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.

רשימת ציוד
בית סוללות
בערכה כלולות גם ארבע סוללות טריות של  1.5וולט .
בית הסוללות מאפשר לעבוד עם מתחים של,4.5V ,6V :
 1.5V ,3Vכרצוננו.
שימו לב :בחלק מניסוי זה נעבוד עם  4סוללות ובחלק
אחר נעבוד עם  2סוללות בלבד .

לוח עץ (גיטרה)
אל לוח העץ מחוברים  4תילים מוליכים בקטרים שונים.
 קוטר התיל הראשון  dהעבה ביותר :
d 1 =0. 7mm


קוטר התיל השני d 2 =0. 5mm :



קוטר התיל השלישי d 3 =0. 35mm :

 קוטר התיל הרביעי הדק ביותר :
d 4 =0. 25mm

שימו לב :אין לפרוט על התיילים! הם עלולים להיקרע.
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שני רבי מודדים


האחד ישמש כאמפרמטר (מכשיר למדידת זרם) .מחברים
אותו בטור לרכיב שבו רוצים למדוד את הזרם.
יש לשים לב שלמכשיר מספר תחומי מדידה ובהתאם למעגל
החשמלי נבחר את התחום המתאים.
למכשיר מספר תחומי מדידה אנו נעבוד בתחום של . 0- 10A



השני ישמש כוולטמטר (מכשיר למדידת מתח) .
מחברים אותו במקביל לרכיב שאת המתח עליו רוצים למדוד .
למכשיר מספר תחומי מדידה .אנו נעבוד בתחום של .0-20V

שימו לב :חובה לכבות את מכשירי המדידה כשאינם בשימוש ! ! !
שמונה תיילי חיבור (אדומים ,שחורים)
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הרכבת המעגל:
נבנה מעגל חשמלי טורי:
חברו בטור את מקור המתח (בית הסוללות ,הכולל הפעם את כל  4הסוללות) ,מד הזרם (אמפרמטר) והתיל הדק ביותר
שבגיטרה.
חברו את מד המתח (הוולטמטר) במקביל לתיל הדק ביותר שבגיטרה .ראו צילום מצורף:



שימו לב :יש לבחור את תחום מכשיר המדידה על ידי חיבור הכניסות הנכונות וקביעת כפתור בורר
המצבים:
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בשלב זה ,עדיין אל תסגרו את המעגל.
שאלה 1


חברו את מד המתח ,כך שיהיה מחובר במקביל לתיל הדק .
התחילו את הניסוי כאשר מקור המתח למעגל הוא  V) 1.5סוללה אחת).



באמצעות מכשירי המדידה מדדו את הזרם במעגל ואת המתח על התיל.



חזרו על המדידות עבור ערכים שונים של המתח המסופק למעגל (על ידי שינוי החיבורים לבית הסוללות).

תוכלו לצפות בסרטון הבא ,בו מדגים המורה דני עובדיה את מהלך החלק הזה של הניסוי :

רח' קלאוזנר  16רמת אביב ● טל'  ● 054-3997584 / 03-6460084פקס 03-6460714
כתובת מיילvschool@cet.ac.il :
כתובת אתר התיכוןhttp://www.vschool.cet.ac.il :



רשמו את תוצאות מדידת הזרם במעגל והמתח על התיל המוליך בתוך טבלה בקובץ  ,E XCE Lבאופן
הבא:



שרטטו (באקסל) גרף פיזור נקודות ,המהווה גרף אופיין של הנגד (הזרם כתלות במתח).
הוסיפו קו מגמה ואת משוואת הקו.



צרפו את קובץ האקסל בחלונית התשובה לשאלה זו .

תשובה:

שאלה 2
כתבו מסקנות מתוך הגרף שקיבלתם.

תשובה:
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שאלה 3
חשבו את התנגדות התיל בעזרת משוואת הישר שקבלתם בגרף האופיין.
כתבו את יחידותיו בשיטה .SI

תשובה:

שאלה 4
בחלק הניסוי שבצעתם עד כה ,מדדתם את ההתנגדות
באופן עקיף ,מתוך מדידת המתחים והזרמים.
באמצעות רב המודד שלכם ,ניתן גם למדוד ישירות את
התנגדות התיל
א.

חברו את המעגל כמתואר בתרשים.

ב.

מדדו באופן ישיר את התנגדות התיל.

תוכלו לצפות בסרטון הבא ,בו מדגים המורה דני עובדיה את ביצוע מדידה זו.
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השוו בין ערך המדידה הישירה לבין הערך שחישבתם בסעיף הקודם .
חשבו את הסטיה באחוזים .מה ניתן להסיק מממצאים אלו ?

תשובה:

חיבור המעגל החשמלי
בנו מעגל חשמלי טורי ,הכולל


שתי סוללות



תיל מוליך שעוביו ( 0.7 mmהעבה ביותר בגיטרה)



מד זרם

בצילום משמאל המעגל החשמלי הטורי מחובר לתיל
שעוביו  0.5 mm.אתם מתבקשים לחבר לתיל העבה
ביותר.

