מטרות הניסוי:
 .1חקירת השתנות הזרם ומתח הקבל בזמן טעינת הקבל.
 .2חקירת השתנות הזרם ומתח הקבל בזמן פריקת הקבל.
 .3מציאת קבוע הזמן של המעגל החשמלי.
 .4חקירת הקשר בין מטען הקבל כתלות בזמן טעינת הקבל.

רשימת ציוד:
בית סוללות
בערכה כלולות גם ארבע סוללות טריות של 1.5
וולט.
:
בית הסוללות מאפשר לעבוד עם מתחים של ,6v
 1.v ,3v ,4.5vכרצוננו.

קבל
2200
מיקרו פארד.
קיבול הקבל שווה ל
שימו לב ,מסומן החיבור להדק החיובי (צבע אדום)
ולהדק השלילי (צבע שחור).
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 2רבי מודד
המשמשים כאמפרמטר (מכשיר למדידת זרם)
וולטמטר (מכשיר למדידת מתח) .
שימו לב :חובה לכבות את מכשירי המדידה
כשאינם בשימוש ! ! !

תיילי חיבור קצרים.

נגד קבוע
10
קילו אום.
התנגדות הנגד
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תיאור כללי של מהלך הניסוי:
נבנה מעגל חשמלי טורי ,הכולל מקור מתח קבוע (  2סוללה) ,נגד קבוע ,קבל ומד זרם.
במקביל לקבל נחבר את הוולטמטר.

אנא הקפידו לחבר את רכיבי המעגל בקוטביות הנכונה!

הניסוי יתבצע בשני חלקים:
חלק א :איסוף נתונים בעזרת סרטון וידאו (בעזרת סמרטפון) עבור טעינת הקבל ופריקת הקבל.
עבור חלק זה עליכם להכין את הטבלה הבאה בקובץ אקסל ,פעמים ,אחת בשביל טעינה והשנייה בשביל
פריקה.
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טבלת נתוני טעינת קבל:

חלק ב :עיבוד נתונים של תוצאות הניסוי .

ועתה ...ניגש לביצוע הניסוי.
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הרכיבו את המעגל הטורי הבא:

לאחר שהרכבתם את המעגל הטורי ,עדיין אל תסגרו את המעגל!

הרכיבו את הוולטמטר באופן מקבילי אל הקבל.
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בצילום ניתן לראות כי למרות שאין זרם במעגל ,קיים מתח כלשהו בקבל ,כנראה שהוא נטען בשלב מסוים.

את הניסוי שלנו נרצה להתחיל שהקבל אינו טעון ,כלומר המתח עליו צריך להיות שווה לאפס.

לפני תחילת הניסוי עלינו לקצר את הקבל על מנת לפרוק אותו.
את הקבל ניתן לקצר ע"י העברת החוט היוצא מהאמפרמטר ונכנס לנגד אל כניסת הקבל אל הכניסה האדומה.
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לאחר קיצור הקבל ,החזירו את החוט האדום לכניסת הנגד.
זה השלב ,בו אתם צריכים להפעיל צילום וידאו בסמרטפון שלכם.

חשבו את קבוע הזמן מתוך נתוני המערכת :התנגדות הנגד  R=10K Ωוקיבול הקבל שווה ל . C=2200 μF
כתבו נתון זה בקובץ אקסל של הניסוי.
זמן הטעינה שלכם שווה ל .6τ
כוונו את המצלמה אל מדי הזרם והמתח והפעילו את הצילום ,לאחר מכן חברו את המעגל והמשיכו לצלם עד
הזמן השווה ל .6τ
בסרטון שלכם ,תוכלו לדעת בכל שנייה מהי קריאת האמפרמטר והוולטמטר .ראו תמונה מצורפת:
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לאחר טעינת הקבל ,נרצה לבדוק את השפעת מכשיר הוולטמטר על המדידה.
המשיכו לצלם.
נתקו את הוולטמטר וצלמו את קריאת האמפרמטר עם הזמן.
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לאחר שהקבל נטען נרצה לצלם את פריקת הקבל דרך הנגד.
הפעילו שוב את צילום הוידאו בסמרטפון שלכם.

