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 מדידת טמפרטורה

 

 __________________. ז.ת __________________.1 :ח"מגישי הדו

 __________________. ז.ת __________________.2

  __________________. ז.ת __________________.3
 

 ______ :מספר קבוצה

 ___/___/___:תאריך ביצוע המעבדה

 ___/___/___:תאריך הגשת המעבדה

 

 

 

 ח"מפתח לבדיקת הדו

 

 מתוך ניקוד סעיף ניסוי

  
 5   מטרה ומהלך הניסוי

 15   דיוק ושגיאות+תחום מדידה+הסבר -מכשירים 
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 15   מ צפוי ומצוי"השוואה בין כא

 5   התאמה של התוצאות ביחס למשפט מתכות הביניים

התאמה של התוצאות ביחס למשפט טמפרטורות 
 הביניים
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 15   השוואה בין ביניהם+ גרפי כיול 

 10   השוואה בין תוצאות כל מכשירי המדידה

 10   .התייחסות לסביבה המתאימה+הבדלים הזמני התגובה

  
 15   מסקנות

 5   סיכום

 100   ח"כ דו"סה  

 

 

 

 אחוז    הסטודנטים שמות

 11%    ציון בוחן
 11%  ח מכין"ציון דו

 07%  ציון עיבוד תוצאות

 177%    ציון סופי
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 מדידת טמפרטורה -תדריך מעבדה                                                     

 טמפרטורות הביניים/מתכות - 1ניסוי . א

 מטרות הניסוי. 1

 .הכרת אמצעים למדידת טמפרטורה •

 .ת והוכחת משפט מתכנות הבינייםהכר •

 .הכרת והוכחת משפט טמפרטורות הביניים •

 

 ציוד. 3

 .מד מתח .א

 .C1000: תחום. מדי טמפרטורה מסוג עמודת כספית .ב

 .לוח מחממים .ג

 .אמצעים נוספים למדידת טמפרטורה .ד

 

 תיאור לוח המחממים. 2

בעזרת המפסקים ניתן לחמם כל . 1ראה איור , (מחמם ימני ומחמם שמאלי)נתון לוח עץ ועליו שני מחממים 

משמשים למדידת טמפרטורת ( מסוג עמודת כספית)מדי טמפרטורה . אחד מן המחממים או את שניהם יחדיו

ברזל יחובר דרך -קטנסטנטן, ןקונסטנט-צמד ברזל. שוניםלהצמיד צמדים תרמיים אל הלוח ניתן . המחממים

צומת תרמי ימני וצומת )וכל אחד מן הצמתים שלהן , ים בין מד המתח ובין השקע הימניקבע ללוח המחממ

השקע השמאלי . מי קרח או באוויר החופשי לקביעת טמפרטורה, ול במים רותחיםניתן לטב( תרמי שמאלי

בין שקע ימין לבין שקע שמאל תוכל להרכיב זוגות צמדים . יחובר דרך קבע למד המתח בעזרת חוט קונסטנטן

-נטןקונסט-קונסטנטן, קונסטנטן-נחושת -נחושת -קונסטנטן, ברזל קונסטנטן -ברזל -קונסטנטן: תרמיים כרצונך

 .כל אחד מן הצמתים של צמדים אילו ניתן לחמם במחממים או לחשוף לטמפרטורת הסביבה. קטנסטנטן
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 מהלך הניסוי. 4

 .מ"בכל אחד מן המעגלים עליך למדוד כא :הערה

( אך זהים בטמפרטורות בצמתים השונים, שונים בהרכבם)עליך לבנות שלושה מעגלים שונים  .א

 .להוכחת משפט מתכות הביניים

 .להוכחת משפט טמפרטורות הביניים( עם טמפרטורות שונות בצמתים)עליך לבנות מעגל  .ב

 

 ניתוח התוצאות. 1

 .מ הצפוי"ל נסיונית עם הכאמ המתקב"השוואה את הכא, עבור על מעגל שבנית בסעיף בניסוי .א

הראה כי התוצאות מאששות את משפט מתכות , מ הנמדד מן המעגלים השונים שבנית"באמצעות הכא .ב

 .הביניים ואת משפט טמפרטורות הביניים

 

