"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל  10ת"ד  1039ת"א 61009
טל' 03-5605536 :פקסwww.shulman-sci.co.il 03-5660340 :

____________________________________

השראה אלקטרומגנטית
חוק פרדיי
Data Studio

שם קובץ הניסוי:
Faraday.ds

חוברת מס' 7
כרך  :חשמל

מאת :משה גלבמן
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השראה אלקטרומגנטית
חוק פרדיי
Data Studio

מטרה
בתרגיל זה נחקור בצורה שיטתית את ההשפעה של פרמטרים שונים על המתח המושרה בסלילים
שונים כאשר הסלילים נמצאים בשדה מגנטי משתנה.
את השטף המגנטי המשתנה מקבלים בעזרת סליל מקור המחובר למתח גל משולש .השינוי
הליניארי של מתח סליל המקור גורם לשינוי ליניארי של עוצמת הזרם דרכו ,ולכן גם לשינוי
ליניארי של השטף המגנטי .התוצאה :מתח מושרה קבוע בסליל המטרה ,הצמוד לסליל המקור.
במהלך התרגיל נחקור את ההשפעה של שלושת הפרמטרים הבאים :מספר הליפופים של סליל
המטרה ,מרווח הזמן שבו השטף המגנטי משתנה מערך מינימלי עד לערך מקסימלי ואת גודל
השינוי של השטף המגנטי .בכל פעם נשנה משתנה בודד ,הפרמטרים האחרים ישמרו קבועים
)מבוקרים{.
אנו משערים כי השטף של השדה המגנטי פרופורציונלי לעוצמת הזרם דרך סליל המקור .השערה
זו ניתנת לבדיקה אמפירית וניתן לחשב את קבוע הפרופורציה לפי התוצאות של כל אחד משלושת
הניסויים ,שהם ניסויים בלתי תלויים )חקירת ההשפעה של שלושה פרמטרים שונים( .השערתנו
תאושר ,אם נקבל עבור קבוע הפרופורציה ערך שווה בשלושת הניסויים )בגבולות דיוק המדידה(.

תיאוריה
ישנם חוקי פיזיקה שקשה למצוא ניסוי המאפשר את ניסוחם הישיר בצורה משכנעת .חוק
ההשראה האלקטרומגנטית הוא כזה.
חוק פרדי על אודות ההשראה האלקטרומגנטית הוא אחד מארבעת החוקים היסודיים )משוואות
מקסוול( בניסוח התורה האלקטרומגנטית.
סידרה של ניסויים פשוטים שאפשרו את הסקת החוק בוצעו על-ידי  Michel Faradayבאנגליה
בשנת  1831ועל-ידי  Joseph Henryבארצות הברית בערך באותו הזמן.
להלן התיאור של ניסויים פשוטים אחדים אשר הובילו לגיבוש חוק ההשראה האלקטרומגנטית
הידוע בשם "חוק פרדיי".
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כאשר מעבירים דרך סליל מגנט קבוע ,ניתן למדוד בקצוות הסליל מתח חשמלי .קיטוב המתח בין
קצבות הסליל משתנה כאשר משנים את כיוון התנועה של המגנט .המתח שנמדד על הסליל גדל,
כאשר מגדילים את מהירות התנועה של המגנט ביחס לסליל.
מגנט חזק במיוחד המונח בתוך סליל במנוחה יחסית לסליל ,אינו גורם למתח חשמלי בסליל.
לעומת זאת ,מגנט ולו אף חלש גורם למתח חשמלי ,כאשר הוא נמצא בתנועה יחסית לסליל.
תופעה דומה מקבלים כאשר במקום מגנט קבוע משתמשים בסליל נוסף המחובר למקור מתח:
הסליל שיוצר את השדה )מחובר למקור מתח( יקרא סליל מקור )מקור של שדה מגנטי( .הסליל
השני הצמוד לסליל המקור יקרא סליל מטרה )נמצא בהשפעה של השדה המגנטי שיוצר סליל
המקור( .הזרמת זרם חשמלי דרך סליל המקור יוצר שדה מגנטי .סליל המטרה נמצא בתוך השטף
המגנטי של סליל המקור .סליל המקור וסליל המטרה נמצאים במנוחה אחד ביחס לשני.
כאשר מזרימים זרם חשמלי קבוע דרך סליל המקור ,לא ניתן למדוד על סליל המטרה כל מתח
חשמלי .ברגע שמנתקים את סליל המקור מהסוללה או מחברים אותה לסוללה ,בעת החיבור או
הניתוק ,מקבלים פולסים חזקים של מתח חשמלי על סליל המטרה .פעימות המתח יהיו בקיטוב
מנוגד בחיבור ובניתוק של סליל המקור.
ניסויים אלה ואחרים ,גיבשו את המחשבה כי בלולאה סגורה עשויה מחומר מוליך )מתכת(,
מתגלה זרם חשמלי בכל פעם שהלולאה נמצאת בשדה מגנטי לא קבוע )השטף המגנטי משתנה
כפונקציה של הזמן( .כיוון הזרם דרך הלולאה משתנה כאשר השטף המגנטי גדל או קטן .בשדה
מגנטי קבוע ,לא זורם בלולאה זרם חשמלי.
לתופעה שבה מתגלה זרם חשמלי בלולאה סגורה בשדה מגנטי בעל שטף משתנה קוראים בשם
"השראה אלקטרומגנטית" .המתח שנוצר בלולאה נקרא" :כוח אלקטרומניע מושרה" )נהוג
לכתוב בראשי תיבות :כא"מ מושרה( .מקובל לסמן את הכא"מ המושרה באות . ε
במהלך התרגיל ,מסיבות טכניות ,מסומן המתח המושרה. V[ Induc .] :
חוק פרדי גורס שהכא"מ המשורה בלולאה שווה לקצב השינוי של השטף המגנטי.
dΦ

