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שדה מגנטי של סלילים צמודים
לפי הסידור של הלמהולץ
Data Studio

שם קובץ הניסוי:
Magnetic Field of Paired Coils.ds

חוברת מס' 8
כרך חשמל

מאת :משה גלבמן
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שדה מגנטי של סלילים צמודים
לפי הסידור של הלמהולץ
Data Studio
מטרה
בתרגיל זה נחקור את השדה המגנטי בין שני סלילים צרים ומקבילים )"סלילי הלמהולץ"(  .נבחן
כיצד מתקבל שדה מגנטי אחיד בקירוב )אחיד באופן פרקטי( בתחום לא מבוטל בין שני הסלילים.
נבחן את צפיפות השטף המגנטי לאורך הציר  zכאשר המרחק בין הסלילים קבוע.
נבדוק את תלות הרכיב הצירי  B zוהרכיב הרדיאלי  Brשל האינדוקציה המגנטית כפונקציה של
המקום.

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.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
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נעזר בחוק ביו-סבר .לאלמנט דיפרנציאלי של האינדוקציה המגנטית מתקיים:

μ 0 i dl sin α
4π ρ 2
→

= dB

→

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
cos θ
4π ρ 2

= dB z = dB cos θ

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

= cos θ

לאחר הצבה נקבל:
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2

3

) 4π ( R 2 + z 2
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השדה השקול בנקודה : P

∫ dl
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לאחר הצבה ,נקבל:

μ 0 iR 2
2

3

) 2( R 2 + z 2

=B

כאשר במקום ליפוף טבעתי אחד ישנו סליל צר )ביחס לרדיוס הסליל( )תמונה  ,(2האינדוקציה
המגנטית בנקודה  Pעל הציר  zאשר ניצב על מישור הסליל ועובר דרך מרכזה תהיה:

μ 0 iN

1
)………(1
z 3
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=
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תמונה 2

חישוב צפיפות השטף המגנטי בין שני סלילים מקבילים
נתונים שני סלילים זהים מקבילים המחוברים בטור למקור זרם .הציר  zעובר דרך מרכזי
הסלילים

תמונה 3
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וניצב על המישורים העוברים דרך הסלילים )תמונה  .(3רדיוס הסלילים  Rוהמרחק ביניהם  .aאת
צפיפות השטף המגנטי השקול בין שני הסלילים נתן לחשב על-ידי סכום הרכיבים של כל אחד
משני הסלילים .הנקודה  Oמציינת את נקודת האמצע שבין שני הסלילים:

a
2

= OO1 = OO2

מרחק הנקודה  Pממרכז הסליל  1הוא. O1 P = z :
המרחק של מרכז הסליל  2מהנקודה . O2 P = a − z : P
נחשב את צפיפות השטף השקול בנקודה :P
במשוואה מס' ) z (1מציין את המרחק של הנקודה  Pממרכז הסליל .בצימוד של שני סלילים
ישנם שני מרחקים.

z1 = O1 P = z
z 2 = O2 P = a − z
צפיפות השטף השקול של השדה המגנטי בנקודה  Pשל שני הסלילים:

μ 0 iN

1
1
+
{
}
z 2 32
a − z 2 32
2R
] ) ( [1 +
( [1 +
] )
R
R

= (2).…… B

למקרה המיוחד שהמרחק בין שני הסלילים  , a = Rהאינדוקציה המגנטית השקולה בנקודת

a R
האמצע שבין שני הסלילים
=
2 2

= :z

3
μ ⋅ N ⋅i
4 2 μ 0 iN
) (=
= 0.716 ⋅ 0
R
R
5

2

μ 0 iN

5
( )2
4

2R

3

=B

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

Vs
]
Am

[ μ 0 = 1.257 ⋅ 10 −6

לאחר הצבה נקבל:

] B = 6.926 ⋅ 10 −4 ⋅ i[T
עבור זרם של ] i = 3.5[ Aנקבל:

] B = 2.42 ⋅ 10 −3 [T ] = 2.42[mT
תוצאה זו מתאימה יפה מאוד למה שקיבלנו במדידה.
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התרשים )תמונה  (4מראה את ההשפעה של המרחק בין הסלילים על צפיפות השטף המגנטי
לאורך הציר המרכזי )חישוב לפי הנוסחה לעיל(.

