅

−
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הסבר את תוצאות המדידה? כיצד משפיע שינוי מתח המקור על הנצילות התיאורטית: שאלה  
המשמעות . גדלה הנצילות התיאורטית שלה, ת מתח ההדקים של המנועככל שהגדלנו א:   תשובה

 10 -מתח הדקים קטן מ ,  וולט10אם מנוע חשמלי מתוכנן לעבוד במתח הדקים של : הטכנולוגית

מתח הדקים קטן מהמתוכנן גורם להאטה , פיזיקליתמבחינה . וולט יפחית את נצילות המנוע

 .בקצב הסיבוב ולכן קטן ההספק המכני 

 ). 12גרף  (Run # 1של ההספק של ההרצה הראשונה  

 .הדפס את הגרף

 1 הרצה –במנוע 

 . ר

 ).זמן*הספק= עבודה (השטח התחום בין גרף ההספק לבין ציר הזמן מתאר את העבודה : תשובה

 2 הרצה –מועילה ועבודה מושקעת במנוע מדידת עבודה  :13גרף 

 

 . Motor:  הצג את חלון הגרף: תרגיל

 . Calculator:  ג בחלון" ק1.000 ערך של   mבחר עבור המסה 

הצג את הגרפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת : 12גרף 

ידי המקו- את ההספק המושקע על  מסמןPower Inputהגרף  

 .  מסמן את ההספק המכני של הרמת המשקולתWorkהגרף  

 .הסבר? מה מייצג השטח בין גרף ההספק לבין ציר הזמן: שאלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 3'  חוברת מס-  doc.Motor_Generator/ חשמל 

 "שולמן" ציוד לימודי  רח' מקווה-ישראל 10  ת"ד 1039   ת"א   61009
www.shulman-sci.co.il   03-5660340 :טל': 03-5605536   פקס 
____________________________________

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. 



 

גרפים את הנצילות למעשה: תרגיל .ב הסבר. חשב באמצעות הנתונים 

.  הנצילות בפועל היא היחס בין העבודה המועילה לבין העבודה המושקעת: פתרון

%1717.0296.5
===η 

  9במתח מקור וחשב את הנצילות ) 13גרף  (Run # 2: ספק להרצה השניה

 .הדפס את הגרף. וולט

: פתרון

833.30

הצג את גרף הה: תרגיל

%2121.0
719.23

087.5
== 

חשב את הנצילות של ). 14גרף  (Run # 3: לישית

 .הדפס את הגרף.  וולט10המנוע במתח מקור 

 

:  פתרון

 

הצג את גרף ההספק של ההרצה הש: תרגיל

%2424.0
666.21

176.5
== 

 3 הרצה –שקעת במנוע מדידת עבודה מועילה ועבודה מו: 14גרף 

הסבר את ? נה הנצילות המעשית כאשר משנים את המתח של מקור המתח

הגדלת ההספק המכני מגדילה את . ההספק המכני פרופורציאונלי למתח המושרה

 .נצילות המנוע

סד האנרגיה לחום על התמסורת היא ההפרש בין הנצילות התיאורטית והנצילות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיצד משת: שאלה

 .תוצאות המדידה

כי הגדלת מתח . הנצילות המעשית גדלה כאשר מגדילים את מתח ההדקים של המנוע :תשובה

מושרה הנגדי מגדיל את המתח ה, סיבוב יותר מהיר. ההדקים מגדילה את קצב הסיבוב של המנוע

. למתח המקור

 

 .הסבר. את הפסדי הארגיה על התמסורת, עבור שלוש ההרצות הראשונות, חשב: תרגיל

הפ: פתרון

 .  למעשה
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 , 11% = 17 − 28:  להרצה ראשונה

 . Calculatorבחלון  1.000,

 .והדפס את הגרף ) 15גרף  (Run # 3בחר בחרצה שלישית 

 3 הרצה �מדידת העבודה המושקעת והעבודה המועילה בגנרטור : 15גרף 

לת 

Powמתאר את הספק שמספק הגנרטור לחימום נגד העומס . 