B
dt

ε =−

היחידות:

הסימן ) (-מצביע על הכיוון של הזרם המושרה .ההסבר קשור בייחסי גומלין עבודה –אנרגיה
ומתואר בצורה פרגמטית על-ידי חוק לנץ" :הזרם המושרה נוגד את הסיבות ליצירתו".
סליל מכיל –  Nליפופים שהם למעשה  Nלולאות  .הועיל וכל לולאה משמשת כמקור למתח
מושרה ,ניתן להתייחס לסליל בעל  Nליפופים בצורה שוות ערך ל –  Nמקורות מתח מחוברים
בטור .לפיכך ,הכא"מ המושרה בסליל בעל  Nליפופים:

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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.

117

"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל  10ת"ד  1039ת"א 61009
טל' 03-5605536 :פקסwww.shulman-sci.co.il 03-5660340 :

____________________________________
B

ε = − N dΦdt

דוגמה ראשונה:
לולאה של מוליך נמצאת בשדה מגנטי  .הגרף  abcdמתאר את השטף המגנטי כפונקציה של הזמן
)תמונה  .(1הגרף  efghijמתאר את הכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן )תמונה .(1

תמונה 1
הסבר:
ברווח זמן ]  Δt = 0.5[ Sמשתנה השטף המגנטי בצורה ליניארית :
]  . ΔΦ B = 2 ⋅ 10 −3 − 0 = 2 ⋅ 10 −3 [Wבהתאם לחוק פרדיי:
ΔΦ B
2 ⋅ 10 −3
−
=−
] = −4 ⋅ 10 −3 [V
Δt
0.5

=ε

בקטע  bcהשטף המגנטי קבוע ולכן הכא"מ המושרה שווה לאפס
בקטע  cdמשתנה השטף המגנטי גם כן בצורה ליניארית .השטף יורד מערך מקסימלי לערך
מינימלי .חישוב השינוי בשטף המגנטי:
] ΔΦ B = (−2 − 2) ⋅ 10 −3 = −4 ⋅ 10 −3 [W
חישוב רווח הזמן המתאים:
] Δt = 1 − 0.75 = 0.25[ S

חישוב האינדוקציה האלקטרומגנטית:
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ΦB
− 4 ⋅ 10 −3
= −
=−
] = 8 ⋅ 10 −3 [V
Δt
0.25

ε

אם נחליף את הלולאה הבודדת בסליל קצר בעל  1000ליפופים ,נקבל בקצוות הסליל מתח מושרה
גדול פי .1000
לצורך החקירה ,אפשר להשתמש בסליל שהוא קצר יחסית )תמונה  (2כסליל מקור.