תמונה 4
מהגרף )תמונה  (4ניתן ללמוד כי עבור המרחק בין שני הסלילים  , a = Rהצפיפות של השטף
המגנטי קבוע בין שני הסלילים לאורך הציר המרכזי בתחום. − 100mm < z < 100mm :
סידור מיוחד זה של שני סלילים ידוע בשם מערך סלילי הלמהולץ.
] ,1821 ) Hermann Ludwig Ferdinand von Helmhohtzפוטסדם –  ,1894ברלין( .חוקר-טבע
והוגה-דעות גרמני :מתמטיקאי ,פיזיקאי ,אנטום ,פיסיולוג ,פסיכולוג ופילוסוף; מגדולי אנשי
המדע של המאה ה[.19
ניתן להראות )חישוב( כי צפיפות השטף המגנטי בתחום שבין שני סלילים הוא אחיד ,כאשר
בוחרים את מרחק בין שני סלילים.a = R :
אנחנו נסתמך על ניתוח תוצאות הניסוי .התוצאות הניסויות מאשרות את הקיום של צפיפות שטף
מגנטי אחיד וגם מאפשרות לנו להבין את סיבותיה .נוסף לכך ,במדידות במעבדה נוכל לחקור את
האינדוקציה המגנטית לא רק לאורך הציר המרכזי אלא גם לאורך צירים אחרים המקבילים לציר
המרכזי ,כמו-כן ,לאורך הציר הרדיאלי.
הגרפים )תמונה  (5מתארים שלוש פונקציות:
הפונקציה המסומנת  Coil_1מתארת את האינדוקציה המגנטית לאורך הציר כפונקציה של
המרחק מהסליל הראשון ,כאשר מזרימים זרם של  3.5 Aדרך הסליל הראשון בלבד .טווח
המדידה  :מ  z = 0 -עד ל. z = a = R -
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הפונקציה המסומנת  Coil_2מתארת את האינדוקציה המגנטית לאורך הציר כפונקציה של
המרחק מהסליל
השני ,כאשר מזרימים זרם של  3.5 Aדרך הסליל השני בלבד  .טווח המדידה :
מ  z = a = R -עד ל .z = 0 -
הפונקציה המסומנת  2 Coilsמתארת את האינדוקציה המגנטית לאורך הציר כפונקציה של
המרחק מהסליל הראשון כאשר שני הסלילים מחוברים בטור וזורם דרכם זרם של .3.5 A
המדידה היא בטווח  z = 0עד ל  . z = a = R -פונקציה זו ,מתארת את השדה השקול של שני
הסלילים לאורך הציר המרכזי.

תמונה 5
הגרפים  Coil_1ו –  Coil_2מתארים את המשוואה ) .(1הגרף  2 Coilsמתאר את המשוואה ).(2
ניתן להבין בקלות על-ידי מדידה שאכן האינדוקציה המגנטית השקולה של שני הסלילים לאורך
הציר המרכזי הוא קבוע סביב לנקודת המרכז )  .( z = 0.1 mהמרחק בין שני הסלילים הוא 0.2
מטר .בטווח של  0.05מטר סביב לנקודת האמצע ,האינדוקציה המגנטית קבועה לחלוטין .קרוב
מאוד לסלילים ,קטנה האינדוקציה ב – כ . 4%
לשדה המגנטי בין שני סלילי הלמלהולץ ישנה סימטריה גלילית .מסיבה זו ,נוכל לקבל תמונה
שלמה אם נחקור את הרכיב הצירי  B zואת הרכיב הרדיאלי  Brשל האינדוקציה המגנטית ברבע
הראשון של מערכת צירים גלילית )תמונה .(6
כאשר שומרים את המרחק הצירי  rכפרמטר קבוע ,מודדים את  B zכפונקציה של  zעבור ערכים
שונים של הפרמטר  . rתוצאות המדידה מתוארת על-ידי משפחה של גרפים )תמונה .(7
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מהגרף ניתן ללמוד כי כאשר הפרמטר  , r < 100 mmלצפיפות השטף המגנטי הצירי B z

כפונקציה של  ,zקיים טווח של כ –  6 cmסביב למרכז )  ( z = 0שבו הפונקציה קרובה מאוד
לפונקציה קבועה.

