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 .1מבוא
רעש במערכת פיזיקאלית הוא אות אקראי בלתי רצוי המתחבר לאות הרצוי .הסיבה
שאנו מדברים על אות אקראי בלבד היא שתוספת לאות שאינה אקראית ניתנת
להחסרה – פשוט להחסיר אות זהה בפאזה הפוכה.
לנושא ה"רעש" ישנו חשיבות גדולה גם לפיזיקאים :במקרים רבים המגבלה של
מערכת ניסוי היא הרעש ,שהוא המקור של שגיאת המדידה העיקרי ובכך הוא מגביל
לנו את רזולוציית המדידה .מצד שני ,לפעמים תכונת הרעש מכילה אינפורמציה
חשובה על המערכת .לדוגמה ,בניסוי זה נמדוד את קבוע בולצמן ואת מטען
האלקטרון באמצעות ניתוח הרעש במערכת.
.1.1

אפיון רעש
לכאורה רעש הוא גודל אקראי ,ולכן לא ניתן להגיד עליו כלום ,אך לא זה המצב:
הרעש אקראי במובן שהוא לא ניתן לחיזוי בזמן נתון אך ניתן לומר הרבה על הסיכוי
של המתח להיות בעל ערך נתון ברגע מסוים .כלומר ניתן לומר הרבה על
הסטטיסטיקה של הרעש :אם מתוך הפיסיקה של הרעש או פשוט מתוך מדידת
המאפיינים הסטטיסטים שלו.
איור -1א מראה אות אקראי המתפלג סביב האפס ,על מנת שיהיה ניתן להבין כיצד
מתפלגים ערכי הרעש ,נציג עבור כל מתח את מספר הפעמים שהוא נמדד (כלומר ניצור
היסטוגרמה ,איור -1ב) .אם ננרמל את ההיסטוגרמה כך ששטחה יהיה שווה ל 1
(כלומר נחלק את ערכי ציר  yבמספר המדידות) ,נקבל את הסיכוי לקבלת כל ערך
במדידה אקראית.
(א)

(ב)

איור  :1אות מתח רועש כתלות בזמן (א) ,היסטוגרמה של האות (ב).

קל לראות שממוצע הרעש הוא  0אך אותנו מעניין גם מהי שונות הרעש ,כלומר כמה
ערכי הרעש רחוקים מהממוצע.
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שונות הרעש מוגדרת ע"י :
〉 𝜎 2 = ∫(𝑣(𝑡) − 𝜇)2 𝑑𝑡 = 〈(𝑣 − 𝜇)2

()1

כאשר  הוא ממוצע האות .מושג קרוב הוא סטיית התקן שהיא מוגדרת כשורש
השונות כלומר ל.σ-
נשים לב שכיוון שבמקרים רבים ריבוע האות שווה להספק האות (לדוגמה ,הספק
חשמלי פרופורציונלי לריבוע המתח ,הספק קרינה אלקטרומגנטית פרופורציונלי
לריבוע השדה החשמלי וכו') עבור רעש שהממוצע שלו הוא  0שונות הרעש
פרופורציונלית לממוצע הספק הרעש .כלומר שלמרות שממוצע מתח הרעש הוא ,0
ההספק של הרעש (שהוא תמיד גודל חיובי) הוא בעל ממוצע שונה מ .0
.1.2

סוגי רעשים
קיימים סוגים רבים של רעשים במרחב היכולים להשפיע על המערכת הניסיונית ,ניתן
לסווג אותם לרעשים פנימיים של המערכת ורעשים חיצוניים .הרעשים הפנימיים
נובעים מתוך המערכת עצמה (כגון טמפרטורה ,החומרים ,ההתנגדויות ,המבנה וכד').
לרוב ההסבר לרעשים אלו הוא פיסיקלי ,והוא איננו תלוי במיקום המערכת (כלומר,
בכל מקום התוצאה תהייה זהה בהינתן נתוני התחלה זהים) .לעומתם ישנם רעשים
חיצוניים הנגרמים מגורמים חיצוניים למערכת ,ועל כן אם נשנה את מיקום המערכת,
או נבודד אותה מהסביבה הרעש עשוי להשתנות.

 .1.2.1רעשים פנימיים
ישנם שלושה רעשים פנימיים מרכזיים:
א .רעש 1/f
רעש ( 1/fידוע גם כרעש ורוד או  ,)flicker noiseהוא רעש שמופיע כמעט בכל מערכת
(גם במערכות לא פיסיקליות) ,ונגרם כתוצאה מפלקטואציות איטיות בתכונות
החומרים המרכיבים את המערכת [ .]3שמו נובע מהתלות הלינארית בין עוצמת הרעש
להופכי של התדר של הרעש.
ב .רעש תרמי
הרעש התרמי (ידוע גם כרעש ג'ונסון נייקוויסט או רעש לבן) ,הנו רעש חשמלי הנוצר
מתנועה אקראית של נושאי מטען חשמלי במוליך .בשנת  1927ערך ג'ונסון []1
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) (John Bertrand Johnson, 1887-1970סידרה של ניסוים שהראו שבכל מוליך
קיים רעש חשמלי ושהרעש הוא תכונה של המוליך ולא נובע מתכנון לקוי של הרכיב.
בניסויים לקח ג'נסון מוליכים שונים :תמיסת מי מלח ,תמיסת נחושת גופרתית
במים ,פחמן וכו' ובסביבה בעלת טמפרטורה ידועה מדד את המתח על המוליכים
(ללא הפעלת כל מתח חיצוני עליהם).