תמונה  :2סליל מקור
כאשר דרך סליל המקור זורם זרם חשמלי מקבלים משני צדדי מישור הסליל קטבים מגנטיים
)תמונה  .(2השדה המגנטי גולש גם מחוץ לסליל.
כאשר מצמידים לסליל המקור את סליל המטרה ,הליפופים של סליל המטרה יהיו בתוך השטף
המגנטי של סליל המקור )תמונה .(3

תמונה  :3צימוד סליל מקור לסליל מטרה
סליל המקור שנשתמש בו בנוי מפעמיים  1800ליפופים עם נקודת חיבור באמצע הסליל .לצורך
הניסוי מנצלים רק  1800ליפופים שצמודים לסליל המטרה )תמונה .(3
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דוגמה שניה:
את סליל המקור מחברים למתח גל מלבני חיובי בתדר  . 5Hzאל סליל המטרה מחברים חישן
מתח שעוקב אחרי המתח המושרה כפונקציה של הזמן )תמונה  .(3תוצאות המדידה מתוארות על-
ידי הגרפים )תמונה .(4

תמונה  :4פולסים של מתח מושרה
הסבר:
גל מלבני חיובי בתדר  5Hzהוא מתח אשר תלוי בזמן באופן הבא :ברווח זמן של  0.1שניות קיים
מתח חיובי קבוע ובמשך  0.1שניות המתח שווה לאפס לסירוגין .בזמנים שקיים מתח חיובי קבוע,
זורם דרך סליל המקור זרם חיובי קבוע ,ובזמנים שהמתח שווה לאפס ,גם הזרם שווה אפס
)תמונה .(4
כאשר הזרם בסליל המקור משתנה באופן פתאומי מערך קבוע לאפס ,מקבלים בסליל המטרה
פולס קצר של מתח חיובי .כאשר הזרם בסליל המקור משתנה באופן פתאומי מאפס לזרם קבוע,
שוב מקבלים פולס קצר של מתח מושרה אבל הפעם פולס שלילי )תמונה .(4
כאמור ,השטף המגנטי של סליל המקור פרופורציונלי לזרם החשמלי שזורם דרך הסליל .השינוי
של השטף המגנטי תואם את השינוי בעוצמת הזרם.
הגרפים המתוארים בתמונה  4מסבירים את הסיבה לסימן ) (-בחוק פרדי .כאשר השטף המגנטי
קטן ,פולס המתח המושרה חיובי .כאשר השטף המגנטי גדל ,פולס המתח המושרה שלילי .מסיבה
זו ,כאשר קושרים את הכא"מ המושרה עם קצב השינוי של השטף המגנטי על-ידי סימן ) = (,
חייבים להוסיף לאחד האגפים של השוויון את הסימן )  .( -מקדם הפרופורציה של היחס הישר בין
קצב השינוי של השטף המגנטי לבין הכא"מ המושרה הוא ,כאמור ,מספר הליפופים של סליל
המטרה:
B

ε = − N ΔΔΦt

דוגמה שלישית:
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מחברים את סליל המקור למתח גל משולש בתדר  . 5Hzמחברים אל סליל המטרה חישן מתח
אשר עוקב אחרי המתח המושרה כפונקציה של הזמן )תמונה  .(3תוצאות המדידה מתוארות על-
ידי הגרפים )תמונה .(5