תמונה 6
כאשר הפרמטר  r > 100 mmצפיפות השטף המגנטי הצירי  B zכפונקציה של  ,zאינה קבועה
בשום טווח ) rתמונה .(7

תמונה 7
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כאשר שומרים את המרחק הצירי  rקבוע ,ומודדים את הרכיב הרדיאלי  Brכפונקציה של z
עבור ערכים שונים של הפרמטר  ,rמקבלים את התוצאות המתוארות על-יד משפחה של גרפים
שבתמונה .8
מהגרף ניתן ללמוד כי עבור  z = 0צפיפות השטף המגנטי הרדיאלי שווה לאפס עבור כל הערכים
של הפרמטר  .rעבור  r < 100 mmצפיפות השטף המגנטי הרדיאלי  Brכפונקציה של  zקרובה
מאוד לאפס בטווח של כ  80 mmסביב למרכז .כאשר הפרמטר  , r > 100 mmצפיפות השטף
המגנטי הרדיאלי  Brתלויה במרחק מהמרכז ) zתמונה . (8

תמונה 8
להבנה טובה יותר את משמעות הסימטריה הגלילית אשר בגינה הרכיב הרדיאלי  Brבמרכז
הסליל מתאפס ,נבחן את הגרפים המתארים את הרכיב הרדיאלי  Brכפונקציה של  rעבור כל
סליל בנפרד ל) z = 0 -תמונה .(9

תמונה 9

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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הרכיב הרדיאלי )  B r ' ( rמתאר את הפונקציה כאשר סליל  1בלבד נושא זרם.
הרכיב הרדיאלי )  B r ' ' ( rמתאר את הפונקציה כאשר סליל  2בלבד נושא זרם.
הגרפים מראים באופן ברור שבחיבור טורי של שני הסלילים הרכיב הרדיאלי של השדה השקול
מתאפס .
הסידור של סלילי הלמהולץ מאפשר לקבל נפח יחסית גדול שבו צפיפות השטף המגנטי קבועה
)תמונה .(10

תמונה 10

e
לחקירות רבות ,חיוני ליצור שדה מגנטי אחיד )למשל למדידת המטען הסגולי
m

של האלקטרון(.

תהליך המדידה
מערכת המדידה מורכבת מזוג סלילי הלמהולץ ,חישן שדה מגנטי וחישן סיבוב שבו מותקן ממיר

תמונה  :11מערכת המדידה

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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ליניארי )תמונה . (11
חישן השדה המגנטי מאפשר מדידה של השדה הצירי או השדה הרדיאלי בהעברת מתג )תמונה
. (12

תמונה  :12חישן שדה מגנטי
באמצעות מערכת המדידה )תמונה  (11ניתן לחקור את הרכיב הצירי  B zואת הרכיב הרדיאלי
 Brשל האינדוקציה המגנטית .העתק הצירי נמדד באמצעות חישן סיבוב שבו מותקן ממיר
ליניארי .את הפרמטר הרדיאלי  rניתן לשנות על-ידי הרמת חישן הסיבוב על מוט האחיזה.
יש באפשרותנו למדוד את השדה של כל סליל בנפרד ,או את השדה השקול של שני סלילים
המחוברים בטור לספק זרם מיוצב .עוצמת הזרם מוצגת על צג הספק.
נבצע שלוש סדרות של מדידות:
בסדרת המדידות הראשונה ,מודדים את הרכיב הצירי של האינדוקציה המגנטית לכל סליל
בנפרד ואת האינדוקציה השקולה של שני הסלילים כשהם מחוברים בטור.
בסדרת מדידות זו ,הפרמטר הרדיאלי . r = 0
בסדרת מדידות שניה ,מודדים את הרכיב הצירי של האינדוקציה המגנטית  B zכפונקציה של
ההעתק הצירי  zעבור ערכים שונים של .r
בסדרת מדידות שלישית ,מודדים את הרכיב הרדיאלי של האינדוקציה המגנטית  Brכפונקציה
של העתק הצירי  zעבור ערכים שונים של .r
התוצאות של כל סדרת מדידות מוצגות בגרפים נפרדים על-ידי משפחה של עקומות.
לפי נתוני היצרן הדיוק של מדידת האינדוקציה המגנטית באמצעות חישן השדה המגנטי הוא
 .10%ניתן לשפר את הדיוק על-ידי כיול החישן באמצעות סליל תיקני )תרגיל שדה מגנטי
בסולנואיד( .גורם הכיול של החישן הוא גודל נתון.