איור  :2תוצאות הניסוי של ג'ונסון משנת .]1[ 1928

הנוסחה שג'ונסון גילה עבור הספק הרעש די פשוטה:
𝑓𝑃 = 𝑘𝑇Δ

()2

כאשר 𝑃 הוא הספק הרעש 𝑘 ,הוא קבוע בולצמן 𝑇 ,היא הטמפרטורה ביחידות קלווין
ו Δ𝑓-הוא תחום התדרים (רוחב הפס) שבו מודדים.
כאשר אנו מודדים מתח ולא הספק אז ממוצע ריבוע המתח ניתן ע"י :
𝑓〈𝑉 2 〉 = 4𝑅𝑘𝑇Δ

()3

כאשר 𝑅 היא התנגדות הנגד שעליו מודדים את המתח (המקדם  4נובע משיטת
המדידה ושיקולים של תיאום עקבות) .מתוך תוצאות אלו הצליח ג'ונסון למדוד
לראשונה את קבוע בולצמן 𝑘.
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בשנת  1928פיתח ניקוויסט ) (Harry Nyquist, 1889-1976הסבר תיאורטי לתופעה
באמצעות עקרונות מתורת הקוונטים והפיסיקה הסטטיסטית [( ]2עיבוד של ההסבר
מובא בנספח  1ומומלץ לעבור עליו) .הרעש נובע מכך שהאלקטרונים והמולקולות
אינם סטטיים אלה נעים (רוטטים) כתוצאה מהאנרגיה הקינטית התלויה
בטמפרטורה .המודל שפיתח נייקוויסט הראה איך לקשר את מתח הרעש הממוצע
למספר דרגות החופש של האוסילציות החשמליות בקווי תמסורת .מכך נובע הקשר
לקבוע בולצמן שמשמש במכניקה סטטיסטית כקבוע הפרופורציה בין הטמפרטורה
של מערכת בשיווי משקל תרמי לבין האנרגיה הממוצעת עבור כל דרגת חופש של
המערכת.
ג .רעש ירייה ()Shot noise
רעש ירייה הוא רעש הנובע מהאופי הבדיד של נושא המטען (במקרה שלנו
האלקטרון) .כאשר אנו מודדים זרם בעל ממוצע קבוע ,באופן רגעי מספר
האלקטרונים שעובר חתך מסוים אינו אחיד אלא מתפלג סביב ערך ממוצע.
דוגמה בה נשתמש בניסוי היא כאשר אור מוקרן על קתודה וגורם לפלטת אלקטרונים
ממנה שנאספים ע"י האנודה (האפקט הפוטואלקטרי) וכך נוצר זרם בין הקתודה
לאנודה בעל ערך ממוצע 𝑣𝑎𝐼 .במקרה זה כל אלקטרון שנאסף לאנודה הוא מאורע
בלתי תלוי באלקטרונים האחרים ,בשנת  1918הבין סקוטקי ) )Schottkyשמקור זרם
שכזה מכיל בהכרח רעש שבא לידי ביטוי כפלקטואציות בזרם מסביב לערך ממוצע.
סקוטקי דימה את התופעה לשונות ברעש של ירידת ברד בקצב קבוע על משטח (או
של יריות) והצביע על כך שמכיוון שגודל הפלקטואציות תלויות בגודל המטען של
נושא מטען בודד ,ניתן למדוד את ערך המטען הבודד באמצעות מדידת הפלקטואציות
(מטען האלקטרון 𝑒 במקרה שלנו).
בצורה מתמטית ,התפלגות של מאורעות בלתי תלויים היא התפלגות פואסונית.
בהתפלגות זו ידוע שהשונות שווה למספר המאורעות האקראיים הממוצע 𝑣𝑎𝑁
כלומר:
𝑣𝑎𝑁 = 𝜎𝑁2

()4

אם נכפיל את שתי הצדדים ב 𝑒 2 /Δ𝑡 2 -נקבל:
𝑣𝑎𝐼 𝑒
𝑡Δ

= (Δ𝐼𝑟𝑚𝑠 )2

()5

הצד השמאלי של המשוואה הוא ממוצע ריבוע פלקטואציות הזרם מסביב לזרם
הממוצע.
5

ניתן להציג את משוואה ( )5גם עבור המתח:
𝑓(Δ𝑉𝑟𝑚𝑠 )2 = 2𝑒𝑅𝑉𝑎𝑣 Δ

()6

כאשר 𝑠𝑚𝑟𝑉 Δהוא מתח  rmsשנוצר מסביב למתח הממוצע 𝑣𝑎𝑉 על הנגד 𝑅 שדרכו
עובר הזרם Δ𝑓 ,הוא תחום התדרים שעבורו נעשתה המדידה ו 𝑒-מטען

האלקטרון1.

