מטרות הניסוי:
 .1אימות חוק אוהם.
 .2מציאת התלות של ההתנגדות באורך המוליך.
 .3מציאת התלות של ההתנגדות בשטח החתך של המוליך.
 .4חישוב ההתנגדות הסגולית של תיל מוליך.
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שאלה 1
כאמור ,הנוסחה המקשרת בין התנגדות המוליך לבין הממדים הפיזיים של המוליך וההתנגדות הסגולית שלו
היא:
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מצאו (בעזרת אנליזת ממדים) מהן יחידות המידה של ההתנגדות הסגולית בשיטת . S I
הראו את דרך החישוב .
מהן יחידות המידה של ההתנגדות הסגולית בשיטת ?SI

תשובה:

בחלק הראשון של הניסוי נרצה לאמת את חוק אוהם.
נוכל לעשות זאת בעזרת גרף ,המתאר את התלות של זרם העובר דרך הנגד במתח על נגד קבוע.
הנגד הקבוע שלנו יהיה חוט תיל ,שאורכו ושטח החתך שלו קבועים.

כדי למדוד את הזרם דרך חוט התיל נחבר אליו בטור מד-זרם (אמפרמטר).
כדי למדוד את המתח על חוט התיל נחבר אליו במקביל מד-מתח (וולטמטר).

במקרה שמכשירי המדידה אינם אידאליים ,התנגדותם הפנימית יכולה להשפיע על הגדלים הנמדדים במעגל.
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שאלה 2
מד זרם (אמפרמטר) הינו מכשיר למדידת זרם.
מד זרם אידיאלי הינו מכשיר:


שגודלו קטן מאוד.



שהתנגדותו קטנה מאוד.



שהתנגדותו גדולה מאוד.



שגודלו גדול מאוד.

שאלה 3
מד מתח (וולטמטר) הינו מכשיר למדידת מתח.
מד מתח אידיאלי הינו מכשיר:


שגודלו קטן מאוד.



שגודלו גדול מאוד.



שהתנגדותו קטנה מאוד.



שהתנגדותו גדולה מאוד.

שאלה 4
מד זרם (אמפרמטר) הינו מכשיר למדידת זרם.
את האמפרמטר יש לחבר:


במקביל אל הנגד שרוצים למדוד את הזרם דרכו.



בטור אל הנגד שרוצים למדוד את הזרם דרכו.



אין חשיבות לחיבור.

שאלה 5
מד מתח (וולטמטר) הינו מכשיר למדידת מתח.
את הוולטמטר יש לחבר:


אין חשיבות לחיבור.



בטור אל הנגד שרוצים למדוד את המתח עליו.



במקביל אל הנגד שרוצים למדוד את המתח עליו.
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שאלה 6
באיור הבא מתואר מעגל חשמלי .
מכשירי המדידה אינם אידאליים (יש להם התנגדות פנימית).
א.

הוולטמטר מחובר במקביל לחוט התיל.

ב.

האמפרמטר המחובר בטור אל מקור המתח (כמוראה
באיור) מודד את הזרם העובר בענף הראשי ואינו מייצג את
הזרם הזורם בחוט התיל.

ג.

הזרם בענף הראשי מתפצל ועובר דרך הוולטמטר וגם דרך
חוט התיל.
נגדיר :
 Rהתנגדות התיל
 RAהתנגדות האמפרמטר
 RVהתנגדות הוולטמטר

חשבו :מה מתאר היחס בין קריאת הוולטמטר לקריאת האמפרמטר ?
כתבו ביטוי מתמטי (באמצעות הפרמטרים שהוגדרו) עבור היחס הזה.

תשובה:

שאלה 7
אילו היו מכשירי המדידה אידאליים ,אז היחס בין קריאת
הוולטמטר לקריאת האמפרמטר תהיה שווה בדיוק להתנגדות
הנגד (התיל) .
א.

האם ניתן להשתמש באמפרמטר שאיננו אידאלי ?
הסבירו ונמקו את תשובתכם.

ב.

האם ניתן להשתמש בוולטמטר שאיננו אידאלי ?
הסבירו ונמקו את תשובתכם.
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תשובה:

שאלה 8
באיור הבא מתואר מעגל חשמלי שונה.
מכשירי המדידה אינם אידאליים (יש להם התנגדות פנימית)
הוולטומטר מחובר במקביל למקור המתח.
האמפרמטר מחובר בטור אל חוט התיל .התנגדות התיל
מחושבת כיחס בין קריאת הוולטמטר לקריאת האמפרמטר.

נזכיר :
 Rהתנגדות התיל
 RAהתנגדות האמפרמטר
 RVהתנגדות הוולטמטר

חשבו :מה מתאר הפעם היחס בין קריאת הוולטמטר לקריאת האמפרמטר ?
כתבו ביטוי מתמטי (באמצעות הפרמטרים שהוגדרו) עבור היחס הזה .