 1ניסוי  -שאלות הכנה . 6

ניתן להשתמש בטבלאות ההמרה . (2איור ) מ הצפוי בכל אחד מן המעגלים שלהלן"חשב את הכא .א

 .מ"אהמצורפות בכדי לחשב את הכ

 

  מד מתח
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 .מעגלים עם צמדים תרמיים: 2איור 

 :קונסטנטן בטמפרטורה של-מתח של צמד תרמי ברזלמהו ה .ב

1. C100. 

2. C10.  
Cנמדדות בעזרת מדי טמפרטורה כספית בעלי דיוק של ' אטמפרטורות הצמתים שבשאלה  .ג 5.0 

 (.2איור )ל "מה השגיאה הצפויה במתח המעגלים הנ. לכל מדחום

 

 תכונות מדידים - 3ניסוי  .ב

 מטרת הניסוי. 1

 .בחינת תכונותיהם והשוואה ביניהם, הכרת אמצעים שונים למדידת טמפרטורה •

 

 ציוד. 3

 .אמבט מים .א

 .מדידי טמפרטורה מסוגים שונים .ב

 .בוכנה פנאומטית .ג

 .מחשב לקליטת נתונים ועיבודם .ד

 

 מהלך הניסוי. 2

סוג מדיד )זהה את כל אמצעי המדידה המופעלים בניסוי ורשום את הנתונים הרלוונטיים של כל מדיד  .א

 (.'וכו

LabView :etemperaturStart -הפעלת את תוכנית ה  .ב . 

 Cu= נחושת      Con= קונסטנטן      Fe= ברזל 
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 .הפעל את חימום המים בעזרת המתג באמבט .ג

 .Elevatorהורד את מתג הבוכנה . Runלחץ על  .ד

כל , רשום ארבע נקודות מדידה לפחות. דקות את הקריאות המתקבלות מאמצעי המדידה 2רשום כל  .ה

 .בנות גרף כיול לכל אחד מן המדידיםשתוכל ל

 .המתן מספר דקות עד להתייצבות מדידת הטמפרטורה בכל המדידים. Tempלחץ על הלשונית  .ו

המתן מספר דקות עד להתייצבות הטמפרטורה והורד את מתג . Elevatorהעלה את מתג הבוכנה  .ז

 .הכונה

הוסף לשם הקובץ . לשמירת הנתונים Saveהמתן כמה דקות עד להתייצבות הטמפרטורה ולחץ על  .ח

 ..xlsסיומת 

 .לעצירת התוכנה Stopלחץ על  .ט

 

 עיבוד התוצאות. 4

סקור את כל מכשירי המדידה שבניסוי מבחינת . הסבר את עיקרון הפעולה של כל מכשיר המדידה .א

 .ההגדרות הבסיסיות שנידונו בהרצאה

לכל אחד ממכשירי התנגדות /כנגד מתח( C -ב )טמפרטורה בנה גרף , בעזרת נתוני יצרן וטבלאות .ב

 .הסבר? האם הם זהים. המדיד והשווה ביניהם

? מה הסיבות להבדלים בין הקריאות, אם לא? האם הן זהות. השווה בין תוצאות כל מכשירי המדידה .ג

 .התייחס לשגיאה בקריאות

מי מהמדידים הוא בעל זמן (. טמפרטורה כנגד זמן)על גרף ' עד ט' העלה את הנתונים של שלבים ו .ד

 .הסבר את ההבדלים? התגובה הקצר ביותר

 

 3וי ניס -שאלות הכנה . 1

 ?Seebeckמהו אפקט  .א

 .שאתה מכיר( המודדים טמפרטורה בשיטות שונות)ציין לפחות שלושה אמצעים למדידת טמפרטורה  .ב

בהתאמת אמצעי מדידה למערכת בה הוא מיועד למדוד , לדעתך, ן את השיקולים החשוביםציי .ג

 .טמפרטורה

 ?מה הקשר ביניהם? דרטים קיימים למדידת טמפרטורהאילו סטנ .ד

 ?Scale eTemperatur oalInternatin -מהו ה  .ה

 

 
 .מערכת הניסוי: 1תמונה 
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 לצמדים תרמיים( טמפרטורה -מ "כא)טבלאות המרה חלקיות 

 

 

 

 


