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חקירת השדה המגנטי בסליל טבעתי לאורך
הציר
ובמרכז סולנואיד לא אידאלי

שם הקובץ:
Magnetic Field of Single Coil

חוברת מס' 7
כרך :חשמל

מאת :משה גלבמן
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חקירת השדה המגנטי בסליל טבעתי לאורך הציר
ובמרכז סולנואיד לא אידאלי
Data Studio
מטרה
בתרגיל זה נחקור את השדה המגנטי בסליל צר מאוד ביחס לרדיוס הסליל.
נבחן את צפיפות השטף המגנטי כפונקציה של עוצמת הזרם במרכז הסליל.
נבדוק את תלות הרכיב הצירי

 B zשל האינדוקציה המגנטית כפונקציה של המרחק ממרכז

הסליל .כמו כן ,חוקרים את צפיפות השטף המגנטי כפונקציה של עוצמת הזרם במרכז סולנואיד
לא אידאלי )אורך הסולנואיד אינו גדול מאוד ביחס לקוטרו(.

תיאוריה
חישוב השדה המגנטי של לולאה טבעתית לאורך הציר  zהעובר דרך מרכז הלולאה
בניצב למישור הלולאה
התרשים מתאר )תמונה  (1לולאת זרם .הציר  zעובר דרך מרכז הלולאה וניצב למישור הלולאה.

תמונה 1
נחשב את האינדוקציה המגנטית  Bבנקודה  , Pבמרחק  zממרכז הלולאה.
נעזר בחוק ביו-סבר .לאלמנט דיפרנציאלי של האינדוקציה המגנטית מתקיים:

μ 0 i dl sin α
4π ρ 2

= dB
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במקרה שלנו הזווית  αבין  dlלבין  ρהיא  . 90° -ו נקבל:

μ 0 i dl
4π ρ 2

= dB

הרכיב הרדיאלי של האינדוקציה המגנטית )תמונה :(1
dBr = dB sin θ

צפיפות השטף השקול בכיוון רדיאלי:
=0

r

∫ dB
l

 - lמציין עקומה סגורה.
הסבר:
לכל מצב נתון של רכיב השדה האלמנטרי  dBrישנו רכיב נגדי השווה בגודל ומנוגד בכיוון )בגין
הסימטריה של המערכת הנידונה ביחס לציר ) zתמונה  .(1מסיבה זו ,הרכיב הרדיאלי השקול של
צפיפות השטף המגנטי שווה לאפס.
בהתאם לכך ,השדה השקול בנקודה  Pיהיה שווה לסכום הרכיבים הצירים . dB z

μ 0 i dl
cosθ
4π ρ 2

= dB z = dB cosθ

בהסתמך על התרשים )תמונה :(1
ρ = R 2 + z2
R
R 2 + z2

= cos θ

לאחר הצבה נקבל:

μ 0 iR

dl
2

3

) 4π ( R 2 + z 2

= dB z

השדה השקול בנקודה : P

μ 0 iR

∫ dl

2

3

) 4π ( R + z
2

2

= B = ∫ dB z

∫ dl = 2πR
לאחר הצבה ,נקבל:

μ 0 iR 2
2

3

) 2( R 2 + z 2

= (1)........ B
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תמונה 2
האינדוקציה המגנטית במרכז הסליל מתקבל מנוסחה ) (1עבור הצבה : z = 0

μ o Ni
2R

= (2)........ B z

עבור הסלילים של חברת :PHYWE
] 154 = Nליפופים[
] 0.2 = Rמטר[

Vs
]
Am

[ μ 0 = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 = 1.257 ⋅ 10 −6

לסולנואיד שקוטרו אינו זניח ביחס לאורך הסליל )תמונה  ,(3קווי השדה המגנטי עקומים.

תמונה  :3סליל קצר ביחס לקוטר
בשימוש בחוק ביו – סבר )מוותרים על הפיתוח המתמטי( מקבלים את הנוסחה המתארת את
האינדוקציה המגנטית לאורך הציר העובר דרך מרכז הסליל כפונקציה של המרחק ממרכז הסליל.
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במרכז הסליל

) z = 0בהצבה בנוסחה הכללית שלא הצגנו אותה בתרגיל זה(

מקבלים

לאינדוקציה המגנטית במרכז של סולנואיד קצר:

μ 0 Ni
L2 + 4R 2

= (3) ........ B z

 - Nמספר הליפופים.
 - Lאורך הסליל.
 - Rרדיוס הסליל.