ותוך כדי צילום מכשירי המדידה עברו למעגל הבא:

בגמר הפריקה ,לאחר שהזרם מתאפס תוכלו להפסיק לצלם.
בידכם שני סרטוני וידאו המראים את נתוני מכשירי המדידה בזמן טעינת הקבל ופריקת הקבל.
בידכם סרטוני וידאו המתעדים את הזרם כתלות בזמן הן בזמן הטעינה והן בזמן הפריקה.
בשלב זה נרצה לוודא בדרך נוספת את ערך הזרם המרבי במעגל.
הזרם בתחילת הטעינה/פריקה הינו ערך מרבי ,ניתן למדוד אותו ישירות ,ע"י חיבור המעגל באופן הבא:
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חברו מעגל טורי של הנגד והאמפרמטר אל הסוללות ,ורשמו את הזרם המרבי.

סיגרו את מכשירי המדידה!
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שאלה 1
הריצו את סרטון הוידאו בשלב טעינת הקבל.
מתוך הסרטון תוכלו לקרוא ערכים של הזרם והמתח כלות בזמן.

מומלץ לרשום יותר ערכים של זרם ומתח בהתחלה ,כשהגרף משתנה בקצב גבוה ובסביבות קבוע הזמן .τ
רשמו את קבוע הזמן שלכם ,מתוך הנתונים הידועים.

 R=10KΩו C=2200μF
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=τ

sec

בחרו ערכים לקריאה צפופה בהתאם לקבוע הזמן שבחרתם .כאשר קצב הטעינה קטן הקטינו את צפיפות
הקריאה של הנקודות.
העלו את נתוני סרטון הוידאו אל הטבלה שבניתם באקסל.
טבלת נתוני טעינת קבל:

שימו לב -העמודה השמאלית בטבלה ,מייצגת את הזמן שכתוב בסרטון .זהו אינו זמן של טעינת הקבל ,כיוון
שהתחלתם לצלם לפני סגירת המעגל .
כדי לחשב את הזמן מרגע טעינת הקבל ,עליכם לזהות את זמן הטעינה בסרטון ולהוריד זמן זה מהזמן שכתוב
בסרט הווידאו.
את הזמן האמיתי תכתבו בעמודה השנייה משמאל.
לדוגמה :אם אתם קוראים נתוני מכשיר מדידה בזמן וידאו  29שניות ומעגל הטעינה נסגר כאשר הסרטון הראה
 5שניות .אז הזמן האמיתי לקריאת מכשירי המדידה הוא  24שניות.
הערה נוספת :כאשר הסרטון מראה זמן של  1:13שניות ,אתם צריכים להמיר זמן זה לשניות .האחד מייצג 60
שניות ,לכן זמן זה שווה ל  73=60+13שניות.

צרפו את הטבלה שלכם באקסל כתמונה:

תשובה:
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שאלה 2
מתוך הטבלה ,העלו גרף נקודות באקסל המתאר את זרם הטעינה כתלות בזמן .הקפידו על כותרות מתאימות
ויחידות מידה.
תארו במילים את התנהגות הזרם על הקבל בתהליך טעינת הקבל:

תשובה:

התאימו פונקציה מערכית אל פיזור הנקודות שמצאתם .האם קיבלתם התאמה טובה? נסו להוריד נקודות פיזור
אחרונות ובידקו כיצד זה משפיע על ההתאמה של הפונקציה .הסבירו את התופעה( .רמז :השפעת הוולטמטר)

תשובה:

כתבו את הפונקציה המערכית הטובה שקיבלתם .מתוך הפונקציה ,חשבו את הסטייה באחוזים של קבוע הזמן
בין הערך המחושב מנתוני התחלה לבין הערך המתקבל בגרף.

תשובה:

מתוך הטבלה ,העלו גרף נקודות באקסל המתאר את מתח הטעינה כתלות בזמן .הקפידו על כותרות מתאימות
ויחידות מידה.
תארו במילים את התנהגות המתח על הקבל בתהליך טעינת הקבל:
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תשובה:

דאגו לקווי רשת צפופים והעריכו את קבוע הזמן של הקבל מתוך ידיעת המתח המקסימלי במעגל.
כתבו את הערך ותארו כיצד חישבתם זאת:

תשובה:

חשבו את הסטייה באחוזים בין הערך המחושב מנתוני התחלה לבין הערך המתקבל בגרף.

תשובה:

שאלה 3
אל טבלת האקסל שלכם הוסיפו עמודה נוספת - Δqבה תחשבו את כמות המטען שזרמו בכל אחד מפרקי
הזמן של המדידות שלכם.