 .1.2.2רעשים חיצוניים
ישנם שני סוגי רעשים המוגדרים כחיצוניים שמאוד משפיעים על מערכות הניסוי:
א .רעש מושרה
רעש מושרה נגרם עקב קליטת אותות אלקטרומגנטיים הקיימים באוויר והמרתם
לזרם מושרה .כל חוט מתכתי במערכת הניסוי משמש כאנטנה כך שככל שההתנגדות
שמחוברת אליה גדולה כך באותו היחס עוצמת האות (המתח המושרה) תהיה יותר
גדולה.
ב .רעש רשת
רעש רשת נגרם מאותות לא רצויים המגיעים דרך רשת החשמל .הגורם לרעש הוא
ארקה לא אידיאלית כלומר ישנה התנגדות כלפי האדמה .מאחר ולכל מכשיר יש
זליגות מתח לאדמה ובשל ההתנגדות השונה מאפס נוצר פוטנציאל חשמלי ,כך שכל
המכשירים שמחוברים על אותו קו אדמה ירגישו ברעש שנובע מאותות חשמליים
המועברים מצרכן לצרכן דרך האדמה.
חשוב לציין שרעשים חיצוניים הם רעשים שניתן לסנן אותם או להפחית אותם,
לדוגמה את הרעש המושרה ניתן לסנן ע"י מיסוך (קופסת מתכת שמחוברת לאדמה).
את רעשי הרשת יותר קשה לסנן ,אך ניתן ליצור קו אדמה אחר שבו יהיו פחות רעשים.

 1באופן דומה מדדו גם את המטען החשמלי של הקוורקים (החלקיקים המרכיבים את הפרוטון) השווה לשליש מטען
האלקטרון ,ומטענים שברירים הנוצרים באפקט הול הקוונטי.
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.1.3

התמרת פורייה מהירה )FFT( Fast Fourier Transform -
כידוע באמצעות פיתוח לטור פורייה ניתן לבטא פונקציות מחזוריות ע"י חיבור של
אוסף פונקציות טריגונומטריות בתדרים שונים ובאמפליטודת שונות [.]7
בכתיב מתמטי זה ייכתב כך:
𝑡𝜋𝑛𝑖
𝑇

∞

𝑒 𝑛𝑐 ∑ = )𝑡(𝑓

()7

∞𝑛=−

בהנחה שיש לנו את הפונקציה ,ואנו רוצים למצוא את המקדמים 𝑛𝑐 ,כלומר את
האמפליטודות של כל תדר ,הביטוי יראה כך:
𝑇/2
𝑡𝜋𝑛𝑖
1
= 𝑛𝑐
𝑡𝑑 𝑇 ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 −
𝑇

()8

−𝑇/2

באיור  3מתוארים טרנספורמציות של תדרים שונים ,כאשר  Vמחליף את f
במשוואה (.)7

איור  :3תיאור פונקציות שונות והטרנספורמציות שלהם V(t) .מייצג את הביטוי אחרי
טרספורמציה פורייה .הגרפים השמאליים מייצגים את הפונקציות על ציר הזמן .הגרפים הימניים
מייצגים את האמפליטודות המתאימות לתדרים [.]8
7

עד כה דיברנו על פונקציות רציפות .במציאות כאשר מבקשים ממכשיר חשמלי לבצע
טרנספורמצית פורייה ,המכשיר דוגם את האות הנכנס במבוא וממיר את הדגימה
האנלוגית למידע מספרי דיגיטלי שאותו הוא מנתח ,כך שלמעשה הפונקציה היא
מערך של "דגימות" מתוך הפונקציה המקורית (איור .)4

איור  :4דוגמה למערך של פונקציית סינוס המורכב מ 30 -דגימות.

לאחר הדגימה הפונקציה תיראה כאוסף של נקודות ולכן עבור  Nגדימות נקבל:
]) X = [𝑋(0) , 𝑋(1), … , 𝑋(𝑁 − 1כלומר כל

 Xמייצג ערך  Yכלשהו של

הפונקציה המתאים לזמן 𝑡𝑑 ∙ 𝑛 כאשר 𝑁 < 𝑛 <  0ו 𝑑𝑡 -הוא הזמן בין דגימה
לדגימה.
נציין שבניסוי נשתמש במכשיר  FFT spectrum analyzerמודל  SR760שמפרק
תחום התדרים ) (spans, Measurement Rangeשהוא  100,000הרץ ל  400חלקים,
כלומר רזולוצית המדידה ) (Bandwidth, Resolutionשלנו היא  250הרץ (100,000
חלקי  ,)400כלומר אנו נדגום תדרים במרחק  250הרץ זה מזה.
זמן המדידה צריך להיקבע כך שכל תדר מדידה יבצע מספר שלם של מחזורים בזמן
המדידה ,כלומר  1/Δ𝑓 = 1/250 = 4 ⋅ 10−3שניות .כמות הדגימות שלנו היא
 1024שמתרחשות במשך הזמן המתאים לתדר של רזולוציית המדידה ,כלומר עבור
זמן מדידה של  4msשבו יש  1024דגימות ,קצב הדגימה הוא  256,000הרץ .לפי חוק
נייקוויסט לדגימות ,נדרש לדגום לפחות פעמיים בכול מחזור כדי לקבל מידע מדויק
מבלי לפספס תדרים ,ולכן התדר המקסימאלי שניתן למדוד הוא כחצי מהתדר
הדגימה שיוצא  125,000הרץ שבקירוב  100,000הרץ.
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 .1.3.1פונקציות חלון
בפסקה האחרונה ציינו שהמערכת דוגמת  Nדגימות במשך זמן המתאים לתדר תחום
המדידה .אולם ,מה קורה כאשר הערך הראשון של הדגימה לא שווה לערך האחרון
של הדגימה (כלומר קצב הדגימה לא כפולה שלמה של התדרים הנמדדים ,כפי שניתן
לראות באיור  .)5במקרה כזה נקבל מידע כוזב ונקבל תדרים נוספים שלא קיימים
בגלל אי-תאימות במחזור המידע ויצירת המדרגה (איור  4תרשים .(d