 .חשב את הנצילות של הגנרטור

 3 הרצה –מדידת מתח ההדקים של הגנרטור : 16ף גר

  , 17% = 21 − 38:  להרצה שניה

  .18% = 24 − 42:  להרצה שלישית

 – ל mשנה את ערך המסה : תרגיל

  . Generatorהצג את חלון הגרף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

זו העבודה זו נמדדה בזמן הרמת משקו.  מתאר את העבודה המכנית המושקעתWorkהגרף  

er Generated:  הגרף. ג" ק1של 
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%2222.0117.1: פתרון
==

 ).16גרף (הגרף 

 . ההספק הממוצע של הגנרטור בעזרת המתח הנמדד והתנגדות נגד העומס

:  חושב ההספק שנמסר לנגד העומס מ: פתרון

176.5
 

 והדפס את Run # 3: בחר בהרצה שלישית . Output_Volt:  הצג את הגרף: תרגיל

חשב את

W
R
u 154.0

10
24.1 22

==.  

השווה את התוצאה .  נגד העומס בזמן המדידה

 .הספק

W

 

שמושקעת בחימום חשב את העבודה : תרגיל

לשטח מתחת לגרף ה

JttP:  העבודה: פתרון 078.1)613(154.0)( 12 בחישוב השטח קיבלנו   . =⋅−=⋅−=

 ?טור

 . 1.200 את הערך  m עבור המסה  

  .1.2kg ומסה  9Vלות התיאורטית עבור מתח מקור  חשב את הנצי

 

:  פתרון

1.117 J . אין הבדל בין שתי התוצאות, בגבולות הדיוק במדידות. 

 הולך החלק שאינו מנוצל של האנרגיה המושקעת בגנרלאן: שאלה

 .לחימום הסלילים של הגנרטור ולהפסדי חום בתמסורת: תשובה

Calculator:  הדפס בחלון: תרגיל

 . Current:  הצג את החלון הגרף

 .והדפס את הגרף) 17גרף  (Run # 4: בחר חרצה רביעית

%2929.0
9

164.01` ==
⋅

−=η 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4 הרצה –ג " ק1.2מדידת הזרם בעומס : 17גרף 
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  ).18גרף ( הצג את גרף הזרם Run # 5: עבור ההרצה החמישית: תרגיל

 

 .kg 1.2 ומשקולת של 10Vהנצילות התיאורטית עבור מתח של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 הרצה –ג " ק1.2מדידת הזרם בעומס : 18גרף 

 את חשב

:   פתרון
10

− %3636.0164.01 ==
⋅

 . Motor:  הצג את חלון הגרף: תרגיל

 .ו הדפס את הגרף) 19גרף  (Run # 4:  רביעית

 4 הרצה –ג " ק1.2עומס , מדידת העבודה במנוע: 19גרף 

בחר הרצה
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ההרצה הרביעית את הנצילות המעש   .Run # 4ית עבור

: פתרון

 חשב 

%1717.0
784.36

377.6
==. 

 את ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין הנצילות Run # 4: ב עבור ההרצה הרביעית

 12%= 17 – 29:    פתרון

Run # . 

 .קולת

 .סיבוב איטי יותר: הסיבה. תוספת עומס על המנוע מקטינה את הנצילות:  פתרון

 .והדפס את הגרף) 20גרף  (Run # 5: בחר הרצה חמישית

 5 הרצה –ג " ק1.2עומס , ת העבודה במנועמדיד: 20גרף 

  .Run # 5: הנצילות המעשית עבור ההרצה החמישית

 

חש: תרגיל

 .המעשית

 

4  לבין התוצאות של  Run # 2: השווה בין תוצאות המדידה של ההרצה השניה: תרגיל
הסבר מהי סיבת השינוי בנצילות התיאורטית והמעשית בשל שינוי המסה של המש

 

 . Motor:  הצג את חלון הגרף: תרגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשב את 

:   פתרון
632.29

 

חשב עבור : תרגיל

%2222.0330.6
==

 את ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין Run # 5: ההרצה החמישית

 .מעשית

 והדפס את 21גרף  (Run # 5: בחר בהרצה חמישית. Generator:  גרףהצג את חלון ה

 .הגרף

הנצילות ה

 :   פתרון

36 – 22 = 14% 

: תרגיל
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 5 הרצה –ג " ק1.2עומס , מדידת העבודה גנרטור: 21גרף 