תהליך המדידה
מערכת המדידה מורכבת מסליל צר ביחס לרדיוס ,חישן שדה מגנטי וחישן סיבוב  .חוט קשור

תמונה  :3מערכת המדידה
מצידו האחד לחישן שדה מגנטי ,כרוך סביב לגלגלת האמצעית של חישן הסיבוב ומתוח בעזרת
משקולת תליה )תמונה  . (3את חישן השדה המגנטי מזיזים ממרחק  0.2מ' משמאל למישור מרכז
הסליל עד למרחק  0.2מ' ימינה ממישור הסליל.
חישן השדה המגנטי מאפשר מדידה של השדה הצירי או השדה הרדיאלי בהעברת מתג )תמונה .(4

תמונה  :4חישן שדה מגנטי
באמצעות מערכת המדידה )תמונה  (3ניתן לחקור את הרכיב הצירי  B zשל השדה המגנטי
כפונקציה של העתק ממרכז הסליל.
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נבצע שלושה תרחישים:
תרחיש ראשון :מודדים את הרכיב  B zשל האינדוקציה המגנטית כפונקציה של עוצמת הזרם
במרכז הסליל.
תרחיש שני :מודדים את הרכיב  B zשל האינדוקציה המגנטית לאורך הצירי  zכפונקציה של
העתק ממרכז הסליל .
תרחיש שלישי :מודדים את הרכיב  B zשל האינדוקציה המגנטית כפונקציה של עוצמת הזרם
במרכז סולנואיד לא אידאלי )שאיננו ארוך מאוד ביחס לקוטר(.

העמדת מערכת המדידה
את הסליל )תמונה  ( 5מחברים לספק זרם מיוצב .
את המתג יש להעביר למדידה צירית ומתג ההגברה מכוון ל ) x10 -תמונה .(4

תמונה  :5הסליל
הסליל מחובר לספק זרם מיוצב )תמונה . (6

תמונה  :6ספק זרם מיוצב
חישן השדה המגנטי מחובר לכניסה אנלוגית  Aשל הממשק וחישן הסיבוב לכניסות דיגיטליות  1ו
) 2תמונה .(7
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תמונה  :7החיבורים לממשק
מדידת העתק מתחילה מהנקודה שבה מפעילים את המדידות על-ידי הקשה על .Start
הערה :במידה והעתק מוצג כמספר שלילי ,ניתן לתקן זאת על-ידי החלפה בין המגשרים הצהוב
והשחור בחיבור חישן הסיבוב.
האינדוקציה המגנטית נמדדת ביחידות  mTוהעתק במטרים.

הכנה לקליטת הנתונים
כוון את חיישן השדה המגנטי בדיוק בכיוון הציר המרכזי של הסלילים וניצב למישור הסליל.
הכיוון הוא מדויק כאשר מרכז חישן השדה המגנטי נמצא בדיוק במרכז המעגל של הסליל.
וודא כי המתג לכיוון המדידה של חישן השדה המגנטי הוא צירי ומתג ההגברה מצוי במצב . x10

קליטת הנתונים
תרחיש ראשון
∗ כוון את קצה החישן המגנטי למרכז הסליל )החוט המחבר את החישן עם משקולת התליה
מנותק( .
∗ הכן טבלה לרישום תוצאות המדידה .לטבלה שתי עמודות :עוצמת הזרם ) iאמפר( והאינדוקציה
המגנטית . ( mT ) B z
∗ כאשר ספק הזרם המיוצב סגור ,לחץ על הכפתור  Tareלאיפוס השדה המגנטי בזרם אפס.
∗ על מסך המחשב הצג רק את החלונות  Digits 1המציגות את תוצאות המדידה של השדה
המגנטי  Digits 2 ,המציגה את העתק של חישן השדה ו  Table1שבו מקלידים את תוצאות
המדידה )תמונה . (8
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תמונה  :8החלונות לתצוגת תוצאות המדידה
∗ כאשר קצה החישן במרכז הסליל בערך ,הפעל את המדידה על ידי לחיצה על המקשים
 .Alt + Mבמצב זה ,תוצאות המדידה לא נרשמות בזיכרון של המחשב .בצע תזוזה קלה ועדינה
של חישן השדה שמאלה וימינה עד אשר יוצג בחלון  Digits 1ערך מקסימלי של השדה המגנטי.
לחץ על  Stopלעצירת המדידה .הצבה מדויקת של קצה החישן במרכז הסליל הוא תנאי הכרחי
לכך שהתוצאה המדודה תהיה שווה לזו המחושבת מהתיאוריה.
∗ הפעל את ספק המתח  .כוון בעזרת מברג קטן את עוצמת הזרם ל  0.5 Aבערך .רשום בטבלה
שהכנת את תוצאות המדידה .הגדל את עוצמת הזרם בכל פעם ב  0.5 Aבערך ורשום את תוצאות
המדידה בטבלה שהכנת .המדידה האחרונה היא עבור זרם של  3.5 Aבערך )  7מדידות(.

