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 הוראות בטיחות:

 
 .המעבדותהןשטחתפעוליהמשופעבעצמיםחמיםוזרמיחשמלגבוהים

 המעבדהו2אומדריך מסגל עובד במקום נמצא כאשר רק במעבדה לעבוד לסטודנטים מותר
 .לניסויאותוהםמבצעיםמודעמוסמךאשר

 במעבדה.אסורלהשתמש לעשן או לשתות ,לאכול אין ושתייה. מזון למעבדה להכניס אין 
 המעבדה)המעבדההיאשיעורלכולדבר( בתוך סלולריים בטלפונים

 חובהלאסוףאתהשערבכניסהלכלחדרמעבדהאוניסויולהכניסו-לבעלישיערארוך
מתחתלחולצה

 רכוסיםו2אובגדיםרפוייםאיןלעבודעםשרווליםארוכיםולא

 היינונעליםסגורותבאופןמלאגםמלפנים)אצבעות -סגורות עםנעליים יגיע סטודנטשלא
המעבדהולאיקבעלושיבוץמחדש. לבצע יוכל רגליים(וגםמאחור)קרסולחשוף(לא

"למעבדות"CROCSאיןלהגיעעםנעלי-הערה

 איש או המדריך עם ישלהתייעץ מערכתהניסויחששבהפעלהשל או ספק של מקרה בכל 
חלאיסורחמורעלהפעלתמערכותניסויללאאישורטכנאיאומדריךו2או.האחראי הסגל

 במידהוישספקאוחשש.

 לאיקבעמועדשיבוץחדשלסטודנטאשרלאימלאחובותאלו 


 

 השולחןחלאיסורעלהישענותעל 

 ציודשאינובשימוש,החזראותולמקומו.-הקפדעלסביבתעבודהנקייה 

 אלתכניסידיםאוכליםלאנחוציםלמכלול 

 אלאבהוראהמפורשתמכשירםאלתסובבאתחוגותה 

 התנהגבהתאם–כליהמדידההםכליםעדיניםויקרים 

 .לאיודעכיצדלהפעיל?קראלמדריךאוטכנאי\ 

 

 

 
 



  בהולכה והסעה במצב מתמידמעבר חום  :2ניסוי מספר 

 ת הניסויומטר .1

 הולכה ,מעברמצב  בנושאים כגון, "עקרונות מעבר חום"שנרכש במקצוע  יישום הידע •
 .טבעית הסעה, מאולצת הסעה, גרפי הייזלר, קיבול חום מקובץ, מימדית- ורב -חד

 .הכרת שיטות ניסוייות במעבר חום •

 

 )Holmanמאת  Heat Transferספר מופיע ב(רקע תיאורטי  .2

 .3 פרק – גרפי הייזלר, קיבול חום מקובץ, במצב מעבר הולכה •

 .6פרק  –הסעה מאולצת  •

 .7פרק  – טבעיתהסעה  •

 
  מערכת הניסוי  .3

 . חומרים שוניםמהעשויים , )1איור (שונות  גיאומטריות גופים בעלי צורותנתונים  •

   . אמבט תרמוסטטי מאפשר קבלת סביבה חמה •

 .אמבט נוסף משמש לקבלת סביבה קרה •

הוראות ההפעלה של  .ואיסוף נתונים אמצעי מדידה מערכת הניסוי כוללת, בנוסף •
  .הציוד מצורפות לאוסף התדריכים

  
  

  
  

  .קובייה וגוף כדורי עם סימון נקודות מדידה :1איור 



 מהלך הניסוי .4

  . סטודנטיםעל ידי ה על כל חלקיה המערכתהכרת  •

   .קבלת הנתונים והמשימות •

  .בהתאם למשימות, הסטודנטים על ידי, כולל המכשור, הרכבת המערכת •

הגופים מוכנסים מטמפרטורת , בניסוי טיפוסי: הפעלת המערכת וביצוע המשימות •
ובהמשך מועברים , מוחזקים בה עד להגעתם למצב מתמיד, החדר לסביבה חמה

  .לסביבה קרה

  .הסקת מסקנותוניתוח תוצאות  •

 .ח''כתיבת דו •
  

 המשימותדוגמאות  .5

 מדידותעל פי  ,צואלמדרוש . מחומרים מוגדריםמערכת עם גופים  נתונה •
את מקדם מעבר החום הממוצע בהסעה  ,לאורך הניסוי בגופים הטמפרטורות

  .באמבט מעורבב ולא מעורבב

נוי הטמפרטורה על ידי מדידת שי, דרוש להגדיר. נתונים גופים מחומרים לא ידועים •
ולהעריך את המוליכות , ובץ או לאהאם הגופים מתנהגים כקיבול חום מק, בזמן

 .התרמיות של החומרים

השוואת ו מדידות על ידי, דרוש למצוא. אחד מחומר ידוע ושני לא, נתונים שני גופים •
 .את התכונות החסרות, ההתנהגות של הגופים בסביבות שונות

כמו מספר חזרות על ניסוי , כל מה שהם חושבים לנכון על הסטודנטים לקבוע: הערה
  .הצורך בהשוואה עם תוצאות תיאורטיות הינו מובן מאליו, כמו כן. 'ומדידה וכו

  

 ח המעבדה''דועיבוד התוצאות ו .6

 .המוגדר מטרת הניסוי •

 .משלב הרכבת המערכת, המוגדר כפי שבוצע בפועל מהלך הניסוי •

 .המדידות בפועלתוצאות  •

 .שבוצעבהתאם לניסוי , הספציפייםרט של הערכים חישוב מפו •

  .םגרפים רלוונטיי •

 .השוואה עם תוצאות תיאורטיות ונתונים בספרות •

 סיכום ומסקנות •