  .Run # 5: חשב את  הנצילות של הגנרטור עבור ההרצה החמישית

: פתרון

 

%2323.0477.1
== 

הסבר .  מסת המשקולת על הנצילות של הגנרטורמהי ההשפעה של שינוי: על פי הניסוי

הסבר מפורט יותר תמצא בפרקי -. סיבה זו גדלה מעט הנצילות בשל תוספת המסה

 .התיאוריה

המכשירים הדרושים לביצוע התרגיל

330.6
  :שאלה

 .זאת

תוספת מסה מגדילה באופן : הסבר. הגדלת המסה מגדילה את הנצילות של הגנרטור: תשובה

הגדלת קצב הסיבוב של . פרופורציונלי את העבודה המושקעת ואת קצב הסיבוב של הגנרטור

המופק תלוי בריבוע מתח ההספק . הגנרטור מגדילה באופן פרופורציונלי את מתח ההדקים

ההדקים ומ
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	העבודה המושקעת מתקבלת ע"י מדידת השטח שגרף ההספק החשמלי תוחם עם ציר הזמן (גרף 3).
	גרף 3: מדידת העבודה המושקעת
	חישוב הנצילות בפועל:
	ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין הנצילות בפועל הוא:
	מסתבר, כי שיעור הפסד האנרגיה על התמסורת של העברת הכוח הוא: 18.5%. 
	השפעת העומס על הנצילות
	כאמור, ההספק המכני של המנוע תלוי במתח המושרה הנגדי למתח ההזנה. המתח המושרה בשל הסיבוב של עוגן המנוע, תלוי בקצב הסיבוב של המנוע. כאשר מגדילים את העומס על המנוע, קטן קצב הסיבוב ולכן גם ההספק המכני.
	דוגמה ד:
	במנוע המתואר בדוגמה ג', מגדילים את העומס על-ידי החלפת המשקולת של 1 kg במשקולת של 1.2kg . הגרף מציג (גרף 4) את עוצמת הזרם כפונקציה של הזמן.
	גרף 4: מדידת עוצמת הזרם בהגדלת העומס
	לפי נתוני הגרף (גרף 4) עוצמת הזרם הממוצעת  .
	נחשב את הנצילות התיאורטית:
	גרף 5: העבודה המועילה והעבודה המושקעת בהגדלת עומס
	הגרפים מראים (גרף 5) את התלות של ההספק החשמלי המושקע וההספק המכני המועיל, כפונקציה של הזמן.
	לפי נתוני הגרף (גרף 5 ) אפשר לחשב את הנצילות בפועל:
	לכן הגדלת העומס על המנוע גרמה להקטנת הנצילות התיאורטית וגם המעשית.
	כיצד פועל הגנרטור?
	תמונה 3: תרשים עקרוני של גנרטור
	כאשר משקיעים אנרגיה לא חשמלית לסיבוב ציר הגנרטור (למשל אנרגיה פוטנציאלית של הכובד) בעזרת תמסורת מתאימה, נקבל כא"מ מושרה בסלילי הגנרטור המסתובבים בין הקטבים של מגנט קבוע. גודל הכא"מ המושרה תלוי במבנה הסלילים והמגנט ובקצב הסיבוב. אם נחבר אל הדקי הגנרטור נגד עומס R , ניתן יהיה לנצל את ההספק החשמלי של הגנרטור   לחימום הנגד.
	במקרה זה, העבודה המועילה תהיה החימום של הנגד. העבודה המושקעת היא כאמור, השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של המשקולת שמסובבת את הגנרטור באמצעות תמסורת.
	הנצילות של הגנרטור:
	מודדים את העבודה המועילה ואת העבודה המושקעת בדרך של חישוב השטח התחום בין גרף ההספק לבין ציר הזמן.
	נקבל עבור הנצילות התיאורטית:
	דוגמה ה:
	כאשר המנוע מרים מסה של 1 kg והמשקולת נמצאת בגובה מרבי, מעבירים את המפסק (תמונה 2) למצב B. המפסק מנתק את מקור המתח ומחבר נגד עומס של  10 . 