תמונה 5
הסבר:
מתח גל משולש בתדר  5Hzהוא מתח אשר תלוי בזמן באופן הבא :ברווח זמן של  0.1שניה גדל
המתח בצורה ליניארית מערך מינימלי עד לערך מקסימלי ,וברווח זמן של  0.1שניה הבא קטן
המתח בצורה ליניארית מערך מקסימלי לערך מינימלי לסירוגין .לגרף המתאר זאת יש צורת
משולשים שווי שוקיים וחופפים )תמונה  .(5הזרם דרך סליל המקור ולכן גם השטף המגנטי,
משתנים פרופרציונלית למתח.
כאשר הזרם בסליל המקור גדל בצורה ליניארית ,מקבלים בסליל המטרה מתח מושרה קבוע
שלילי .כאשר הזרם בסליל המקור קטן בצורה ליניארית ,מקבלים בסליל המטרה מתח מושרה
קבוע חיובי.
הזרם בסליל המקור משתנה בקצב קבוע .לכן ,גם השטף המגנטי משתנה בקצב קבוע .מסיבה זו,
מקבלים בסליל המטרה מתח מושרה קבוע.

תהליך המדידה
כמקור מתח משמש מחולל האותות שבממשק .הממשק מספק מתח מוצא בגבולות של . ±5V
לביצוע המדידות ישנו הצורך במתח המשתנה בגבולות של  . ±10Vלהגדלת מתח המוצא,
מחברים לממשק מגבר הספק .השליטה על מחולל האותות של הממשק מתבצע באמצעות החלון:
) Signal Generatorתמונה .(6
מחולל האותות של הממשק יכול לספק מתחים תלויים בזמן לפי פונקציות שונות.
בתרגיל הראשון נבחר מתח גל משולש ) .( Triangle Wave Function

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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חלון השליטה מאפשרת לנו לשנות את המתח ואת התדר )תמונה .(6

תמונה  :6חלון השליטה למחולל תנודות מתח
מערכת המדידה כוללת סליל אחד המשמש בכל המדידות כסליל מקור וארבעה סלילים שונים
המשמשים כסליל המטרה  .סליל המטרה צמוד לסליל המקור )תמונה .(7

תמונה  :7מערכת הניסוי
במהלך המדידות ,מודדים ומציגים את הזרם דרך סליל המקור ואת המתח המושרה על סליל
המטרה .מד הזרם הוא חלק אינטגרלי של הממשק.
המתח על סליל המטרה נמדד בעזרת חיישן מתח חיצוני.
סליל המקור מחובר באמצעות זוג חוטים למגבר ההספק )תמונה .(9
המערכת מבצעת  1000מדידות בשניה.

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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לאחר הפעלת המדידה ,בגין הוראת השהייה ,המדידה מתחילה כאשר מתח המחולל עולה מאפס.
המדידה נעצרת אוטומטית לאחר  0.5שניות.
התרגיל מחולק לארבעה תרחישים:
בתרחיש הראשון הגורם המשתנה הוא מספר הליפופים בסליל המטרה.
הפרמטרים המבוקרים הם :משרעת מתח המקור והתדר שלו.
בתרחיש השני הגורם המשתנה הוא תדר המחולל.
הפרמטרים המבוקרים הם :משרעת מתח המחולל ומספר הליפופים בסליל המטרה.
בתרחיש השלישי הגורם המשתנה הוא משרעת מתח המחולל.
הפרמטרים המבוקרים הם :תדר המחולל ומספר הליפופים בסליל המטרה.
התרחיש הרביעי הוא בדיקת המסקנות הנובעות משלושת התרחישים הקודמים למתח מחולל
סינוסואידלי .מסיבה זו התרחיש הרביעי מופיע כחלק מניתוח הנתונים.
שינוי עוצמת הזרם בסליל המקור נמדדת על-ידי ההפרש בין הערך המקסימלי של הזרם לבין
הערך המינימלי שלו ומסומן על-ידי סימון . (Peak to Peak) i pp
הפרש הפוטנציאל של המתח המושרה מיוצג על-ידי ההפרש בין הפוטנציאל המקסימלי לבין
הפוטנציאל המינימלי ומסומן ] . V pp[ Induc