איור  :5מייצג מהלך דגימה המתאים למחזור של האות הנכנס b .מייצג מהלך דגימה שלא מתאים
למחזור האות הנכנס c .חיבור קצוות האות של  aנותן התאמה מושלמת d .חיבור קצוות האות
של  bיוצר אי התאמה [.]8

כדי לפתור את הבעיה המציאו את החלונות ,החלונות הם למעשה פונקציות הפועלות
כפילטרים ,כך שעבור כל ערך דגימה הם מבצעים פעולה מסוימת לדוגמה הפעלה של
מכפלה כך שאת קצוות של הדגימה הם מנחיתים לאפס בעוד שהחלק המרכזי לא
יושפע .דוגמאות ניתן לראות באיור  ,6כאשר למשל עבור חלון ( Hanningאיור -6ד)
בו נשתמש בניסוי ישנה השפיעה חזקה מאוד על הדגימות בקצוות שמונחתים לאפס
ועבור הדגימות האמצעיות אין ההשפעה .היתרון בשיטה זו שאין מדרגה במידע,
אולם החיסרון הוא בכך שיתכן שנאבד מידע חשוב .יש לשים לב שכל חלון משפיע על
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ערכי העוצמה המתקבלים ב FFT-ויש לתקן את ערכי העוצמה בהתאם לסוג החלון
על מנת לקבל ערכים תקינים (טבלה .)1
קיימים מספר רב של חלונות [ ,]9אך אנו נציג רק את ארבעת סוגי חלונות השימושיים
ביותר (איור  .)7חלון ( Uniformאיור -7א) זהו פילטר שמכפיל כל ערך דגימה באחד
ולמעשה מציג את הנתונים כפי שהם ובצורה אחידה ,חלון ( Flattopאיור -7ב) יעיל
בהדגשת המידע על עוצמה של תדרים מרכזיים במערכת ,כלומר הגבר עבור הדגימות
המרכזיות ,והנחתה עבור דגימות השוליים ,חלון ( BMHאיור -7ג) יעיל בהדגשת
המידע של תדרים מרכזיים במערכת ,כלומר הגבר עבור הדגימות המרכזיות והנחתה
מתונה עבור דגימות השוליים ,וחלון ( Hanningאיור -7ד) שהוא התחום הביניים
של שני סוגי החלונות שהצגנו קודם ובו נשתמש בניסוי.
(א) Uniform

(ב) Flat-top

(ג) Blackman-Harris

(ד) Hanning

איור  :6דוגמאות לפונקציות חלון פופולריות (א) חלון ( ,uniformב) חלון ( ,flat-topג) חלון  BMHו(-ד)
חלון .]10[ Hanning

שימוש במסננים מעלה את הדיוק של המדידה ע"י סינון תדרים לא רצויים וכך נותן
לנו את היכולת לזהות תדרים שונים ועוצמות מדויקות יותר .לדוגמה באיור  7ניתן
לראות את האות שיתקבל ב  FFTהעובר טרנספורמציה ע"י חלונות שונים .המצב
10

האידיאלי מוצג ב a -שבו יש תאימות בין קצב הדגימה לתדר של האות ,לעומתו המצב
של חלון  uniformבאיור  ,bכאשר אין תאימות בין קצב הדגימה לתדר של האות.
ניתן להשוות את מצב  bלמצבים  c,d,e,fשבו מופעלים פילטרים שונים.

איור  )a( :7מצב תאימות )b( ,מצב חוסר תאימות ללא חלון )c(-)f(,מצבים של חלונות שונים
שהופעלו על מצב (.]8[ )b

נדגיש כי בניסוי שלנו אנו נשתמש בפילטר  ,Hanningבגלל האופי המתפשר שלו,
בטבלה  1מוצגים פקטורי התיקון עבור החלונות השונים ,התיקון נעשה באמצעות
חלוקת 〉  〈𝑉 2בפקטור המתאים.
פקטור התיקון

החלון
Flat-top

3.77

Blackman-Harris

1.90

Hanning

1.44

Hamming

1.30

Rectangular

0.89

Kaiser

2.23

טבלה  :1פקטור התיקון עבור החלונות השונים [.]9,11
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 .2מיכשור הניסוי
במהלך הניסוי אנו נשתמש במספר כלים עיקריים שאותם נציג להלן.
א FFT spectrum analyzer .מודל SR760
המכשיר מבצע  FFTומציג את אמפליטודת התדרים.
למכשיר יש רוחב פס של עד  Hz 100,000ואיכות של .16-bit

איור  :8תמונה של  FFT spectrum analyzerמודל SR760

בVoltage Pre-Amplifier model SR552 .
המגבר מבצע הגבר של פי  100למתח הכניסה ,בנוסף למגבר יש את האפשרות לבצע הגבר
דיפרנציאלי בין הכניסות (כלומר להחסיר את המתח בכניסה  Aמהמתח של כניסה  Bולהגביר
את ההפרש ,כלומר יש לנו אפשרות למדוד מתח בלי תלות בארקה).