	המשקולת מתחילה לרדת במהירות קבועה ומסובבת את ציר הגנרטור. חיישן מתח המחובר לנגד העומס, מודד את מתח ההדקים של הגנרטור . הגרף מתאר (גרף 6) את תלות מתח ההדקים בזמן.
	גרף 6: מדידת מתח ההדקים של הגנרטור
	על פי הגרף הגנרטור מספק הדקים ממוצע  .
	העבודה המועילה מחושבת על-ידי השטח התחום  בין גרף ההספק החשמלי אשר מחמם את הנגד, לבין ציר הזמן. 
	את העבודה המושקעת אפשר לקבל מהשינוי של האנרגיה הפוטנציאלית (ששווה לעבודה המועילה שמצאנו בזמן הרמת המשקולת).
	שני הגרפים הנ"ל מוצגים במערכת צירים משותפת (גרף 7).
	גרף 7: מדידת עבודה מושקעת ועבודה מועילה בגנרטור
	הנצילות לפי נתוני הגרף (גרף 7):
	מחליפים את המסה של המשקולת ל – 1.2 kg .
	גרף 8: מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת בהגדלת העומס
	לפי נתוני הגרף (גרף 8) הנצילות החדשה:
	הסבר איכותי לשינוי הנצילות:
	החלפת המשקולת מ – 1kg ל – 1.2 kg מגדילה את העבודה המושקעת (שתי המשקלות ירדו מאותו הגובה) באותו היחס שהגדלנו את המשקולת. 
	משקולת גדולה יותר מפעילה על סרן התמסורת מומנט כוח גדול יותר. מסיבה זו, גדל קצב הסיבוב של הסרן ולכן גם של ציר הגנרטור. לכן, גדל גם המתח המושרה בסלילי הגנרטור.
	ההספק המועיל אשר מחמם את נגד העומס תלוי בריבוע מתח ההדקים. זאת הסיבה כי בשבר המייצג את הנצילות, המונה גדל יותר מאשר המכנה. מסיבה זו, כאשר המערכת פועלת כגנרטור, הגדלת המשקולת מגדילה את הנצילות.
	הצבת מערכת המדידה
	הצב את מערכת המדידה (תמונה 4).
	חבר את המנוע למגבר הספק ואל חישן המתח (תמונה 5).
	חבר את מגבר ההספק לכניסה אנלוגית A של הממשק (תמונה 7).
	חבר את השער האופטי לכניסה דיגיטלית 1 (תמונה 7).
	חבר את חישן המתח לכניסה אנלוגית B של הממשק (תמונה 7).
	אם משנים את המסה של המשקולת יש לעדכן את החישוב העבודה (Work) בחלון Calculator (תמונה 9). לאישור השינוי מקישים על הכפתור  Accept .
	תמונה 4: הצבת מערכת המדידה
	תמונה 5: חיבור המנוע
	תמונה ,6 מגבר ההספק
	תמונה 7: החיבורים לממשק
	מתח המקור (המגבר) נשלט באמצעות החלון: Signal Generator (תמונה 8).
	תמונה 8: חלון הפיקוד של המחולל
	תמונה 9: חלון החישובית
	כאשר המפסק המחליף נמצא בכיוון מעלה (תמונה 4) המערכת פועלת כמנוע, ואילו כאשר הוא מכוון מטה, המערכת פועלת כגנרטור.
	קליטת הנתונים
	פעילות  ראשונה – המנוע מסתובב בלי משקולת
	( הצג את החלון (Meter 1) למדידת זרם (תמונה 10).
	תמונה 10: חלון תצוגת הזרם
	( הצג חלון:  Signal Generator (תמונה 8) ובחר במתח 10 וולט. הסר את המסה מקצה החוט.
	( העבר את המפסק של המנוע מעלה – חיבור מנוע.
	אחוז בידך את ציר המנוע כדי למנוע ממנו מלהסתובב.
	הקש על המקשים  Alt +M להפעלת המדידות ללא רישום תוצאות המדידה. 
	רשום את עוצמת הזרם הנמדדת.
	שחרר את ציר המנוע ומדוד את עוצמת הזרם כאשר המנוע מסתובב.
	עצור את המדידות על-ידי הקשה על  Stop .
	פעילות שניה – תולים על החוט מסה של  1 kg 