באמצעות מכשירי המדידה ,נמדוד כעת את הזרם במעגל ואת המתח על קטע תיל באורכים שונים .


חברו את אחד מהדקי הוולטמטר לנקודת ה"אפס" של התיל .
את ההדק השני חברו באמצעות המצבט לאותו תיל במרחק של  5ס"מ
(שימו לב :בצילום ,הוולטמטר מחובר במקביל לקטע  20ס"מ(.



רשמו את ערכי המדידות.

רח' קלאוזנר  16רמת אביב ● טל'  ● 054-3997584 / 03-6460084פקס 03-6460714
כתובת מיילvschool@cet.ac.il :
כתובת אתר התיכוןhttp://www.vschool.cet.ac.il :

שאלה 5
קוטר התיל הראשון (העבה ביותר) .d1=0.7mm
הנוסחה לחישוב שטח חתך של התיל (המעגלי בקירוב טוב):

חשבו את שטח החתך של התיל בשיטה המטרית.

תשובה:

.

שאלה 6

מדידות ,ריכוז נתונים ושרטוט גרף :


נתקו את המצבט (שבקצה התיל המחובר לוולטמטר ,שהיה מחובר עד כה לתיל העבה של הגיטרה
במרחק  5ס"מ) .



חברו אותו מחדש ,כך שאורך התיל המחובר למעגל יהיה  10ס"מ .



רשמו את ערכי המדידות .



חזרו על המדידות עבור אורכי תיל נוספים 30 ,25 ,20 ,15 :ס"מ .
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תוכלו לצפות בסרטון הבא ,בו מדגים המורה דני עובדיה את ביצוע חלק זה של הניסוי:



בנו את הטבלה הבאה באקסל והשלימו אותה עם תוצאות המדידות שלכם.
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שרטטו את גרף פיזור הנקודות של ההתנגדות כפונקציה של האורך.
העבירו קו מגמה ומצאו את משוואת הקו.



צרפו את הקובץ בחלונית התשובה לסעיף זה.

תשובה:

שאלה 7
מסקנות:

מהי מסקנתכם לגבי הקשר בין התנגדות התיל לבין אורכו ,כאשר קוטר המוליך נשאר קבוע?

תשובה:

שאלה 8

חישוב ההתנגדות הסגולית של התיל :



על סמך משוואת הישר שקיבלתם ועל בסיס התיאוריה הפיסיקלית ,חשבו את ההתנגדות
הסגולית של התיל .
לפניכם טבלה ,המרכזת את ערכי ההתנגדות הסגולית של חומרים שונים.
התבוננו בטבלה וחפשו לאיזה חומר מתאימה ההתנגדות הסגולית שחישבתם.

רח' קלאוזנר  16רמת אביב ● טל'  ● 054-3997584 / 03-6460084פקס 03-6460714
כתובת מיילvschool@cet.ac.il :
כתובת אתר התיכוןhttp://www.vschool.cet.ac.il :

:נלקח מתוך
https://www.kupferinstitut.de/en/materials/application/e-energie/conductor-materials.html

:תשובה

03-6460714  ● פקס054-3997584 / 03-6460084 ' רמת אביב ● טל16 רח' קלאוזנר
vschool@cet.ac.il :כתובת מייל
http://www.vschool.cet.ac.il :כתובת אתר התיכון

הרכבת המערכת:
בנו מעגל חשמלי טורי ,הכולל שתי סוללות 4 ,תילים מוליכים המחוברים ביניהם בטור ומד זרם,
כמתואר בצילום ובתרשים.

שאלה 9

מדידות ,ריכוז נתונים ושרטוט גרף:


באמצעות מכשירי המדידה מדדו את הזרם במעגל ואת המתח בקצות כל אחד מהתילים.



תוכלו לצפות בסרטון הבא ,בו מדגים המורה דני עובדיה את ביצוע חלק זה של הניסוי:
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בנו את הטבלה הבאה באקסל והשלימו אותה )  dהוא קוטר התיל .אורך כל אחד מהתיילים  30ס"מ(.



שרטטו גרף פיזור נקודות של התנגדות התיל כפונקציה של אחד חלקי שטח החתך.
העבירו קו מגמה ומצאו את משוואת הישר.



צרפו את הקובץ לחלונית התשובה בסעיף זה.
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תשובה:

שאלה 10

מסקנות:


מהי מסקנותיכם לגבי הקשר בין ההתנגדות לבין שטח החתך של המוליך ,כאשר אורך התיל המוליך הוא
קבוע ?



חשבו את ההתנגדות הסגולית של התיל.
הסבירו כיצד חשבתם אותה.

תשובה:

שאלה 11
חשבו את הסטייה באחוזים בין ערך ההתנגדות הסגולית שחושבה בחלק ב' של הניסוי לבין ערך התנגדות
הסגולית שחושבה בחלק ג' של הניסוי .
האם הסטייה סבירה ?

תשובה:
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