מתודיקה

חקירת שדות אלקטרוסטטים בעזרת
אמבט אלקטרוליטי
מאת :ולדימיר דצקובסקי ,ליאת גורן
בית הספר התיכון העירוני למדעים ולתרבות שבח-מופת ,תל-אביב

מבוא
בסוף שנות ה 50-60-של המאה שעברה נעשה
הפיתוח של מערכות אלקטרוניות רבות כגון שפופרות
וקואום למיניהן ,שדרש את יישום התכונות של שדות
אלקטרוסטאטיים ,בעזרת אמבטים אלקטרוליטיים בעלי
מידות גדולות (קרוב לכמה מ"ר) ( .)1במהלך התפתחותן
של טכנולוגיות חדשות עברו לפתרון הבעיות האלה
במחשב בשיטות מתמטיות (לדוגמה ,שיטת ההפרשים
הסופיים) (.)2
אולם גם כיום עדיין משתמשים בהוראת הפיסיקה
באוניברסיטאות רבות בעולם באמבטים אלקטרוליטיים
להמחשת מושג השדה האלקטרוסטאטי (. )3
הסיבה לכך היא ששיטה זאת מוחשית מאוד ומאפשרת
לחקור שדה אלקטרוסטאטי בדיוק סביר ,לבנות קווים
אקוויפוטנציאליים וקווי שדה אלקטרוסטאטי עבור צורה
נתונה של אלקטרודות ,ויישום חוק גאוס לפי דוגמה של
קביעת הקיבול של מערכת לפי מבנה השדה שמצאנו
באופן ניסיוני .בתוכנית הפיסיקה ברמה של  5יחידות
לימוד ,הנלמדת בבתי הספר התיכוניים בישראל,
נכלל גם פרק באלקטרוסטאטיקה ,בו דנים בשדות
אלקטרוסטאטיים פשוטים( ,)4והשיטה שהזכרנו יכולה
לעזור להבנת מושג השדה האלקטרוסטאטי.

דגמים של אלקטרודות מתכת היוצרות את השדה
ולהכניס אותן לסביבה בעלת מוליכות נמוכה.
אחת הדוגמאות הפשוטות ביותר של אמבט
אלקטרוליטי היא מיכל עץ המכיל חול לח שבו נמצאות
שתי אלקטרודות .ממדי המיכל חייבים להיות הרבה יותר
גדולים (לפחות פי  )100ממימדי החיישן  ,כדי להקטין
את השפעתו על השדה החשמלי ,כי הכנסת החיישן
מעוותת את השדה החשמלי .מכניסים את החיישן לחול
הלח ,ואת קצהו השני מחברים לגלוונומטר(תרשים .)1
מציבים את הגלשן של הפוטנציומטר בנקודה התחלתית
וקוראים את הפוטנציאל בעזרת הוולטמטר .מכניסים
את החיישן לנקודות שונות בחול ומאתרים את הנקודות
עבורן הגלוונומטר מורה על אפס .באופן זה מתקבל
הקוו האקוויפוטנציאלי הראשון  .מזיזים את הגלשן
לנקודות שונות על הפוטנציומטר ,ולכל מצב מוצאים,
בתהליך שתואר לעיל ,את הקווים האקוויפוטנציאליים
המתאימים .באופן זה אפשר לקבוע את הצורה
ואת המיקום של קווים אקוויפוטנציאליים של שדה
אלקטרוסטאטי עבור אלקטרודות נתונות.

אנודה
פוטנציומטר

גלוונומטר
חול לח

סוגים שונים של אמבט אלקטרוליטי
היות שבאמבט אלקטרוליטי הנוזל הוא בעל מוליכות
נמוכה (יונים) ,זורם בו זרם חשמלי חלש .בסביבה
הומוגנית מתלכדים קווי השדה האלקטרוסטאטי עם
קווי הזרם .זהו הבסיס לאחת השיטות הניסיוניות לחקר
שדות חשמליים.
בכל שדה חשמלי דו-ממדי ניתן למצוא את הקווים
האקוויפוטנציאליים על ידי ניסוי .למטרה זו יש להכין

חיישן
קתודה
וולטמטר

מקור מתח

V

תרשים  :1המעגל החשמלי של האמבט האלקטרוליטי.