איור  :9תמונה של Voltage Pre-Amplifier model SR552
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ג .קופסת חיבורים וסיכוך לנגדים
קופסת זו עשויה מברזל למטרת סיכוך .בין ההדקים מחובר נגד שאותו ניתן לחבר על ידי זוג
תנינים .היציאות מהקופסה מתבצעות על ידי חיבור  .BNCדרך חיבור זה מתבצעת הארקה
של המעטפת החיצונית של המערכת כולל המכסה .הקופסה תחובר ישירות למגבר (מחבר
למחבר ,כדי למנוע ככל האפשר כניסת רעשים חיצוניים).

איור  :10קופסת הניסוי יחד עם הנגד

ד .קופסת חיבורים וסיכוך לנגדים עם אפשרות חימום הנגד
בדומה לקופסה שהוצגה קודם בקופסה זו נוספה פלטת פלטיאר המסוגלת לקרר או
לחמם את סביבתה כתוצאה מהזרם העובר דרכה .הפלטה מחוברת לספק מתח ,אין
לעבור את הערך של  1.5Aבמהלך הניסוי .לפלטה מוצמד גוף פליז שבתוכו מונח הנגד.
מדידת הטמפרטורה נעשת באמצעות טרמוקפל.

איור  :11קופסת ניסוי עם גוף חימום ונגד

13

ה .מערכת ניסוי ""Shot-noise
מנורת להט פולטת פוטונים אשר פוגעים בלוחית מתכת (קתודה) ומשחררים ממנו
אלקטרונים (האפקט הפוטואלקטרי) ,אלקטרונים אלו נאספים ע"י אנודה שנמצאת
בפוטנציאל חיובי ביחס לקתודה .עוצמת ההארה של המנורה וניתנת לשליטה ווסת
( LAMP VOLTאיור .)13

איור  :12הפאנל הקדמי של מערכת ניסוי ""Shot-noise
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 .3מהלך הניסוי  -רעש לבן
 .3.1תלות הרעש הלבן בהתנגדות
מטרת חלק זה הוא מציאת קבוע בולצמן ,ע"י מדידת הרעש הלבן כתלות בהתנגדות.
מהלך הניסוי:
ניסוי זה יש לבצע על מכשיר ה SR760 FFT -בלבד.
מהלך הניסוי:
 .1קבע את הנתונים במכשיר באופן הבא.
.Auto offset: off ,coupling: AC ,Grounding: Ground ,Span: 100000Hz
 .2בחירת חלון :באמצעות  MEAS→Windowשנו את סוג החלון ושימו לב
להשפעת החלונות ,בחרו חלון כרצונכם וזיכרו להשתמש בפקטור התיקון
המתאים בעיבוד התוצאות.
 .3הגדרת  :input rangeעל מנת להגדיר את תחום המדידה של ה FFTנלחץ על
הכפתור  auto rangeכדי לדעת מה תחום המדידה היעיל ביותר (יש לרשום את
הערך של תחום המדידה! ,ולאחר מכן לבטל את  auto rangeע"י לחיצה נוספת
על הכפתור).
 .4חבר את קופסת הנגד אל המגבר כמתואר באיור .14

איור  :14קופסת הניסוי יחד עם הנגד

 .5בחרו ממוצע רגיל לינארי של  1000ערכים ,ושמרו את הגרף שמתקבל.
 .6חזרו על המדידה עבור סט של נגדים לפי דרישת המדריך.
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מה אנו צפויים לראות
כשנבצע את המדידה ,אנו נראה על המסך הרבה סוגי רעשים ,המרכזיים שבהם הם
הרעש המושרה ,והרעש  ,1/fוכמובן יש גם את הרעש הלבן.
למעשה כשנעשה את הניסוי נראה נקבל גרף הדומה לגרף המוצג באיור .15

איור  :15הגרף הצפוי להראות במהלך הניסוי על גבי ה  FFTהממוחשב

החלק השמאלי של הגרף הוא הרעש  ,1/fחשוב להתייחס אליו מכיוון שאופיין
הדעיכה שלו גדול במיוחד ,ועל כן במדידה שלנו ננסה להתרחק מימנו ימינה ככל
האפשר (ננוע לתדרים הגבוהים).
הרעשים הנוספים שיופיעו לנו הם הרעשים המושרים ,כלומר האותות הברורים
(במקסימות ברורות) לכל אורך הגרף ,כמובן שגם מהם ננסה להתרחק ולא למדוד
אותם .לכל פיק על הגרף יש קורלציות סביבו ,כלומר אדוות ,כדי לצמצם למינימום
את הקורלציות הלא רלוונטיות אנו משתמשים בחלון  Hanningשמצטיין בנתינת
מידע מאוזן על אמפליטודות ותדרים.
הרעש הלבן אותו אנו מעוניינים למדוד הוא רעש אחיד בעוצמתו עבור כל התדרים,
כלומר הרעש הלבן הוא "רעש ריצפתי" ,ועל כן נשאף למדוד את האזורים הנמוכים
בגרף.
יש לשים לב שעבור נגדים גדולים ( )𝑅 > 100𝑘Ωההתנגדות האפקטיבית עבור מתח
חילופין לא שווה להתנגדות הנמדדת עבור מתח ישר ,זאת משום שיש השפעה של
קיבול המערכת .ההתנגדות כתלות בתדר במקרה זה שווה ל :
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𝑅0
1 − 𝜔 2 𝐶 2 𝑅02

= )𝜔(𝑅

()9

כאשר  𝑅0היא התנגדות עבור מתח ישר 𝜔 ,היא התדירות ו 𝐶-הוא קיבול המערכת.