	הרצה ראשונה  Run # 1
	( תלה על הקצה החופשי של החוט משקולת של 1 ק"ג. במצב התחלתי החוט מתוח והמשקולת מונחת על הרצפה. המפסק של המנוע פונה מעלה.
	( בחר מתח של  8V בחלון : Signal Generator (תמונה 8).
	( בחר עבור המסה m  את הערך  1.000, עדכן  בחלון  Calculator (תמונה 9).
	( הפעל את המדידות בהקשה על  Start . 
	לתשומת לבך!
	כאשר המשקולת קרובה לגובה המרבי, העבר את המפסק כלפי מטה ובו זמנית נתק את החיבור של השער האופטי מהממשק. כעת, המערכת פועלת כגנרטור. 
	( כאשר המשקולת פוגעת ברצפה, עצור את המדידה בהקשה על  Stop.
	( בחר באפשרות:  by Run בחלון  Data  ובשורת הסימון   Run#1 הוסף את הפרטים:  1kg, 8v.
	(תמונה 11).
	תמונה 11: עדכון תצוגת הנתונים
	הרצה שניה  Run # 2
	( שנה את המתח ל – 9 וולט, בחלון  Signal Generator.
	( חזור על המדידות (עבור מתח של 9 וולט).
	הרצה שלישית Run # 3
	( שנה את המתח ל – 10 וולט, בחלון  Signal Generator 
	( חזור על המדידות (עבור מתח של 10 וולט).
	פעילות שלישית  – תולים על החוט מסה של  1.2 kg 
	הרצה רביעית Run # 4
	( הוסף על המשקולת של 1 ק"ג מסה נוספת של  0.2 ק"ג.
	( בחלון  Calculator, שנה את ערך הקבוע  m  ל – 1.200.
	( שנה את המתח ל – 9 וולט, בחלון  Signal Generator.
	( חזור על המדידות (עבור מתח של 9 וולט ומסה של 1.2 ק"ג).
	הרצה חמישית Run # 5
	( שנה את המתח ל – 10 וולט, בחלון  Signal Generator.
	( חזור על המדידות (עבור מתח של 10 וולט ומסה של 1.2 ק"ג).
	ניתוח הנתונים
	שאלה: מהי הסיבה שהזרם קטן בצורה משמעותית כאשר משחררים את ציר המנוע להסתובב? 
	תשובה: כאשר מונעים מציר המנוע להסתובב, לא נוצר מתח מושרה נגדי בסלילי המנוע וכל העבודה של מקור המתח הופכת לחום.
	תרגיל: הסבר את המושגים נצילות תיאורטית ונצילות בפועל.
	פתרון: הנצילות התיאורטית מתחשבת רק בהפסידי חום בסלילי המנוע ולא מתחשבת בהפסדי אנרגיה לחום בתמסורת של העברת הכוח. הנצילות בפועל היא היחס בין העבודה המועילה לבין העבודה המושקעת.
	תרגיל: הסבר את עקרון הפעולה של מנוע ושל גנרטור.
	תרגיל: הסבר את תפקיד המתג על המנוע.
	תרגיל: הצג את חלון הגרף:  Current. בחר בהרצה הראשונה (Run # 1) ומדוד את הזרם הממוצע (גרף 9). הדפס את הגרף.
	גרף 9: מדידת הזרם – הרצה 1
	מהי הסיבה לפיזור הנקודות המייצגות את עוצמת הזרם ?
	תשובה: קצב הסיבוב של המנוע אינו קבוע בצורה מושלמת. מסיבה זו, המתח הנגדי המושרה
	בסלילי המנוע משתנה עם השינויים בקצב הסיבוב. בשל השינוי במתח המושרה (שכיוונו נגדי למתח ההזנה) משתנה עוצמת הזרם הנמדד.
	תרגיל: התנגדות סלילי המנוע היא -  16 . חשב את הנצילות התיאורטית עבור נתוני ההרצה הראשונה.
	פתרון:          
	תרגיל:  העזר בכפתורData (תמונה 12) להצגת גרף הזרם (גרף 10) של ההרצה השניה (Run # 2 ).
	תמונה 12
	גרף 10: מדידת הזרם  הרצה 2
	תרגיל: חשב את הנצילות התיאורטית להרצה השניה. הדפס את הגרף.