דוגמה נוספת לאמבט אלקטרוליטי היא משטח המכוסה
בנייר מוליך .השיטה הזאת נוחה יחסית ,אבל נייר מוליך
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הוא איזוטרופי ,כלומר ,הזרם בתוך הנייר אינו מתפשט
באופן חופשי ,והמודל שנוצר אינו מדוייק.
שיטה נוספת היא אמבט המלא בתמיסה אלקטרוליטית
(לדוגמה ,תמיסת מלח חלשה) .החסרונות של שיטה זאת
הם :התמיסה צריכה להיות הומוגנית (כדי שהמוליכות
תהיה אחידה) ,ולכן צריך לערבב אותה כל הזמן .חיסרון
נוסף הוא .שקשה מאוד ליצור מודלים תלת-ממדיים
(לעומת אמבט המלא בחול); כמו כן שיטה זאת מחייבת
שימוש בזרם חילופין.

נביא כאן מספר דוגמאות לניתוח מעשי של שדות
אלקטרוסטאטיים פשוטים שנעשה בעזרת המתקן
הזה.
לקחנו קבל בו המרחק בין שני הלוחות הוא  21ס"מ
והפרש הפוטנציאלים ביניהם .5V
הניתוח שנעשה מוכיח ,שהשדה האלקטרוסטאטי הוא
אחיד וחד ממדי (ראה תרשימים 3א’3 ,ב’).
)U(V
6
5
4

תיאור המתקן הנסיוני
בעבודה זו השתמשנו באמבט אלקטרוליטי המלא
בחול לח .החיישן שאיתו ביצענו את המדידות באופן ידני
מחובר לוולטמטר.
רשימת הרכיבים :ספק מתח ,וולטמטר ,מיכל פלסטי
לא מוליך שממדיו  24 x 35ס”מ ,אלקטרודות נחושת
בצורות שונות ,חול ומי ברז ,חיישן ורשת קואורדינאטות
מפלסטיק (תרשימים 2א’2 ,ב’).
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תרשים 3א’ :תלות הפוטנציאל במרחק
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תרשים 3ב’ :הקווים האקוויפוטנציאליים  -קווים אנכיים
(בסגול) ,הקווים האופקיים (בשחור) הם קווי השדה החשמלי
תרשים  2א' :סרטוט סכימטי של המתקן

השדה האלקטרוסטאטי של קבל גלילי

תרשים 2ב’ :תצלום המתקן הנסיוני
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לניתוח השדה האלקטרוסטאטי של קבל גלילי השתמשנו
בשני גלילים העשויים נחושת בעלי רדיוסים של
 4ו 10-ס”מ בהתאמה .הפרש הפוטנציאלים בין
האלקטרודות  .4.9 V -הפוטנציאל של האלקטרודה
הפנימית הוא .0
הניסוי מאשר את העובדה הידועה שפוטנציאל בתחום
המוקף במוליך (האלקטרודה הפנימית) שווה לפוטנציאל
של אלקטרודה זאת ,כלומר הוא  ;0ובכל הנקודות עבורן
 .4 ≤ r ≤ 10 cmהפוטנציאל משתנה .בכל נקודה מחוץ
לאלקטרודה החיצונית ,הפוטנציאל אינו משתנה וערכו

שווה לפוטנציאל של האלקטרודה החיצונית ,כלומר הוא
( 4.9Vראה תרשים 4א’).
)U(V
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5

נמצא את ההתאמה בין הפרמטרים של שני השדות לפי
הדוגמה של שדה חד -ממדי (התאמה זאת קיימת גם
בשדה רב-ממדי).
המשוואה של שדה אלקטרוסטאטי היא:
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תרשים 4א’ :תלות הפוטנציאל  Uברדיוס ( rהגרף הניסיוני)
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תרשים  4ב’ :הקווים האקוויפוטנציאליים עבור קבל גלילי
(קווי השדה בשחור ,הקווים האקוויפוטנציאליים בסגול)

ממשוואה זאת מקבלים את ביטוי (:)1
Q d
	)(1
=U
ff0 S
הקיבול  Cשל קבל מוגדר על ידי היחס בין המטען
החשמלי  Qעל ,והפרש הפוטנציאלים  Uבין ,לוחותיו.
מאידך נתון הקיבול  Cעל ידי הקבוע הדיאלקטרי ee0
ומידותיו הגיאומטריות :שטח הלוחות  Sוהמרחק
ביניהן .d
במקרה של סביבה מוליכה בעלת מוליכות  vקיים
הקשר:
I ,
= U = IR
	)(2
vS
כאשר  Uהוא הפרש הפוטנציאלים R ,היא ההתנגדות
האומית של המוליך I ,עוצמת הזרם , ,אורך המוליך,
ו S-שטח החתך שלו .השוואה בין נוסחאות  1ו 2-מביאה
אותנו למסקנה הבאה:
זרם חשמלי  ,Iהעובר דרך אלקטרודה ,תואם את
המטען  Qעל לוחות הקבל .מודדים את הזרם  Iבעזרת
גלוונומטר המחובר למעגל (תרשים  .)1מוליכות החומר
 vתואמת ל.ee0 -

