ניסוי  : 31השדה המגנטי במרכז סליל; מדידת ערכו של 0
א .מטרת הניסוי
 .1לחקור את תלות הכוח שמפעיל השדה המגנטי במרכז סליל על תיל נושא זרם ,בעוצמת הזרם.
 . 2לחשב את ערכו של מקדם הפרמביליות של ריק .0 -

ב .התיאוריה שבבסיס הניסוי

1

השדה במרכז סליל
הנוסחה לחישוב עוצמת השדה המגנטי הנוצר במרכז סליל בו זורם זרם  Iהיא:
I

 0n
L2  4R 2

B

כאשר:

L

 - Lאורך הסליל

R

B

 - Rרדיוס הסליל

I

I

 - nמספר הכריכות
 0נקרא" :פרמביליות של ריק" וערכו:
N
A2

 0  4  10  7

בשני מקרים "קיצוניים" מקבלת הנוסחה האחרונה צורה פשוטה יותר:

סילונית
סילונית היא סליל שאורכו  Lגדול מאד יחסית לרדיוסו  , (L >> R) Rאו כפי שמקובל לומר,
סליל "אינסופי" .במקרה זה יתקיים:
I

 0n
L2

I

 0n
2

L  4R
2

B

כלומר,
n
I
L

n
כאשר המנה:
L

B  0

היא למעשה "צפיפות הכריכות" (מספר הכריכות ליחידת אורך) בסילונית.

 1להרחבת הרקע העיוני ראה סעיפים  2.8 2.2בפרק ח' בספר "חשמל ומגנטיות" ( 5יח"ל) ,או סעיפים  5.2ו 5.8 -בפרק
ה' בספר "פרקים בחשמל ומגנטיות" ( 8יח"ל) של ד"ר דוד זינגר.
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הכוח המגנטי הפועל על תיל ישר נושא זרם
על תיל נושא זרם הנמצא בתוך שדה מגנטי פועל כוח שהוא השקול של כוחות לורנץ הפועלים על
כל החלקיקים הטעונים שתנועתם מהווה את הזרם החשמלי.
כיוון הזרם החשמלי מוגדר ככיוון התנועה של חלקיקים הטעונים במטען חיובי .לכן ,כיוון הכוח
הוא ככיוון הכוח הפועל על מטען חיובי .ונקל לקבוע אותו על-פי "כלל היד הימנית":
כלל היד הימנית  :כאשר מניחים את כף יד ימין כך שהאצבעות מורות על כיוון השדה המגנטי,
והאגודל הפרוש מורה על כיוון הזרם בתיל ,כיוון הכוח הפועל על התיל ניצב
לכף היד.

F
I

B
כאשר כיוון הזרם אינו ניצב לכיוון השדה ,נקבע הכוח על-ידי רכיב השדה  Bהניצב לזרם
מקביעה זו נובע גם כי על תיל המקביל לשדה לא פועל כוח.
B
B
I
B
F

כאמור ,הכוח  Fהפועל על התיל הוא הסכום של כוחות לורנץ הפועלים על המטענים שתנועתם
יוצרת את הזרם .כדי לחשב כוח שקול זה נתבונן בקטע תיל שאורכו  Lשבו נעים חלקיקים
שמטענם  qבמהירות .v
L
I

v

q 
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נניח שברגע נתון נמצאים בקטע התיל הנ"ל  nחלקיקים ,מכאן שהכוח השקול  Fהפועל עליהם
גדול פי  nמכוח לורנץ הפועל על חלקיק בודד ,כלומר:

F  nqvB
הזמן  tהנדרש לכל החלקיקים האלה לעבור דרך חתך של המוליך הוא:
L
v

t 

כלומר,
L
t

v

נציב זאת בביטוי לכוח השקול ,ונקבל:
L
B
t

F  nq

 nqהיא כמות המטען העוברת דרך חתך של המוליך בפרק הזמן  .tלכן המנה  nq/tאינה אלא
עוצמת הזרם  Iבתיל ,כלומר:
nq
t

מכאן ש:

I

F  ILB

וכאשר הזווית בין כיוון הזרם לכיוון השדה היא : 
F  ILB sin

מנוסחה זו נובעת יחידה נוספת למדידה של עוצמת שדה מגנטי :B

F  N
I L A  m

[B ] 
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ג .תיאור מערכת הניסוי ואופן פעולתה
רשימת ציוד
 מקור מתח ישר (ספק) של .12V

 סליל

 מאזני זרם

 אמפרמטר בתחומים מתאימים

1

 נגד משתנה (ריאוסטט)

 1אפשר כמובן להשתמש במכשירי מדידה דיגיטליים.
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 סיכות קטנות של מהדק משרדי ומלקטת (פינצטה)

 סרגל

 מאזני שקילה

 4 תילי חיבור

התקנה והפעלה
א .מרכיבים את החלקים השונים של מאזני הזרם:
 .1ממלאים במים את מיכל הפלסטיק הגלילי.
 .2מציבים את הזרועות המתכתיים של המאזניים על גבי התמיכות ,כך שה"כנף" המחוברת
לתחתית לוח המאזניים טובלת במים שבמיכל.
 .8מציבים במקומה ובאופן אנכי את הזרוע עליה מופיע תדריג.
 .4מציבים את המחוג (קשית שתייה) במרכז המאזניים כך שקצהו העליון נמצא קרוב מאד
לתדריג ,אך לא נוגע בו.
 .5מאזנים את המאזניים על-ידי הזזת ה"רוכב" ,עד שהמחוג מורה על מרכז התדריג.
יש להסתכל על המחוג מכיוון המאונך למרכז התדריג.
ב .למאזני הזרם שתי זרועות ,בשפתיה של אחת הזרועות עובר תיל נחושת ,ובקצה הזרוע השנייה
כף קטנה עליה מניחים במהלך הניסוי משקולות .את הזרוע עם תיל הנחושת מחדירים לתוך
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הסליל עמוק ככל שניתן (המתקן תוכנן כך שבמצב זה הקטע הקצר של תיל הנחושת נמצא
בדיוק במרכז הסליל).
ג .מוודאים שזרוע המאזניים חופשית לנוע מעלה מטה בתוך הסליל.
ד .בונים את המעגל החשמלי הטורי הבא:

A

סליל
מאזני זרם
ה .מפעילים את ספק המתח ,ובודקים (על-פי כיוון התנועה של המאזניים) האם כיוון הכוח
שמפעיל השדה המגנטי של הסליל על הקטע התיל הקצר של מאזני הזרם הוא כלפי מטה.
אם הכוח הוא כלפי מעלה ,אזי הופכים את כיוון החיבור בסליל או במאזניים ,ובודקים שאכן
כיוון הכוח הוא כלפי מטה.
החלפת כיוון החיבור בספק לא תשנה את כיוון הכוח.
ו .מכבים את הספק ,מאזנים מחדש את המאזניים על-ידי הזזת ה"רוכב" ,עד שהמחוג מורה על
מרכז התדריג ,ומוודאים שוב שזרוע המאזניים חופשית לנוע מעלה מטה בתוך הסליל.
ז .על הכף שבקצה מאזני הזרם מניחים סיכה אחת של מהדק משרדי (כתוצאה מכך יופר שיווי
המשקל של המאזניים).
בהנחת הסיכה מומלץ מאד להשתמש במלקטת (פינצטה).
ח .מפעילים את הספק .בעזרת הנגד המשתנה משנים את עוצמת הזרם עד אשר המאזניים
מתאזנות מחדש ,ומודדים את עוצמת הזרם עליה מורה האמפרמטר.
ט .מוסיפים לכף סיכה נוספת וחוזרים על הפעולה מסעיף ח'.
י .חוזרים על סעיף ט' עוד  4פעמים כשבכל פעם מוסיפים עוד סיכה.

רישום התוצאות ועיבודן
א .רושמים את התוצאות בטבלה שלהלן ,ומשלימים את השורה האחרונה:
n

(מספר סיכות)

1

2

8

4

5

6

)I(A
)I2(A2
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ב .מבצעים את סדרת המדידות הבאה:
 .1בעזרת מאזני השקילה מודדים את המסה  Mשל  02סיכות ומחשבים את המסה  mשל
סיכה אחת.
M __ kg
m

 __ kg
20
20
 .2רושמים את מספר הכריכות  Nשל הסליל (על-פי נתוני היצרן).
_____ = N
 .8מודדים את האורך  Lשל הסליל.
L = _____m
 .4מודדים את הקוטר הממוצע  Dשל הסליל ,ומחשבים את רדיוסו .R
D __ m

 __ m
2
2

R

 .5מודדים את האורך ' Lשל קטע התיל הקצר הנמצא בקצה הזרוע של מאזני הזרם.
L' = _____m

א .מסרטטים גרף של  nכפונקציה של I2
n

6
5
4
3
2
1
)I2(A2
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ב .מוצאים את הקשר בין הכוח  Fשמפעיל השדה המגנטי  Bשבמרכז הסליל על קטע התיל ', L
ובין עוצמת הזרם  Iהזורמת בסליל ובקטע התיל.
I
F  ____________ I 2



0N
L  4R 2
2

B

' F  BIL

ג .מסבירים לעצמנו מדוע ניתן לרשום כי:
F  nmg

ד .בהסתמך על שני הסעיפים הקודמים מראים כי:
mg L2  4R 2 n
 2
'N  L
I

0 

ה .כיצד מיוצגת המנה  n2בגרף שסורטט?
I

ו .מחשבים את הערך של הפרמביליות של ריק:
N
A2

_________  0 

שאלות
 .1מה התפקיד של ה"כנף" הצמודה למאזני הזרם ומיכל הפלסטיק הגלילי
ובו המים?
 .2מדוע נאמר בהוראות כי" :יש להסתכל על המחוג מכיוון המאונך
למרכז התדריג" .רמז :חפש במקורות שונים מהי "פרלקסה".
 .3בניסוי נמדדת תלות הכוח בעוצמת הזרם .מדוע אם כן אין אנו מפירים
את שיווי המשקל של המאזניים על-ידי שינוי עוצמת הזרם ,ומאזנים
אותם על-ידי חיפוש משקולת מתאימה?
 .4מה נדרש מאורכי הזרועות של המאזניים כדי שנוכל לומר שכאשר הן
מאוזנות הכוח המגנטי שווה למשקל המשקולות?
 .5הסבר מדוע מדדנו את המסה של כל סיכה ,על-ידי שקילה של  22סיכות?
 .6הסבר מדוע מומלץ מאד להשתמש במלקטת (פינצטה) בעת הנחת
הסיכות על מאזני הזרם?
 .7התיל ממנו מלופף הסליל אינו מכוסה בשרוול פלסטיק מבודד .הסבר
מה מונע אם כך את היווצרותו של קצר בסליל.
 .8מדוע לא השתמשנו בנוסחה של עוצמת השדה המגנטי במרכז סילונית?
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