העמדת מערכת המדידה
זוג סלילי הלמהולץ )תמונה  (13מחוברים לספק זרם מיוצב  .ניתן לחבר אל הספק )תמונה  (15כל
סליל בנפרד או את שני הסלילים החיבור טורי )תרשים החיבורים ,תמונה  .(14אם ספק הזרם
מצויד בתצוגת זרם ,אין צורך במד זרם נוסף.
בהרכבת חישן השדה המגנטי חשוב להקפיד כי הנקודה שבקצה החישן אשר מסמנת את כיוון
המדידה של השדה הרדיאלי תהיה כלפי מעלה.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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בסדרת המדידות הראשונה והשניה יש לבחור מדידה בכיוון צירי .רק בסדרת המדידות השלישית
יש להעביר את המתג למדידה רדיאלית )תמונה  .(12מתג ההגברה מכוון ל . x10 -

תמונה  :13סלילי הלמהולץ

תמונה  :14תרשים חיבור הסלילים

תמונה  :15ספק זרם מיוצב

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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חישן השדה המגנטי מחובר לכניסה אנלוגית  Aשל הממשק וחישן הסיבוב לכניסות דיגיטליות  1ו
) 2תמונה .(16

תמונה  :16החיבורים 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 )תמונה .(17

תמונה  :17כיוון מערכת המדידה
הכיוון הוא מדויק כאשר מרכז חישן השדה המגנטי נמצא בדיוק במרכז המעגל של הסליל.
חשוב מאוד לדאוג כי ההתקנה של החישנים על מוט האחיזה תהיה יציבה ביותר!
וודא כי המתג לכיוון המדידה של חישן השדה המגנטי הוא צירי ומתג ההגברה מצוי במצב . x10

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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קליטת הנתונים
סדרת מדידות ראשונה
∗ כוון את קצה החישן המגנטי למרכז סליל  1כאשר חישן השדה המגנטי קרוב ככל האפשר
לחישן הסיבוב) ,תמונה .(18
∗ חבר את שני הסלילים בטור.

תמונה  :18מצב התחלתי לסדרת מדידות ראשונה
בסדרת מדידות ראשונה ,נקודה זו משמשת . z = 0
∗ כוון את עוצמת הזרם בספק הזרם המיוצב ל – . 3.50 A
הערה :במהלך כל המדידות בתרגיל הנוכחי עוצמת הזרם היא . 3.50 A
∗ כאשר ספק הזרם סגור ,יש לאפס את חישן השדה המגנטי על-ידי הקשה על המתג  Tareאשר
מותקן על החישן  .יש לבצע פעולה זו לפני כל מדידה חדשה.
∗ הצג את חלון הגרף. Graph 1 :
∗ כאשר דרך הסלילים זורם זרם של  , 3.50 Aהפעל את המדידה על-ידי הקשה על .Start
∗ יש לקדם בעדינות את חישן השדה המגנטי באמצעות הגלגלת של חישן הסיבוב ,עד שקצה
החישן עובר את סליל ) 2תמונה  .(18הפסק את המדידה על-ידי הקשה על  . Stopהפסק את
פעולת הספק.
∗ הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 1, r = 0 cm, 2 Coils :Data
∗ נתק את הסלילים .חבר את הסליל  1בלבד למקור הזרם.
∗ החזר את קצה החישן המגנטי למרכז סליל  1הקש על מתג  Tareלאיפוס החישן.
∗ הפעל את ספק הזרם .כאשר הזרם דרך הסליל הוא  3.50 Aהקש על  Startלמדידה.
קדם את חישן השדה המגנטי עד אשר קצה החישן המגנטי עובר דרך הסליל .2

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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הקש  Stopלהפסקת המדידה .נתק את מקור הזרם.