הרכבת מערכת המדידה
חבר את מגבר ההספק לכניסה אנלוגית  Aואת חישן המתח לכניסה אנלוגית  Bשל הממשק
)תמונה .(8

תמונה  :8החיבורים לממשק

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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סליל מקור בנוי מ –  1800 x 2ליפופים עם נקודת חיבור באמצע  .בחר ב –  1800ליפופים
הצמודים לסליל המטרה.
חבר את סליל המקור למגבר הספק )תמונה  .(9הקפד על קוטביות המתח )תמונה .(7
בחיבור חישן המתח אל סליל המטרה ,יש להקפיד על צבעי החוטים )תמונה .(7
סליל המטרה צריך להיות צמוד היטב לסליל המקור.
למדידה הראשונה בוחרים בסליל מטרה של  1200ליפופים.
סליל המטרה מסובב ביחס לסליל המקור ב –  90מעלות )תמונה .(7

תמונה 9

קליטת הנתונים
תרחיש ראשון  :הגורם המשתנה )המשפיע( – מספר הליפופים בסליל המטרה
• בחלון  Signal Generatorבחר בתדר  , 12 Hzמשרעת מתח  10 Vוצורת גל:
" ." Triangle Wave Function
• בהרצה הראשונה יש לבחור כסליל מטרה בסליל של  1200ליפופים )ודא כי סליל המטרה צמוד
היטב לסליל המקור( .

גרף 1

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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• הצג חלון גרף  : Graph 1הזרם בסליל המקור והמתח המושרה בסליל המטרה כפונקציה של
הזמן.
• הפעל את המדידה על-ידי לחיצה על . Start
• הדפס את הגרף )גרף .(1
הערה :בהרצות הנוספות של התרחיש הראשון אין צורך להדפיס את הגרף.
• החלף את סליל המטרה בסליל של  900ליפופים ובצע את המדידה )גרף .(2

גרף 2
• החלף את סליל המטרה בסליל של  600ליפופים ובצע את המדידה )גרף .(3

גרף 3

גרף 4

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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• החלף את סליל המטרה בסליל של  300ליפופים ובצע את המדידה )גרף .(4
• הצג חלון  Dataוסמן על-יד כל הרצה את מספר הליפופים של סליל המטרה.

תרחיש שני :הגורם המשתנה )המשפיע( – תדר המתח על סליל המקור
♦ בכל ההרצות של התרחיש השני ) 5הרצות( לסליל המטרה  1200ליפופים ומשרעת מתח
המחולל . 10 V
• עבור ההרצה  Run # 5בחר בתדר מחולל  . 12 Hzבצע את המדידה )גרף .(5

גרף 5
• עבור ההרצה  Run # 6בחר בתדר מחולל  . 10 Hzבצע את המדידות )גרף .(6

גרף 6

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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• עבור ההרצה  Run # 7בחר בתדר מחולל  . 8 Hzבצע את המדידות )גרף .(7
• הדפס את הגרף של ההרצה השביעית.

גרף 7
• עבור ההרצה  Run # 8בחר בתדר מחולל  . 6 Hzבצע את המדידה ) גרף .(8

גרף 8
• עבור ההרצה  Run # 9בחר בתדר מחולל  . 4 Hzבצע את המדידה )גרף .(9

גרף 9

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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• סמן בחלון  Dataעל-יד ציון מספר ההרצה את התדרים המתאימים.