עיבוד התוצאות:
 .1טען את הנתונים למחשב ושרטט גרף של עוצמת הרעש כפונקציה של התדר עבור
כל הנגדים באותו הגרף.
 .2קבע את תחום התדרים שלדעתך ייצגו את הרעש בצורה המיטבית .בצע ממוצע
עבור תחום זה וציין את השיקולים לבחירתך .בצע את הניתוח עבור כל הנגדים.
 .3שרטט גרף של עוצמת הרעש הממוצעת בריבוע (לפי התוצאות בסעיף הקודם)
כתלות בהתנגדות.
 .4התייחס לשאלות הבאות בעיבוד הנתונים:
א .האם הגרף עובר בראשית הצירים?
ב .למה ניתן לצפות בצורה אידיאלית ומהי המשמעות הפיזיקאלית של התוצאה
המעשית?
ג .חשב את ההתנגדות השקולה של מערכת המדידה (התנגדות שיוצרת את
הרעש שלא נובע מהנגדים שמדדנו).
 .5מצא את שיפוע הגרף ,וחשב את קבוע בולצמן (עבור חישוב השיפוע יש להזניח
את ערכי הנגדים הגדולים ,לא לשכוח להתחשב בהגבר בחישוב ויש לקחת את
הטמפרטורה כטמפרטורת החדר).
 .6השווה את קבוע בולצמן שמצאת לערך הספרותי.
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.3.2

תלות הרעש הלבן ברוחב הפס

מטרת ניסוי זה הוא למדוד את התלות של עוצמת הרעש ברוחב הפס ( )B.W.של
המדידה ב FFT-הממוחשב.
מהלך הניסוי:
 .1נחבר את המערכת של ניסוי ( 2המערכת של הנגדים) ונבחר נגד כרצוננו.
את ה  FFTנאתחל באופן הבא:
Span: 100,000Hz

; B.W.: 250 ; Window: Hanning

 .2אחרי ביצוע מדידה יש לשמור את הגרף המתקבל ולחזור על המדידה עבור ערכים
שונים של רוחב פס.

עיבוד תוצאות:
 .1טען את הנתונים למחשב ,וסרטט את עוצמת הרעש מול התדר עבור כל רוחב פס
שמדדת.
 .2בחר סדרת נתונים (מתוך הנתונים ששמרת) המיצגים את הרעש הלבן עבור כל
רוחב פס בנפרד ,ובצע עליהם ממוצע .ציין את תחום התדרים שנלקחו לחישוב
הממוצע .ציין את השיקולים לבחירתך.
 .3צייר גרף של עוצמת הרעש בריבוע כתלות ברוחב הפס (העוצמה ביחידות וולט
בריבוע מול הרץ) והתאם פונקציה מתאימה.
 .4התייחס בעיבוד התוצאות לשאלות הבאות:
א .האם הגרף עובר בראשית הצירים?
ב .מה ההבדל בין הגרף בניסוי הקודם (סעיף  )3.1לגרף בניסוי זה?
ג .הצע דרך להתחשב בהתנגדות האפקטיבית שחישבת בניסוי הקודם לצורך
הימנעות משגיאה בניסוי זה.
 .5מצא את שיפוע הגרף ,וחשב את קבוע בולצמן (לא לשכוח להתחשב במגבר
בחישוב ,יש לקחת את הטמפ' כטמפ' חדר).
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 .3.3תלות הרעש הלבן בטמפרטורה
מטרת חלק זה הוא בדיקת תלות הרעש הלבן בטמפרטורה ומדידת קבוע בולצמן.
מהלך הניסוי:
 .1החליפו את קופסת חיבור הנגדים לכזאת שמאפשרת שינוי טמפרטורה באופן
מבוקר.
 .2אחרי שהכול מחובר ,בצע מדידה ושמירה של האופיין עבור טמפרטורות 25- C
 1500בקפיצות של כ( 250 C-חשבו האם ניתן למדוד הפרש מתחים עבור הפרש
טמפ' נמוך יותר) .את הטמפרטורה ניתן לשנות ע"י ויסות הזרם העובר בפלטת
פלטיאר.
עיבוד תוצאות:
 .1טען את הנתונים למחשב ,וסרטט את עוצמת הרעש מול התדר עבור כל
טמפרטורה על אותו הגרף.
 .2בחר תחום תדירויות נקי מרעשים חיצוניים ובעזרת חישוב המיצוע של עוצמת
הרעש בריבוע בכל טמפרטורה חשב את קבוע בולצמן (יש להתחשב בסוג החלון
שבחרתם ובהגברה ,יש לקחת את ההתנגדות כשווה ל  1000אוהם).
 .3השווה את קבוע בולצמן שמצאת לערך הספרותי.
 .4מתוך התוצאות שקיבלת ,הערך את טמפרטורת האפס המוחלט במעלות
צלסיום .האם תצפה לקבל את טמפרטורת האפס בצורה מדויקת?