ניתוח התרחיש הראשון
 .1מטלה :תאר את קווי השדה המגנטיים בקרבת סליל )כמו זה של הניסוי( כאשר זורם דרכו

זרם חשמלי .סמן את כיוון הזרם ואת הכיוון של השדה המגנטי .ציין את הקוטב הצפוני N
ואת הקוטב הדרומי  Sשל הדיפול )שני קטבים( המגנטי.
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תשובה :להלן התרשים )תרשים שאלה .(1

תרשים שאלה 1
 .2על איזה תכונה פיזיקלית חשובה מאוד של השדה המגנטי אפשר ללמוד מתוך תמונת השדה
המגנטי סביב לולאת זרם )המתואר בסעיף  ? (1מהו הביטוי המתמטי לתכונה חשובה זו?
תשובה :דרך מישור התחום על-ידי לולאת זרם  ,קווי השדה המגנטיים חודרים מצד אחד של
המישור ויוצאים מצדו השני  .צד המישור שלתוכו חודרים קווי השדה הוא קוטב מגנטי דרומי.
הצד הנגדי ,שממנו קווי השדה יוצאים ,הוא הקוטב הצפוני .מתברר כי לולאת זרם יוצרת דיפול
)שני קטבים( מגנטי .קטבים מגנטיים )גם במגנט טבעי( הם תמיד תוצר של לולאת זרם .מזה
אפשר ללמוד כי אין בטבע קוטב מגנטי בודד )בניגוד למטען חשמלי שיכול להיות מטען חיובי או
מטען שלילי – אין מטענים מגנטיים( .תכונה חשובה זו של השדה המגנטי מקבלת את ביטויה
המתמטי במשוואה השלישית של מקסוול:
→

→

∫B⋅d S = 0
S

הפירוש של משוואה זו :כמות קווי השדה המגנטי שנכנסים לשטח סגור שווה לכמות קווי השדה
שיוצאים ממנה .זה למעשה הביטוי המתמטי לכך שהקטבים המגנטיים מופיעים תמיד בצמדים
)דיפולים(.
 .3פעילות :הקלד בטבלה  Table 1את נתוני המדידה של התרחיש הראשון .לאחר שמקלידים
את הנתון האחרון יש ללחוץ על סמל "עיפרון" כדי לציין את סיום הקלדת נתונים .הדפס את
הטבלה )טבלה .(1
.4

פעילות :הצג על המסך את חלון גרף  Graph 1המתאר את רכיב השדה  B zכפונקציה של
עוצמת הזרם  .העבר קו מגמה )קו רגרסיה(  .הדפס את הגרף )גרף .(1
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גרף 1
.5

שאלה :הסבר את המשמעות הפיזיקלית של שיפוע הגרף.