	פתרון:   
	תרגיל: הצג את גרף הזרם  בהרצה השלישית (Run) וחשב את הנצילות התיארטית. הדפס את הגרף.
	פתרון:   
	שאלה: כיצד משפיע שינוי מתח המקור על הנצילות התיאורטית? הסבר את תוצאות המדידה
	תשובה:   ככל שהגדלנו את מתח ההדקים של המנוע, גדלה הנצילות התיאורטית שלה. המשמעות הטכנולוגית: אם מנוע חשמלי מתוכנן לעבוד במתח הדקים של 10 וולט, מתח הדקים קטן מ - 10 וולט יפחית את נצילות המנוע. מבחינה פיזיקלית, מתח הדקים קטן מהמתוכנן גורם להאטה בקצב הסיבוב ולכן קטן ההספק המכני .
	תרגיל: הצג את חלון הגרף:  Motor. 
	בחר עבור המסה m  ערך של  1.000 ק"ג בחלון:  Calculator. 
	הצג את הגרפים של ההספק של ההרצה הראשונה  Run # 1 (גרף 12). 
	הדפס את הגרף.
	גרף 12: מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת במנוע – הרצה 1
	הגרף  Power Input  מסמן את ההספק המושקע על-ידי המקור. 
	הגרף  Work  מסמן את ההספק המכני של הרמת המשקולת.
	שאלה: מה מייצג השטח בין גרף ההספק לבין ציר הזמן? הסבר.
	תשובה: השטח התחום בין גרף ההספק לבין ציר הזמן מתאר את העבודה (עבודה = הספק*זמן).
	גרף 13: מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת במנוע – הרצה 2
	תרגיל: חשב באמצעות הנתונים בגרפים את הנצילות למעשה. הסבר.
	פתרון: הנצילות בפועל היא היחס בין העבודה המועילה לבין העבודה המושקעת.  
	תרגיל: הצג את גרף ההספק להרצה השניה: Run # 2 (גרף 13) וחשב את הנצילות במתח מקור 9 
	וולט. הדפס את הגרף.
	פתרון: 
	תרגיל: הצג את גרף ההספק של ההרצה השלישית: Run # 3 (גרף 14). חשב את הנצילות של המנוע במתח מקור 10 וולט. הדפס את הגרף.
	פתרון:  
	גרף 14: מדידת עבודה מועילה ועבודה מושקעת במנוע – הרצה 3
	שאלה: כיצד משתנה הנצילות המעשית כאשר משנים את המתח של מקור המתח? הסבר את תוצאות המדידה.
	תשובה: הנצילות המעשית גדלה כאשר מגדילים את מתח ההדקים של המנוע. כי הגדלת מתח ההדקים מגדילה את קצב הסיבוב של המנוע. סיבוב יותר מהיר, מגדיל את המתח המושרה הנגדי למתח המקור. ההספק המכני פרופורציאונלי למתח המושרה. הגדלת ההספק המכני מגדילה את נצילות המנוע.
	תרגיל: חשב, עבור שלוש ההרצות הראשונות, את הפסדי הארגיה על התמסורת. הסבר.
	פתרון: הפסד האנרגיה לחום על התמסורת היא ההפרש בין הנצילות התיאורטית והנצילות למעשה.  
	להרצה ראשונה:  , 
	להרצה שניה:   , 
	להרצה שלישית:   .
	תרגיל: שנה את ערך המסה m ל – ,1.000 בחלון Calculator. 
	הצג את חלון הגרף  Generator . 
	בחר בחרצה שלישית Run # 3 (גרף 15 ) והדפס את הגרף.
	גרף 15: מדידת העבודה המושקעת והעבודה המועילה בגנרטור  הרצה 3
	הגרף  Work מתאר את העבודה המכנית המושקעת. זו העבודה זו נמדדה בזמן הרמת משקולת של 1 ק"ג. הגרף:  Power Generated מתאר את הספק שמספק הגנרטור לחימום נגד העומס.
	חשב את הנצילות של הגנרטור.
	גרף 16: מדידת מתח ההדקים של הגנרטור – הרצה 3
	פתרון: 