 .4רעש ירייה
מערכת הניסוי
לזרם שנוצר ישנו רכיב  DCשהינו ממוצע הזרם ורכיב  ACשהינו הרעש.
במערכת הניסוי רכיב ה AC-מופרד מרכיב ה ,DC-מוגבר ולאחר מכן מומר למתח
 DCהפרופורציונאלי ל  RMSשל רכיב ה ,AC-כמתואר באיור .16
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איור  :16סכמה חשמלית של מערכת הניסוי .Shot-noise

מהלך ניסוי
 .1במערכת הניסוי עוברים כל רכיבי ה  ACשל הזרם דרך מגבר המגביר פי  1000בעל
תחום הגברה מוגדר ,רכיבים אלו הם הרעש שאנו רוצים למדוד כפונקציה של זרם
ה  DCולצורך כך יש למצוא את הגבר הפילטר עבור כל תדר .לצורך זאת נשתמש
בתוכנית  Bode Analazerשיודעת לסרוק תחום תדרים ועבור כל תדר לתת אות
כניסה ולמדוד את אות היציאה:
א .העבירו את ה "FILTER BANDPASS"-למצב " "EXTERNALעל מנת
להכניס אות חיצוני למגבר.
ב .וודאו שה BNC-מחובר ליציאת "( "BANDPASS FILTER OUTהעבירו
אותו אם הוא מחובר ליציאת ".)"DC
ג .הפעילו את התוכנה " "Bode Analazerוסירקו את תחום התדרים
 300-20,000 Hzעם הפרמטרים ,STEPS: 30 ,Peak Amplitude: 1V
 Mapping: Linearושימרו את התוצאות.
 .2כעת נמדוד את הרעש כתלות במתח:
א .העבירו את המכשיר למצב "."INTERNAL
ב .העבירו את חיבור ה BNC-ליציאת "."DC
ג .נשתמש בתוכנה  LabViewעל מנת לתכנת את מערכת הניסוי.
לצורך העניין נשתמש בקובץ " "SHOT_NOISE_for_students1.viאשר
מכיל את הממשק הקדמי של התוכנה (נספח  .)3עליכם להבין את תפקידו של
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כל רכיב ולחברם כך שיתבצע רצף של מדידות של הרעש 𝑠𝑚𝑟𝑉 Δכפונקציה של
המתח הממוצע 𝑣𝑎𝑉 [משוואה (.])10
ד .העלו את המתח  DCבאמצעות העלאת ההארה של המנורה ,וקבלו את מתח
ה RMSכפונקציה של מתח  DCבתחום בין  1-5וולט.

עיבוד תוצאות
במערכת הניסוי הביטוי למתח  RMSכפונקציה של מתח  DCניתן ע"י:
2

∞

) 𝑝𝑚𝑎𝑉= 2𝑒𝑅𝑉𝑎𝑣 ∫ 𝑔2 (𝑓)𝑑𝑓 + (Δ

)2

𝑠𝑚𝑟𝑉(Δ

()10

0

כאשר 𝑠𝑚𝑟𝑉 Δהוא מתח ה RMS-הנמדד 𝑅,היא התנגדות הנגד שעליו נמדד המתח
(במקרה שלנו  𝑉𝑎𝑣 ,)𝑅 = 150𝑘Ωהוא מתח ה DC-הנמדד 𝑔(𝑓) ,הוא ההגבר עבור
תדר 𝑓 Δ𝑉𝑎𝑚𝑝 ,הוא מתח ה RMS-הנוצר במגבר (רעש לבן).
 .1בעזרת תוצאת סריקת התדרים (סעיף  1במהלך הניסוי) חשבו נומרית את
∞

האינטגרל 𝑓𝑑)𝑓( .∫0 𝑔2
 .2את מטען האלקטרון ניתן כעת למצוא בעזרת משוואה ( .)10זכרו כי בניסוי זה
המגבר מגביר פי .1000
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נספח  :1פיתוח הביטוי לרעש הטרמי על פי ההסבר של נייקוויסט
על מנת להסביר את התוצאות של ג'ונסון פיתח נייקוויסט את המודל הבא המבוסס
על עקרונות התרמודינמיקה והמכניקה הסטטיסטית.
נניח רכיב בעל אורך  Lוהתנגדות  ,Rאנו מתעניינים בפלקטואציות של המתח שהם
למעשה פלקטואציות בשדה החשמלי .ניתן להתיחס לפלקטואציות האלו בתור
פוטונים – החלקיק הקוונטי שנושא את הכוח האלקטרומגנטי.
לפוטונים ניתן להתייחס כמו גלים וכך למצוא כמה פוטונים ימצאו ברכיב באורך L

ובטמפרטורה  . Tגל שמתקיים בתוך המוליך הוא גל עומד ולכן הערכים המותרים
עבור ווקטור הגל שלו הם:
𝑛𝜋2
𝐿

()11

=𝑞

כאשר נסמן את מספר הגל ב 𝑞-ולא ב 𝑘-כמקובל כדי לא להתבלבל עם קבוע בולצמן.
תנאי זה נובע מתוך ,תנאי השפה  .sin(0) = sin(𝑞𝐿) = 0כך מתקבל שהמרווח בין
אופנים סמוכים הוא 𝐿 2𝜋/ולכן צפיפות המצבים כתלות במספר הגל היא
𝐿
𝜋2

= )𝑞(𝐷

()12

ג'ונסון מדד את השינויים במתח על טווח של תדירויות 𝑓 Δולכן אנו צריכים את
הביטוי לצפיפות האופנים כפונקציה של התדירות
𝑞𝑑
𝐿 𝜋𝐿 2
=
=
𝑐 𝜋𝑑𝑓 2
𝑐

)𝑞(𝐷 = )𝑓(𝐷

()13

כאשר  cהיא מהירות האור והשתמשנו בקשר 𝑞 𝑐 = 𝑓𝜆 = 𝑓2𝜋/עבור פוטונים.
עבור כל אופן של תנודה ,מספר הפוטונים בטמפרטורה  Tניתן ע"י התפלגות בוזה-
איינשטיין (מכיון שפוטונים הם חלקיקים מסוג בוזונים).
1
𝑓ℎ
exp ( ) − 1
𝑇𝑘