כמות המטען שווה לזרם הממוצע בפרק הזמן כפול פרק הזמן.
סכמו את עמודה זו ורשמו את תוצאותיה (סה"כ המטען הכולל של הקבל):
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תשובה:

צרפו את קובץ האקסל שלכם.

תשובה:

שאלה 4
הריצו את סרטון הוידאו בשלב פריקת הקבל.
מתוך הסרטון תוכלו לקרוא ערכים של הזרם והמתח כלות בזמן.
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מומלץ לרשום יותר ערכים של זרם ומתח בהתחלה ,כשהגרף משתנה בקצב גבוה ובסביבות קבוע הזמן . τ
בחרו ערכים לקריאה צפופה בהתאם לקבוע הזמן שבחרתם .כאשר קצב הפריקה קטן הקטינו את צפיפות הקריאה של
הנקודות.
העלו את נתוני סרטון הוידאו אל הטבלה שבניתם באקסל.
טבלת נתוני פריקת קבל:

שימו לב -העמודה השמאלית בטבלה ,מייצגת את הזמן שכתוב בסרטון .זהו אינו זמן של פריקת הקבל ,כיוון
שהתחלתם לצלם לפני סגירת המעגל.
כדי לחשב את הזמן מרגע פריקת הקבל ,עליכם לזהות את זמן הפריקה בסרטון ולהוריד זמן זה מהזמן שכתוב
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בסרט הוידאו .
את הזמן האמיתי תכתבו בעמודה השנייה משמאל .
לדוגמה :אם אתם קוראים נתוני מכשיר מדידה בזמן וידאו  29שניות ומעגל הפריקה נסגר כאשר הסרטון הראה
 5שניות .אז הזמן האמיתי לקריאת מכשירי המדידה הוא  24שניות .
הערה נוספת :כאשר הסרטון מראה זמן של  1:13שניות ,אתם צריכים להמיר זמן זה לשניות .האחד מייצג 60
שניות ,לכן זמן זה שווה ל  73=60+13שניות.
צרפו את הטבלה שלכם באקסל כתמונה:

תשובה:

שאלה 5
מתוך הטבלה ,העלו גרף נקודות באקסל המתאר את זרם הפריקה כתלות בזמן .הקפידו על כותרות מתאימות
ויחידות מידה .
תארו במילים את התנהגות הזרם על הקבל בתהליך פריקת הקבל:

תשובה:

אל פיזור הנקודות שמצאתם התאימו פונקציה מערכית  .האם קיבלתם התאמה טובה.

תשובה:
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כתבו את הפונקציה המערכית .מתוך הפונקציה ,חשבו את הסטייה באחוזים של קבוע הזמן בין הערך המחושב
מנתוני התחלה לבין הערך המתקבל בגרף.

תשובה:

מתוך הטבלה ,העלו גרף נקודות באקסל המתאר את מתח הפריקה כתלות בזמן .הקפידו על כותרות מתאימות
ויחידות מידה.
תארו במילים את התנהגות המתח על הקבל בתהליך טעינת הקבל:

תשובה:

דאגו לקווי רשת צפופים והעריכו את קבוע הזמן של הקבל מתוך ידיעת המתח המקסימלי במעגל.
כתבו את הערך ותארו כיצד חישבתם זאת:

תשובה:

חשבו את הסטייה באחוזים בין הערך המחושב מנתוני התחלה לבין הערך המתקבל בגרף.

תשובה:
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שאלה 6
אל טבלת האקסל שלכם הוסיפו עמודה נוספת - Δqבה תחשבו את כמות המטען שמתפרק בכל אחד מפרקי
הזמן של המדידות שלכם.

כמות המטען שווה לזרם הממוצע בפרק הזמן כפול פרק הזמן .
סכמו את עמודה זו ורשמו את תוצאותיה (סה"כ המטען הכולל של הקבל) :

תשובה:

שאלה 7
כתבו מסקנות הניסוי ,השוו בין כל הנתונים שקיבלתם בניסוי.
חשבו את קבוע הזמן הממוצע שהתקבל בניסוי והשוו אותו לקבוע הזמן המחושב מנתוני המכשירים .
השוו בין המטען המתקבל בטעינה לעומת המטען המתקבל בפריקה.

תשובה:

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