∗ הוסף את הפרטים המזהים בחלון Run # 2, r = 0, Coil_1 :Data
∗ נתק את הסליל  1וחבר את הסליל  2בלבד למקור הזרם .החזר את קצה החישן המגנטי למרכז
סליל  .1הקש על המתג  Tareלאיפוס החישן.
∗ הפעל את מקור הזרם .כאשר הזרם דרך הסליל  3.50 Aהפעל מדוד בהקשה על  .Startקדם
בעדינות את חישן השדה המגנטי עד אשר קצה החישן עובר דרך הסליל .2
הפסק את המדידה בהקשת  .Stopנתק את מקור הזרם.
∗ הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 3, r = 0, Coil_2 :Data
∗ הדפס את ) Graph 1גרף .(1

גרף  :1סדרת מדידות ראשונה

סדרת מדידות שניה
∗ חבר את שני הסלילים בטור אל ספק הזרם המיוצב )תמונה  .(14יש לקדם את הממיר הליניארי
עד אשר הקצה החופשי שלו כמעט חופף עם דופן חישן הסיבוב .מזיזים את הסלילים כך שקצה
חישן השדה המגנטי נמצא באמצע בין שני הסלילים ,ועל הציר המרכזי )תמונה .(19
נקודה זו משמשת בסדרת המדידות השניה והשלישית נקודת ייחוס )  z = 0ו – .( r = 0

הצג חלון גרפים Graph 2
.1

אפס את חישן השדה המגנטי .הפעל את מקור הזרם .כאשר עוצמת הזרם דרך הסלילים
 3.5Aהפעל את המדידה על-ידי הקשה על  .Startקדם בעדינות את חישן השדה המגנטי בכיוון
הסליל  .1כאשר קצה החישן עובר את ההעתק של  0.2מטר ,הקש  Stopלעצירת המדידה .נתק את

מקור הזרם.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 4 , r = 0 cm :Data

תמונה  :19מצב התחלתי לסדרת מדידות שניה

.2

הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה ב  . 6 cm -החזר את קצה החישן של השדה
המגנטי לנקודה .r = 6 cm ; z = 0
חזור ובצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 1

הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 5, r = 6 cm :Data
 .3הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  10 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את קצה
החישן לנקודה . r = 10 cm ; z = 0
חזור ובצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 1
הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 6, r = 10 cm :Data
 .4הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  14 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את קצה
החישן לנקודה . r = 14 cm ; z = 0
חזור ובצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 1

הוסף את הפרטים המזהים בחלון .Run # 7, r = 14 cm :Data
.5

הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  16 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את

קצה החישן לנקודה . r = 16 cm ; z = 0
חזור ובצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 1
הוסף את הפרטים המזהים בחלון .Run # 8, r = 16 cm :Data

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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הדפס את הגרף )גרף .(2

סדרת מדידות שלישית
∗ העבר את המתג של כיוון המדידה למצב של מדידת שדה מגנטי רדיאלי.

גרף  :2סדרת מדידות שניה
∗ חבר את שני הסלילים בטור אל ספק זרם מיוצב )תמונה  .(14שוב יש לקדם את הממיר
הליניארי עד אשר הקצה החופשי שלו חופף כמעט עם דופן חישן הסיבוב .מזיזים את הסלילים כך
שקצה חישן השדה המגנטי נמצא בין שני הסלילים ועל הציר המרכזי )תמונה .(19
נקודה זו משמשת בסדרת המדידות השניה והשלישית נקודת ייחוס )  z = 0ו – .( r = 0
הצג חלון גרפים.Graph 3 :
אפס את חישן השדה המגנטי .הפעל את מקור הזרם .כאשר עוצמת הזרם דרך הסלילים

.6

 3.5Aמדוד על-ידי הקשה על  .Startקדם בעדינות את חישן השדה המגנטי בכיוון הסליל .1
כאשר קצה החישן עובר את העתק של  0.2מטר ,הקש  Stopלעצירת המדידה .נתק את מקור
הזרם.
הוסף את הפרטים המזהים בחלון . Run # 9 , r = 0 cm :Data
 .7הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  10 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את קצה
החישן לנקודה . r = 10 cm ; z = 0
בצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 6
בחלון  Dataיש להוסיף את הפרטים המזהים. Run # 10, r = 10 cm :

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 .8הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  14 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את קצה
החישן לנקודה . r = 14 cm ; z = 0
חזור ובצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 6

