
הכרת הדיודה
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תמונות ביצוע והתוצאות  /המצגת נועדה לסכם את עיקרי הדברים שבתדריך לניסוי ולהציג סרטוני: שימו לב
שנמצא באתר המעבדה ושימוש  " הכרת הדיודה"ח יש להכין לפי התדריך "את הדו. שהיו במהלך הניסוי

.בתוצאות המדידה המוצגות במצגת זו



רקע תאורטי

2



מטרות הניסוי

העיקרייםושימושיהפעולתהאופן,הדיודהמבנהאתלהכיר.

הדיודהאופייןאתולהכירלמדוד.

וקטיעהיישורמעגלילבנייתבדיודהלהשתמש.



Semiconductors-מוליכים למחיצה 



P-n  צומת -- P-n junction 



אופיין הדיודה
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- הזרם דרך הדיודה. ID  כאשר :
 I0 .ערכו של זרם הרוויה האחורי -
 VD .)המתח על הדיודה )מתח קדמי מסומן כחיובי -
 e=1.6x10-19C  .מטען האלקטרון -
 T .הטמפרטורה במעלות קלווין -
 k=1.38x10-23J/0K .קבוע בולצמן -

 η  2.- קבוע מספרי אשר ערכו עבור דיודת סיליקון הוא בקירוב 
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שימושי הדיודה

מעגלי יישור

דרכי-חד

דרכי-דו דרכי עם קבל-דו



שימושי הדיודה

קטיעהמעגלי 



מהלך הניסוי
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הדיודהאופייןמדידת.2.2

הקדמיהזרםמדידת2.2.1

האחוריהרוויהזרםמדידת2.2.2

דרכי-חדמיישר.2.3

דרכי-דומיישר.2.4

קטיעהמעגלי.2.5

המספור של הסעיפים זהה למספור סעיפי הניסוי שבתדריך מעבדה: הערה

מהלך הניסוי



מערכת הניסוי



:סרטוני ביצוע

הכרת המערכת1.

הזרם הקדמימדידת .  2

מדידת אופיין הדיודה. 2.2

וורדבקובץהמופיעותהניסויתוצאותאתלנתחישח"בדו,בלבדפעולהלהדגמתהסרטונים.

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקו(מדידהשגיאותכולל)התוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ וורד עם התוצאות

הקדמיהזרםמדידת2.2.1
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https://drive.google.com/file/d/1lXoIkehR_HjdeYKtj3oNCO5oi4WmldHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXoIkehR_HjdeYKtj3oNCO5oi4WmldHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVLdow2GMeqadj6APjorBmCWEat-E3sg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cd4vS-7oWcfuyHTkPqCwymou7GhYCBqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cd4vS-7oWcfuyHTkPqCwymou7GhYCBqU/view?usp=sharing


:סרטוני ביצוע

זרם רוויה אחורי1.

מדידת אופיין הדיודה. 2.2

וורדבקובץהמופיעותהניסויתוצאותאתלנתחישח"בדו,בלבדפעולהלהדגמתהסרטונים.

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקו(מדידהשגיאותכולל)התוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ וורד עם התוצאות

האחוריהרוויהזרםמדידת2.2.2

https://drive.google.com/file/d/1D6hbVZcfWCagz6LOffSROdho4TUEApbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6hbVZcfWCagz6LOffSROdho4TUEApbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVLdow2GMeqadj6APjorBmCWEat-E3sg/view?usp=sharing


:סרטוני ביצוע

מהלך הניסוי1.

דרכי-מיישר חד. 2.3

וורדבקובץהמופיעותהניסויתוצאותאתלנתחישח"בדו,בלבדפעולהלהדגמתהסרטונים.

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקוהתוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ וורד עם התוצאות

https://drive.google.com/file/d/17TQuORooIXI_jZHbJwSNhzaZ_owGBlK7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TQuORooIXI_jZHbJwSNhzaZ_owGBlK7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVLdow2GMeqadj6APjorBmCWEat-E3sg/view?usp=sharing


:סרטוני ביצוע

תוצאות המדידה ותמונות  1.

התצוגה של אוסילוסקופ  

המתקבלות במהלך הניסוי  

נמצאות בקובץ וורד עם  

התוצאות

דרכי-מיישר דו. 2.4

תוצאותח יש לנתח את "בדו, הסרטונים  להדגמת פעולה בלבד

.הניסוי המופיעות בקובץ וורד

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקוהתוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ וורד עם התוצאות

https://drive.google.com/file/d/1NVLdow2GMeqadj6APjorBmCWEat-E3sg/view?usp=sharing


:סרטוני ביצוע

תוצאות המדידה ותמונות  1.

התצוגה של אוסילוסקופ  

המתקבלות במהלך הניסוי  

נמצאות בקובץ וורד עם  

התוצאות

מעגלי קטיעה. 2.5

וורדבקובץהמופיעותהניסויתוצאותאתלנתחישח"בדו,בלבדפעולהלהדגמתהסרטונים.

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקוהתוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ וורד עם התוצאות

https://drive.google.com/file/d/1NVLdow2GMeqadj6APjorBmCWEat-E3sg/view?usp=sharing