ההתאמה בין הפרמטרים של שדה חשמלי
ושדה אלקטרוסטאטי
שדה אלקטרוסטאטי בדיאלקטריקון דומה לשדה
החשמלי בסביבה מוליכה עבור אותה צורה של
אלקטרודות .במידה והפוטנציאלים של האלקטרודות
בשני מקרים אלה שווים ,התפלגות הפוטנציאל
בדיאלקטריקון תואמת את התפלגות הפוטנציאל
בסביבה מוליכה בה זורם זרם חשמלי5.
כדי לקבוע בעזרת אמבט אלקטרוליטי את הקיבול של
מערכת אלקטרוסטאטית צריך לקחת בחשבון את
ההתאמה בין הפרמטרים של השדה האלקטרוסטאטי
והשדה החשמלי.

תרשים  :5תלמידת כיתה י”ב מבצעת עבודת חקר של שדה
אלקטרוסטאטי בעזרת אמבט אלקטרוליטי.
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קל יותר למדוד את השתנות הפוטנציאל בסביבה
מוליכה מאשר בדיאלקטריקון ,לכן המחקר באמצעות
המודל קל יותר מאשר מחקר בשדה אלקטרוסטאטי.
האנלוגיה בין הפרמטרים של שני סוגי השדות מאפשרת
למצוא את הקיבול של מערכת אלקטרוסטאטית.
השיטה המתוארת במאמר זה קלה ליישום ואינה
דורשת ציוד מיוחד .אפילו בתנאים השוררים בבתי
ספר אפשר לקיים מעבדות תלמידים לחקירת שדות
אלקטרוסטאטיוים.
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תהודה

מכתבים
למערכת

השלכות מעמד המורים על הוראת המדעים

אסתר בגנו ,עידית ירושלמי ודיוויד פורטס ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
מקצועיותו של המורה היא המשתנה הקובע את איכות ההוראה ,לכך יסכימו רבים ,אולם מעטים מודעים עד כמה מעמד המורים
ותנאי עבודתם הירודים מקשים לקיים הוראה ראויה.
אנו החתומים מטה ,חברי סגל במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ,כותבים על יסוד ניסיוננו במחלקה שחרטה על דיגלה
את נושא ההתפתחות המקצועית של מורי המדעים בארץ .אנו מקיימים תוכניות הכשרה לפרחי הוראה ומסגרות שונות להעשרת
הידע המקצועי של המורים.
ממקום זה אנו עדים לתופעות קשות של נטישת מקצוע ההוראה ומורל ירוד בקרב העוסקים בה הפוגעות ישירות בהתמקצעותם:
 .1אין כניסת מורים חדשים למדעים למערכת .הסטודנטים המעטים המגיעים לתעודת הוראה ,מעוניינים וראויים להשתלב במערכת,
נרתעים בגלל התנאים הירודים .העלייה מחבר העמים בשנות ה  ,90שמילאה את שורות מורי המדעים ,נסתיימה .ללא שיפור
בתנאים נמצא את עצמנו תוך שנים ספורות ללא מורי מדעים.
 .2מורים רבים מדווחים כי לא נותר להם זמן להתחדשות ,בכיתה ומחוצה לה ,בשל הצורך לעמוד שעות רבות בפני הכיתה (מורים רבים
נאלצים לעבוד ביותר ממשרה אחת כדי לקיים את משפחתם) .כל רפורמה צריכה לתת את דעתה על הקצאת זמן ותגמול המורה
המחדש והמתחדש .ולא -ניוותר עם מורים שהתמצאותם בתחום הדעת ,מודעותם לקשיי למידה אופייניים בתחום הדעת ומאגר
דרכי ההוראה שלהם לוקים בחסר.
 .3לאור ריבוי התלמידים בכיתה ועומס ההוראה הפרונטלית מורים נאלצים לצמצם את האינטראקציה הפרטנית עם התלמידים .הם
עורכים פחות ניסויי תלמידים ופעילויות חקר ,ומצמצמים את מספר העבודות אותן הם בודקים .דא עקא ,שלא ניתן ללמוד
מתמטיקה ומדעים ללא התנסות ומשוב אישי.
לאור האמור לעיל ,הכרחי להעלות את מעמד המורים ולשפר את תנאי עבודתם ,שהרי חינוך בכלל ,וחינוך מדעי בפרט ,הם התשתית
תהודה
החשובה ביותר לצמיחתה של מדינת ישראל.
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