תשובה :מהגרף ניתן ללמוד כי רכיב השדה המגנטי  B zבמרכז הסליל פרופורציונלי לעוצמת
הזרם .שיפוע הגרף מגדיר את גורם הפרופורציה אשר תלוי בפרמטרים של הסליל ,כגון רדיוס
הסליל ומספר הליפופים.
 .6מטלה :העזר בנתוני היצרן N = 154 , R = 0.2 m :ובנוסחה ) (2וחשב את גורם הפרופורציה
של הגרף .השווה את החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה )גרף  . (1חשב את הטעות היחסית
באחוזים.
תשובה :לפי הנוסחה ) (2גורם הפרופורציה של היחס הישר הוא:

μ o Ni
2R

= (2).......... B z

4π ⋅ 10 −7 ⋅ 154
Tesla
mT
[ = 4.84 ⋅ 10 − 4
[] = 0.484
]
2 ⋅ 0.2
Amper
A

=

μo N
2R

שיפוע הגרף )שלוש ספרות משמעותיות(  . 0.480הטעות היחסית:

0.484 − 0.480
⋅ 100 = 0.8%
0.484
ההתאמה בין החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה היא טובה מאוד.
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 .6שאלה :מה משמעותם של הפרמטרים הסטטיסטיים שמוצגים בחישוב קו המגמה?
תשובה:
 – rמקדם המתאם .פרמטר זה מציין באיזה מידה קו המגמה הולם את נקודות המדידה.
התוצאות שקיבלנו  r = 0.99995מראה כי קו המגמה הוא ייצוג הולם לנקודות המדידה )מקדם
המתאם  rקרוב מאוד לאחד(.
 Standard Deviation – mהוא סטיית התקן בחישוב השיפוע  mשל קו המגמה .התוצאה
שקיבלנו מראה כי

 68%מכל תוצאות המדידה הם בתחום . 0.4799 ± 0.0019 :נתון זה

0.0019
מאפשר את אומדן הטעות היחסית בחישוב השיפוע⋅ 100 ≅ 0.4% :
0.4799

.

 Standard Deviation – bהוא סטיית התקן בחישוב מקום החיתוך של קו המגמה את הציר .y
התוצאה שקיבלנו מראה כי  68%מכל תוצאות המדידה הם בתחום . 0.0366 ± 0.0048 :נתון

0.0048
זה מאפשר את אומדן הטעות היחסית בחישוב מקום החיתוך ⋅ 100 ≅ 13% :b
0.0366

 .טעות

יחסית די גדולה ) (13%אינה מפתיעה .הטעות היחסית תלויה בגודל הנמדד .עבור טעות מוחלטת
נתונה )הסטייה בין הגודל הנמדד לערך האמיתי שלו(  ,ככל שהגודל הנמדד קטן יותר  ,מקבלים
טעות יחסית גדולה יותר .הפונקציה שחקרנו מתוארת על-ידי יחס ישר .לכן ,הפרמטר  bקרוב
לאפס .מסיבה זו קיבלנו טעות יחסית גדולה.
הניתוח הסטטיסטי מלמד כי אמצעי המדידה היו מספיק טובים לאומדן השיפוע  ,אך אינם
מספיק רגישים לאומדן נקודת החיתוך  . bהואיל והזזה מקבילה אינה משנה את אופי הפונקציה
)הפונקציה מתוארת ע"י ישר( הטעות של  13%אינה מחייבת בהכרח לחזור על המדידות
באמצעים יותר רגישים.

תרחיש שני
∗ יש לרתום את חישן השדה אל החוט עם משקולת התליה.
∗ כוון את קצה החישן המגנטי למרכז הסליל בערך.
∗ כאשר ספק הזרם המיוצב סגור ,לחץ על הכפתור  Tareלאיפוס השדה המגנטי בזרם אפס.
∗ על מסך המחשב הצג רק את החלונות  Digits 1המציגות את תוצאות המדידה של השדה
המגנטי ו  Digits 2המציג את העתק של חישן השדה
∗ כוון את עוצמת הזרם בספק הזרם המיוצב ל – . 3.50 A
∗ כאשר קצה החישן במרכז הסליל בערך ,הפעל את המדידה על ידי לחיצה על המקשים
 .Alt + Mבמצב זה ,תוצאות המדידה לא נרשמות בזיכרון של המחשב .בצע תזוזה קלה ועדינה
של חישן השדה שמאלה וימינה עד אשר תוצג בחלון  Digits 1ערך מקסימלי של השדה המגנטי.
לחץ על  Stopלעצירת המדידה .הצבה מדויקת של קצה החישן במרכז הסליל הוא תנאי הכרחי
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∗ הפעל את המדידה על ידי לחיצה על המקשים  .Alt + Mיש לקדם את החישן של השדה המגנטי
בכיוון שמאלה ,עד שבחלון  Digits 2מוצג העתק של  .0.2500 mלחץ  Stopלעצירת המדידה.
∗ הצג את חלון הגרף. Graph 2 :
∗ כאשר דרך הסלילים זורם זרם של  , 3.50 Aהפעל את המדידה על-ידי הקשה על .Start
∗ יש לקדם בעדינות את חישן השדה המגנטי בכיוון ימינה תוך שמירה על הכיוון של ציר החישן
עד שקצה החישן עובר את העתק של  0.5מטר ) 0.25מטר מימין למישור הסליל( .במקום זה,
המדידה נעצרת אוטומטית.
הערה :עם הציר  yלא חותך את העקומה בנקודת מקסימום  ,יש לחזור על המדידה.