בחלון  Dataיש להוסיף את הפרטים המזהים.Run # 11, r = 14 cm :
 .9הרם את חישן הסיבוב על מוט האחיזה לגובה  16 cmביחס לגובה התחלתי .החזר את קצה
החישן לנקודה . r = 16 cm ; z = 0
בצע את הפעולות המתוארות בסעיף . 6
בחלון  Dataיש להוסיף את הפרטים המזהים.Run # 12, r = 16 cm :
הדפס את הגרף )גרף .(3

גרף  :3סדרת מדידות שלישית

ניתוח הנתונים
שאלה :הסבר מדוע בסלילי הלמהולץ המרחק בין שני הסלילים שווה לרדיוס הסליל.
תשובה :כאשר בודקים את צפיפות השטף המגנטי לאורך הציר המרכזי של הסלילים עבור
מרחקים שונים בין הסלילים )ראה פרק תיאורי ,עמוד  ,268תמונה  (4מתברר כי כאשר המרחק
בין הסלילים שווה לרדיוס הסליל מתקבל התחום הגדול ביותר של אינדוקציה מגנטית קבועה.
תרגיל :בדוק שבמרחב בין הסלילים קיים תחום גדול יחסית שבו האינדוקציה המגנטית קבועה.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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פתרון :הגרף המתאר את תוצאות המדידה של סידרת המדידות הראשונה ) ראה עמוד (269
מראה שאכן בטווח של כ –  5ס"מ סביב לנקודת האמצע שעל הציר הסימטריה ,צפיפות השטף
המגנטי השקול של שני הסלילים היא למעשה קבועה.
להבנת התופעה ,יש להתבונן ברכיבים של אינדוקציה מגנטית צירית שנתרמת ע"י כל סליל
בנפרד .הגרף )גרף  (4מתאר את הרכיב הצירי של האינדוקציה המגנטית עבור כל סליל בנפרד.
כאשר הזרם זרם דרך סליל  1בלבד  ,המשכנו למדוד את האינדוקציה המגנטית לאורך  0.2מטרים
נוספים מעבר לסליל ) 2גרף .(4

גרף 4
הגרף המסומן  Coil_1מתאר את המשוואה )פרק תיאוריה ,עמוד :(266

הגרף מתאים לתחום שבו ) zהעתק ממרכז הסליל  (1משתנה בגבולות-R < z < R :
כאשר  0.2 = Rמ'.
הגרף השני המסומן  Coil_2מתאר את האינדוקציה המגנטית כאשר הזרם זורם דרך הסליל השני
בלבד .אם נסמן ב  z1 -את העתק ממרכז הסליל  2מתקיים:
z1 = z − R

לפיכך ,הגרף של סליל  2זהה בצורתו לגרף של הסליל  1אך מוזז על הציר  zמרחק  .Rבסלילי
הלמהולץ רדיוס הסליל  Rשווה למרחק שבין שני הסלילים.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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בנקודת האמצע בין שני הסלילים  . z = z1לפיכך ,החישוב של האינדוקציה המגנטית בנקודה זו
נותן תוצאה שווה .שני הגרפים נחתכים.
בתחום של כ –  0.05מטר סביב לנקודת האמצע ,שני הגרפים קרובים מאוד לפונקציות ליניאריות
בעלות שיפועים נגדיים .סכום שתי הפונקציות בתחום זה הוא קבוע בקרוב.
תרגיל :לבדיקת ההתאמה בין תוצאות המדידה לבין החישוב התיאורטי של האינדוקציה
המגנטית כאשר זרם בעוצמה

 3.5Aזורם רק דרך הסליל  ,1יש לחשב באמצעות הנוסחה את

האינדוקציה המגנטית בנקודות  z = 0ו  z = R/2 = 0.1 m -ולהשוות את תוצאות החישוב עם
התוצאות המדודות .בדוק את ההתאמה בין התוצאה המדודה לבין התוצאה המחושבת.
נתון :לסליל  154ליפופים ,רדיוס הסליל  0.2מטר ו . μ 0 = 1.257 ⋅ 10 −6 -
פתרון:

z=0
1.257 ⋅ 10 −6 ⋅ 154 ⋅ 3.5
= 1.69 ⋅ 10 −3 T = 1.69mT
0.4

=

μ0 ⋅ N ⋅ i
2⋅ R

=

μ0 ⋅ N ⋅ i ⋅ R 2
2 ⋅ R3

=B

התוצאה המדודה .B = 1.68 mT :יש התאמה מצוינת בין התוצאה המדודה והמחושבת.