	תרגיל: הצג את הגרף:  Output_Volt . בחר בהרצה שלישית: Run # 3 והדפס את הגרף (גרף 16).
	חשב את ההספק הממוצע של הגנרטור בעזרת המתח הנמדד והתנגדות נגד העומס.
	פתרון: ההספק שנמסר לנגד העומס מחושב :   .
	תרגיל: חשב את העבודה שמושקעת בחימום נגד העומס בזמן המדידה. השווה את התוצאה לשטח מתחת לגרף ההספק.
	פתרון: העבודה:   . בחישוב השטח קיבלנו  1.117 J . בגבולות הדיוק במדידות, אין הבדל בין שתי התוצאות.
	שאלה: לאן הולך החלק שאינו מנוצל של האנרגיה המושקעת בגנרטור?
	תשובה: לחימום הסלילים של הגנרטור ולהפסדי חום בתמסורת.
	תרגיל: הדפס בחלון:  Calculator עבור המסה  m את הערך  1.200. 
	הצג את החלון הגרף:  Current. 
	בחר חרצה רביעית: Run # 4 (גרף 17) והדפס את הגרף.
	חשב את הנצילות התיאורטית עבור מתח מקור  9V ומסה  1.2kg .
	פתרון:  
	גרף 17: מדידת הזרם בעומס 1.2 ק"ג – הרצה 4
	תרגיל: עבור ההרצה החמישית: Run # 5 הצג את גרף הזרם (גרף 18 ).
	גרף 18: מדידת הזרם בעומס 1.2 ק"ג – הרצה 5
	חשב את הנצילות התיאורטית עבור מתח של 10V ומשקולת של 1.2 kg.
	פתרון:   
	תרגיל: הצג את חלון הגרף:  Motor. 
	בחר הרצה רביעית: Run # 4 (גרף 19) ו הדפס את הגרף.
	גרף 19: מדידת העבודה במנוע, עומס 1.2 ק"ג – הרצה 4
	חשב את הנצילות המעשית עבור ההרצה הרביעית Run # 4 .
	פתרון: .
	תרגיל: חשב עבור ההרצה הרביעית: Run # 4 את ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין הנצילות המעשית.
	פתרון:    29 – 17 =12%
	תרגיל: השווה בין תוצאות המדידה של ההרצה השניה: Run # 2 לבין התוצאות של  Run # 4 . הסבר מהי סיבת השינוי בנצילות התיאורטית והמעשית בשל שינוי המסה של המשקולת.
	פתרון:  תוספת עומס על המנוע מקטינה את הנצילות. הסיבה: סיבוב איטי יותר.
	תרגיל: הצג את חלון הגרף:  Motor. 
	בחר הרצה חמישית: Run # 5 (גרף 20) והדפס את הגרף.
	גרף 20: מדידת העבודה במנוע, עומס 1.2 ק"ג – הרצה 5
	חשב את הנצילות המעשית עבור ההרצה החמישית: Run # 5 .
	פתרון:   
	תרגיל: חשב עבור ההרצה החמישית: Run # 5 את ההפרש בין הנצילות התיאורטית לבין הנצילות המעשית.
	פתרון:   
	36 – 22 = 14%
	תרגיל: הצג את חלון הגרף:  Generator. בחר בהרצה חמישית: Run # 5 (גרף 21 והדפס את הגרף.
	גרף 21: מדידת העבודה גנרטור, עומס 1.2 ק"ג – הרצה 5
	חשב את  הנצילות של הגנרטור עבור ההרצה החמישית: Run # 5 .
	פתרון: 
	שאלה:  על פי הניסוי: מהי ההשפעה של שינוי מסת המשקולת על הנצילות של הגנרטור. הסבר זאת.
	תשובה: הגדלת המסה מגדילה את הנצילות של הגנרטור. הסבר: תוספת מסה מגדילה באופן פרופורציונלי את העבודה המושקעת ואת קצב הסיבוב של הגנרטור. הגדלת קצב הסיבוב של הגנרטור מגדילה באופן פרופורציונלי את מתח ההדקים. ההספק המופק תלוי בריבוע מתח ההדקים ומסיבה זו גדלה מעט הנצילות בשל תוספת המסה. -הסבר מפורט יותר תמצא בפרקי התיאוריה.
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