ניתוח התרחיש השני
 .1מטלה :הצג על המסך חלון גרף  . Graph 2הגרף מתאר את הרכיב  B zשל השדה המגנטי
כפונקציה של העתק  zשנמדד ממרכז הסליל .הדפס את הגרף )גרף  . (2הדפס את הגרף.

גרף  :2הרכיב הצירי של השדה כפונקציה של ההעתק
הערה חשובה ביחס למדידת צפיפות השטף של השדה המגנטי :לפי הבחירה של מתכנן השיעור,
צפיפות השטף נמדדת ביחידות  Gausכאשר

 . 1T = 10 4 Gלכן

 . 1mT = 10Gלפי כך אם

מחלקים את תוצאות המדידה הנתונה בגאוסים ב  , 10מקבלים את התוצאות ביחידות . mT
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לפי נתוני היצרן הכיול של חישן השדה המגנטי מוגבל לדיוק של  . ± 10%לשיפור דיוק תוצאות
המדידה יש צורך לבצע כיול מוקדם של חישן השדה המגנטי; למשל ,על-ידי ביצוע מדידות בשדה
מגנטי ידוע .בתרגיל הנוכחי ,גורם הכיול נתון ומסומן באות . c
 .2מטלה :הצג את חלון הגרף  . Graph 3בחלון מוצגים שני גרפים .אחד מתאר את תוצאות
המדידה והשני מתאר את הגרף של הנוסחה התאורטית.
תשובה  :להלן הגרף ) :( Graph 3

גרף  :3תוצאות המדידה יחד עם הגרף המחושב
 .3מטלה :תאר תהליך המאפשר לבחון באיזה מידה החישוב התיאורטי הנתון בנוסחה ) (1אכן
מתאר את תוצאות המדידה שקיבלנו בגרף  ? 2בצע את הבדיקה שהצגת.
תשובה :להלן הנוסחה ): (1

μ 0 iN

μ 0 iNR 2

1
3
z
2R
2( R + z ) 2
[1 + ( ) 2 ] 2
R
אם מציגים באותה מערכת צירים את תוצאות המדידה יחד עם הגרף המחושב בעזרת הנוסחה )(1
ניתן לקבל אינדיקציה טובה על מידת ההתאמה בין החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה.
=

3

2

2

= (1)........... B z

הנוסחה מחשבת עבור כל ערך מדוד של המרחק הצירי  zאת צפיפות השטף של השדה המגנטי
)ראה חלון .(Calculate
ההתאמה בין שני הגרפים היא טובה מאוד )אינה חורגת מגבולות הדיוק במדידות(  .לפי כך ,לא
נתגלתה כל סטירה בין החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה.
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 .4שאלה :מדוע הרכיב הצירי

 B zמתאר למעשה את השדה המגנטי השקול לאורך הציר

המרכזי?
תשובה :הוקטור שמתאר את צפיפות השטף של השדה המגנטי במרחק  zניתן לתיאור על-ידי
שני רכיבים שלו :הרכיב הצירי  B zוהרכיב שניצב לציר  . Brכאשר מחשבים את ההקפה סביב
ללולאת זרם מעגלי ,לכל רכיב  Brקיים וקטור נגדי השווה בגודלו ומנוגד בכיוונו .מסיבה זו
בחישוב ההקפה הרכיבים  Brמתאפסים.