=𝑛

כאשר  nהם מספר הפוטונים באופן התנודה ו ℎ-הוא קבוע פלנק.
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()14

תחום התדירויות שאותו מדד ג'ונסון מקיים 𝑇𝑘 ≪ 𝑓 ℎולכן ניתן לפתח את הביטוי
לצורה הבאה:
𝑇𝑘
𝑓ℎ

≅

1
3

=𝑛

2

𝑓ℎ
𝑓ℎ
𝑓ℎ
1
1
⋯ ) + ( ) (2!) + ( ) (3!) +
𝑇𝑘
𝑇𝑘
𝑇𝑘

(

()15

כאשר השארנו איברים עד סדר ראשון .לכל פוטון יש אנרגיה של 𝑓 ℎכך שהאנרגיה
של כל אופן תנודה היא:
𝑇𝑘
𝑇𝑘 =
𝑓ℎ

𝑓𝐸𝑚 (𝑓) = 𝑛ℎ𝑓 = ℎ

()16

ולכן האנרגיה עבור יחידת תדירות )𝑧𝐻( נתון ע"י:
𝐿
𝑐

𝑇𝑘 = )𝑓(𝐷 ⋅ )𝑓( 𝑚𝐸 = )𝑓(𝐸

()17

ג'ונסון מדד את ההספק ולא את האנרגיה .לפוטון לוקח זמן של 𝑐 𝐿/שניות כדי לעבור
את הרכיב ולכן ההספק ליחידת תדירות הוא האנרגיה לחלק לזמן שלוקח לאנרגיה
לעבור את הדגם.
𝑐𝑘𝑇𝐿/
𝑇𝑘 =
𝑐𝐿/

= )𝑓(𝑃

()18

וקיבלנו את הביטוי להספק הרעש עבור יחידת תדירות )𝑧𝐻( .כאשר אנו מודדים את
הרעש על תחום תדירויות של 𝑓 Δהביטוי המתקבל הוא:
𝑓𝑃 = 𝑘𝑇Δ
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()18

נספח  :2הכרת מכשיר ה FFT -הממוחשב
מטרת נספח זה הוא הכרות עם מכשיר הספקטרום אנלייזר (מנתח התדרים)
הממוחשב ,ולימוד השימוש בו.
הפעל את התוכנית .NI ELVISmx Dynamic Signal Analyzer
 .1השתמש בכבל שבשני קצותיו חיבור אודיו (יציאת אוזניות) .וחבר בעזרתו את
יציאת  AUDIO INשל הכרטיס  NI myDAQליציאת האודיו במחשב.
ישנו אוסף של קבצי  WAVהמתארים הקלטות של כלי נגינה שונים .נשתמש
בקבצים אלו על מנת ללמוד את השימוש במכשיר ה . FFT
 .2הפעל את הקובץ של החצוצרה והשמע אותו במחשב.
 .3קבע בתוכנה ,source channel: AudioInput Left

Span: 40,000Hz

ו  ,Resolution(lines):3200והרץ את המערכת.
 .4שנה את הערכים של  Resolutionורשום מה ההשפעה של השנוי על המערכת.
 .5קבע  Span:20,000 Hzושנה את הערכים של  ,Resolutionרשום איך המידע על
הגרף משתנה בעקבות כך.
 .6על פי שני הסעיפים האחרונים קבע את הקשר בין גודל המחסנית לרוחב הפס ,ל
– Spanולזמן המדידה .את התוצאה יש להראות למדריך לצורך המשך הניסוי.
 .7שנה את החלונות ,רשום איך שינוי זה בה לידי ביטוי בהצגה של המידע
 .8בדוק את אופציות ההגדלה של הגרף.
 .9קבע Span:12000 Hz , Resolution(lines):3200
בחר צליל (מתוך רשימת הצלילים) ושמור את התוצאה שקיבלת ,הצג גרף שאותו
תבנה והצג למדריך.
 .10נתק את כבל ה  BNCמהמערכת והשאר את היציאה פתוחה ובצע מיצוע רגיל
מסוג ליניארי ,האם הגרף שמתקבל "נקי יותר" קבע איך פרמטר של מספר
הדגימות משפיע על רמת הנקיות.
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נספח  :3ממשק  LabViewניסוי Shot-noise
הממשק הקדמי של הניסוי מכיל את התצוגה שנצטרך עבור הניסוי שנבצע (איור )17
וכולל תצוגה מספרית עבור מתח ה DC-ומתח ה ,RMS-תצוגה של גרף ,טבלת נתונים
ולחצן עצירה.
חלק הקוד (איור  )18מאפשר לנו לקשר בין האלמנטים השונים המשמשים לתצוגה
עם המערכת הניסויית.
בניסוי תידרשו לחבר את האלמנטים השונים כך שהקלט מהניסוי יוצג כראוי בגרף
ויישמר בטבלה שתוכלו לשמור לקובץ לטובת עיבוד הנתונים .תידרשו בנוסף להוסיף
לולאה כך שיהיו ברשותכם מספיק נקודות מדידה.

איור  :17ממשק קדמי של התוכנה עבור ניסוי .Shot-noise
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איור  :18חלק ה"קוד" של התוכנה עבור ניסוי .Shot-noise
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