R
2

=z

μ0 ⋅ N ⋅ i

1.257 ⋅ 10 −6 ⋅ 154 ⋅ 3.5
=
=
= 1.21 ⋅ 10 −3 T = 1.21mT
2.795 ⋅ R
2.795 ⋅ 0.2

μ0 ⋅ N ⋅ i ⋅ R 2
5⋅ R2 2
]
4
3

=B

[⋅ 2

התוצאה המדודה . B = 1.23 mT :הדיוק במדידת הזרם הוא  . ± 0.05 Aבהתחשב בנתון זה,
ההתאמה בין שתי התוצאות טובה.
תרגיל :בדוק אם הרכיב הצירי של השדה המגנטי אחיד גם כאשר מתרחקים מהציר המרכזי?
פתרון :הגרף המתאר את התוצאות של סדרת המדידות השניה )ראה עמוד  (279מראה כי עבור
 r = 0וגם עבור  r = 6 cmמקבלים רכיב צירי זהה של האינדוקציה המגנטית .המדידות בוצעו רק
עבור הערכים החיוביים של  . zכדי שנוכל להתרשם טוב יותר גרף  5מתאר את  B zכפונקציה של
 zעבור ערכים שונים של הפרמטר  rגם עבור הערכים השליליים של . z
הגרף מראה שלא רק על הציר המרכזי ובתחום של כ  5 -ס"מ סביב לנקודת האמצע אלא גם
בתחום רדיאלי של כ 5 -ס"מ מהציר המרכזי קיים שדה מגנטי אחיד .מתברר כי המרחב שבו
השדה מגנטי אחיד בין שני הסלילים תחום על-ידי גליל שאורכו כ  10 -ס"מ וקוטרו כ 10 -ס"מ.
המרכז של גליל זה ,מתלכד אם נקודת האמצע שבין שני הסלילים.
הגרפים מראים שהתרחקות בכיוון רדיאלי אל מעל  10ס"מ משפיעה על הרכיב הצירי של
האינדוקציה המגנטית.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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גרף 5
תרגיל :תאר את ההשפעה של הרכיב הרדיאלי על השדה המגנטי השקול בין שני סלילי הלמהולץ.
פתרון :הגרף המתאר את התוצאות של סדרת המדידות השלישית )ראה עמוד  (280מראה כי
עבור  r = 0וגם עבור  r < 10 cmהרכיב הרדיאלי  Brשל האינדוקציה המגנטית שווה למעשה
לאפס בתחום של  -5cm > z < 5cmסביב לנקודת אמצע ובטווח של  .r < 10 cmהמדידות בוצעו
רק עבור הערכים החיוביים של  . zכדי שנוכל להתרשם טוב יותר גרף  6מתאר את  Brכפונקציה
של  zעבור ערכים שונים של הפרמטר  rגם עבור הערכים השליליים של . z

גרף 6

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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למרות שהרכיב הרדיאלי של האינדוקציה המגנטית קטן בהרבה מהרכיב הצירי ,הרכיב  Brשווה
ממש לאפס במרחב התחום על-ידי גליל שאורכו וגם קוטרו שווים ל –  10ס"מ בערך )כמו בשדה
הצירי(.
שאלה :מבדיקת השדה הרדיאלי של סליל בודד ,הסבר מדוע הרכיב הרדיאלי של השדה המגנטי
מתאפס?
תשובה :הגרף המתאר את הרכיב הרדיאלי של האינדוקציה המגנטית כפונקציה של העתק
הרדיאלי )ראה פרק תיאוריה עמוד  (271עבור כל סליל בנפרד ,מראה על שתי פונקציות זהות אך
בסימן נגדי .מסיבה זו ,כאשר זורם זרם דרך שני הסלילים ,השדה הרדיאלי השקול מתאפס.

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.

CI – 6688 Pasco

Linear Motion Accessory

5.

02010.00 Phywe

”Table Clamp “Pass

6.

02040.55 Phywe

”Right Angle Clamp “Pass

7.

02031.00 Phywe

Support Rod 250mm

8.

02033.00 Phywe

Support Rod 750 mm

9.

Connecting cord x 3

10.

חשמל  – Magnetic Field of Paired Coils /חוברת מס' 8
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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