תשובה:
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שאלה 9
במידה ומכשירי המדידה אידאליים ,היחס בין קריאת הוולטמטר לקריאת האמפרמטר תהיה שווה להתנגדות
הנגד.
עבור המעגל הנתון:
א.

האם ניתן להשתמש באמפרמטר שאיננו
אידאלי ?
הסבירו ונמקו את תשובתכם.

ב.

האם ניתן להשתמש בוולטמטר שאיננו
אידאלי ?
הסבירו ונמקו את תשובתכם.

תשובה:

שאלה 10
בחלק הראשון של הניסוי תתבקשו לבנות גרף אופיין.

מה מייצג שיפוע הגרף של האופיין שהתקבל ?
סמנו את כל האפשרויות הנכונות.


התנגדות שקולה של המעגל



אחד חלקי ההתנגדות השקולה של המעגל



התנגדות פנימית של הסוללה



אחד חלקי מוליכות התיל
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מוליכות התיל



התנגדות התיל



אחד חלקי ההתנגדות הפנימית של הסוללה



אחד חלקי התנגדות התיל

שאלה 11
כיצד היה משתנה הגרף ,לדעתכם ,אילו הייתם חוזרים על הניסוי עם התיל העבה ביותר של הגיטרה? נמקו.

תשובה:

בחלק השני של הניסוי תתבקשו למצוא את הקשר בין התנגדות המוליך לבין אורכו ,באמצעות המעגל החשמלי
המתואר בצילום:
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ניתן לצייר את המעגל באופן סכמתי:

אורך התיל הכולל . X+Y
נסמן :
 Rהתנגדות התיל הכולל
 RXהתנגדות התיל שאורכו X
 RYהתנגדות התיל שאורכו Y
בכל מדידה תזיזו את המגע הנייד וכך תשנו את אורכו של . X

שאלה 12
התבוננו במערכת הניסוי וכתבו :
האם תצפו שערכו של הזרם באמפרמטר ישתנה ,כאשר מזיזים את המגע הנייד של הוולטמר (לדוגמה:
מגדילים את האורך ?(X
הסבירו על מה מתבססת תשובתכם.

תשובה:
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שאלה 13
איזו התנגדות מחושבת במעגל זה ,כאשר מחלקים את קריאת הוולטמטר בקריאת האמפרמטר ?


ההתנגדות הכוללת של המעגל .



התנגדות התיל שאורכו X



התנגדות התיל הכולל שאורכו X+Y



התנגדות התיל שאורכו Y

שאלה 14
במידה ומכשירי המדידה אינם אידאליים ,כיצד הם ישפיעו על דיוק החישוב של התנגדות הנגד במעגל זה ?

תשובה:

שאלה 15
אחד מתלמידי הכיתה הציע ניסוי אחר לבדיקת הקשר בין התנגדות המוליך לבין אורכו .
התלמיד הציע לחבר את המעגל הטורי הבא:
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התבוננו במערכת הניסוי וכתבו :
האם כאשר מזיזים את המגע הנייד של הוולטמר (לדוגמה :מגדילים את האורך  ( Xערכו של הזרם
באמפרמטר ישתנה ?
הסבירו על מה מתבססת תשובתכם.

תשובה:

שאלה 16
בהנחה שמכשירי המדידה אידיאליים ,האם במערכת החדשה שהציע התלמיד ,יתקבל יחס ישר בין התנגדות
התיל לבין אורכו? הסבירו את תשובתכם.

תשובה:
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שאלה 17
בניסוי שביצעתם ,השתמשתם בתיל אחד מתוך ארבעת התיילים.
חשבו והציעו :כיצד ניתן להגדיל את אמינות התוצאה שקיבלתם באמצעות המערכת שברשותכם ?

תשובה:

בחלק השלישי של הניסוי תתבקשו למצוא את הקשר בין התנגדות המוליך לבין שטח החתך שלו דרך המעגל
הטורי הבא:
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ניתן לצייר את המעגל באופן סכמטי:

לכל תיל בגיטרה יש קוטר שונה.

שאלה 18
התנגדותו של מוליך ) ,( Rהעשוי מחומר אחיד ,תלויה בשלושה גורמים:
אורך המוליך  , Lשטח החתך שלו  ,Aוהתנגדותו הסגולית .ρ
הנוסחה המקשרת בין הגדלים נתונה
בביטוי:
מתוך הביטוי המתמטי ,האם קיים יחס ישר בין ההתנגדות התיל  Rלבין שטח החתך שלו ?A


כן



לא

שאלה 19
על סמך הנוסחה המתמטית ,
כדי לקבל גרף לינארי עבור הקשר בין התנגדות התיל לשטח החתך שלו ,יש לשרטט גרף של ההתנגדות כתלות
ב:

√A 
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