תרחיש שלישי
∗ חבר סולנואיד של  600ליפופים )מתוצרת חברת  ( Frederiksenלספק זרם מיוצב )תמונה .(9

תמונה  :9מערכת המדידה לתרחיש 3
∗ כוון את קצה החישן המגנטי למרכז הסולנואיד )תמונה .(9
∗ הכן טבלה לרישום תוצאות המדידה .לטבלה שתי עמודות :עוצמת הזרם ) iאמפר( והאינדוקציה
המגנטית . ( mT ) B z
∗ כאשר ספק הזרם המיוצב סגור ,לחץ על הכפתור  Tareלאיפוס השדה המגנטי בזרם אפס.
∗ על מסך המחשב הצג רק את החלונות  Digits 1המציגות את תוצאות המדידה של השדה
המגנטי  Digits 2 ,המציגה את העתק של חישן השדה ו  Table1שבו מקלידים את תוצאות
המדידה )תמונה . (8
∗ כאשר קצה החישן במרכז הוסלנואיד בדיוק ,הפעל את המדידה על ידי לחיצה על המקשים
.Alt + M
∗ הפעל את ספק המתח  .כוון בעזרת מברג קטן את עוצמת הזרם ל  0.15 Aבערך .רשום בטבלה
שהכנת את תוצאות המדידה .הגדל את עוצמת הזרם בכל פעם ב  0.15 Aבערך ורשום את
תוצאות המדידה בטבלה שהכנת .המדידה האחרונה היא עבור זרם של  1Aבערך )  7מדידות(.
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ניתוח התרחיש השלישי
 .1מטלה :תאר את קווי השדה המגנטיים בקרבת סולנואיד )כמו זה של הניסוי( כאשר זורם דרכו
זרם חשמלי .סמן את כיוון הזרם ואת הכיוון של השדה המגנטי .ציין את הקוטב הצפוני  Nואת
הקוטב הדרומי  Sשל הסולנואיד.

תשובה :להלן התרשים )תרשים שאלה .(3

תרשים שאלה 3
 .2פעילות :הקלד בטבלה  Table 1את נתוני המדידה של התרחיש הראשון .לאחר שמקלידים את
הנתון האחרון יש ללחוץ על סמל "עיפרון" כדי לציין את סיום הקלדת נתונים .הדפס את הטבלה
)טבלה .(1
 .3פעילות :הצג על המסך את חלון גרף  Graph 1המתאר את רכיב השדה  B zכפונקציה של
עוצמת הזרם  .העבר קו מגמה )קו רגרסיה(  .הדפס את הגרף )גרף שאלה .(3

גרף שאלה 3
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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____________________________________
 . 4שאלה :הסבר את המשמעות הפיזיקלית של שיפוע הגרף.
תשובה :מהגרף ניתן ללמוד כי רכיב השדה המגנטי  B zבמרכז הסולנואי פרופורציונלי לעוצמת
הזרם .שיפוע הגרף מגדיר את גורם הפרופורציה אשר תלוי בפרמטרים של הסליל ,כגון רדיוס
הסולנואיד ,מספר הליפופים ואורך הסולנואיד.
 .5מטלה :העזר בנתוני היצרן L = 0.075 m , N = 600 , R = 0.03 m :ובנוסחה ) (3וחשב את
גורם הפרופורציה של הגרף .השווה את החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה )גרף שאלה . (3
חשב את הטעות היחסית באחוזים.
תשובה :לפי הנוסחה ) (3גורם הפרופורציה של היחס הישר הוא:

μ 0 Ni
L2 + 4R 2

Tesla
mT
[] = 7.85
]
Amper
A

= (3).......... B z

[ = 7.85 ⋅ 10 −3

4π ⋅ 10 −7 ⋅ 600
0.075 2 + 4 * 0.03 2

=

μ0 N
L2 + 4R 2

ההתאמה בין החישוב התיאורטי לתוצאות המדידה היא טובה מאוד.

המכשירים הדרושים לביצוע התרגיל
CI –6450 Pasco

Science Workshop 750 Interface

1.

06960.00 Phywe

Pair of Helmholtz coils

2.

3620.10 SF

Power supply, digital

3.

CI – 6538 Pasco

Rotary Motion Sensor

4.

4590.40 SF

Coil 600w

5.

02010.00 Phywe

”Table Clamp “Pass

6.

02040.55 Phywe

”Right Angle Clamp “Pass

7.

Support Rod 250mm

8.

Support Rod 750 mm x 2

9.
10.

Connecting cord x 3
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