תרחיש שלישי :הגורם המשפיע – משרעת המתח על סליל המקור
♦ במהלך התרחיש השלישי ) חמש הרצות( ,סליל המטרה  1200ליפופים ותדר מתח המחולל:
. 12 Hz
• עבור ההרצה  Run # 10בחר במשרעת מתח המחולל  . 10 Vבצע את המדידה )גרף .(10

גרף 10
• עבור ההרצה  Run # 11בחר במשרעת מתח המחולל  . 8Vבצע את המדידה )גרף .(11

גרף 11
• עבור ההרצה  Run # 12בחר במשרעת מתח המחולל  . 6 Vבצע את המדידה )גרף . (12

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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 12
• עבור ההרצה  Run # 13בחר במשרעת מתח המחולל  . 4 Vבצע את המדידה )גרף .(13

גרף 13
• הדפס את הגרף של ההרצה . Run # 13
• עבור ההרצה  Run # 14בחר במשרעת מתח המחולל  . 2 Vבצע את המדידות )גרף .(14

גרף 14

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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• הקלד בחלון  Dataלצד כל הרצה )  Run # 10עד  ( Run # 14את המתח המתאים.

ניתוח הנתונים
תרחיש ראשון
.1

הקטן חלון גרף  Graph 1והצג את חלון הטבלה . Table 2 :לחץ על הסמל "עפרון" כדי
לעבור למצב של הקלדה ידנית של נתונים בטבלה.

.2

הצג בחלון פלט  Digits 1לפי הסדר ,את המתח המושרה אשר מתאים לכל הרצה של
התרחיש הראשון )מ  Run # 1 -עד  ( Run # 4והקלד את תוצאות המדידה ליד הסלילים
המתאימים .לאחר הקלדת התוצאה האחרונה ,אל תקיש  Enterאלא הקש שנית על סמל
העפרון כדי לסיים את ההקלדה הידנית.

.3

הדפס את חלון הטבלה) Table 2 :טבלה .(1

טבלה 1
.4

הצג חלון הגרף Graph 2 :שמציג את הכא"מ המושרה לפי מספר הליפופים.

.5

לחץ על הכפתור  Fitובחר :קו מגמה ליניארי ) .( Linear Fit

.6

הדפס את הגרף )גרף .(15

גרף  :15מתח מושרה כפונקציה של מספר ליפופים

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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מטלה :בהנחה כי השינוי בשטף המגנטי פרופורציונלי לעוצמת הזרם .חשב את מקדם
הפרופורציה  c1לפי הנתונים של התרחיש הראשון.
פתרון :המשוואה של הגרף המתאר את התרחיש הראשון:
] N [ mV

Vp.p[ induc ] = 0 . 14

לפי חוק פרדי ,שיפוע הגרף מתאר את קצב השינוי של השטף המגנטי:

ΔΦ B
Δt

= 0.14

רווח הזמן  Δtשבו השטף המגנטי משתנה מערך מקסימלי לערך מינימלי ,או ההפך ,מתאים
לחצי זמן מחזור התנודות של המחולל.
1
1
על פי הקשר בין זמן מחזור לבין התדר
=  , fלפיכך = 2 ⋅ f
Δt
T

.

בתרחיש הראשון תדר המחולל ] . f = 12[ Hz
הנחתנו היא כי השינוי בשטף המגנטי פרופורציונלי לשינוי בעוצמת הזרם. ΔΦ B = c1 ⋅ i p. p :
חלון הפלט  Digits 2מציג את עצמת הזרם  i p. pעבור ההרצות השונות .רשום את עוצמת הזרם
עבור  4ההרצות של התרחיש הראשון .חשב את עוצמת הזרם הממוצע .בתרגיל לדוגמה ,עוצמת
הזרם הממוצע ] . i p. p[ mean ] = 28.225[ mAלאחר הצבה נקבל:
m = c1 ⋅ i p. p[ mean ] ⋅ 2 ⋅ f
0.14 = c1 ⋅ 28.225 ⋅ 24
0.14
W
] [ = 2.07 ⋅ 10 − 4
28.225 ⋅ 24
A
מטלה :נסח השערה כמותית על-סמך תוצאות המדידה של התרחיש הראשון .נמק שיקוליך.
פתרון :הכא"מ המושרה בסליל נמצא ביחס ישר למספר הליפופים שלו.
הגרף המתאר את הכא"מ המושרה כפונקציה של מספר הליפופים הוא קו ישר.
= c1

שאלה :האם קו הרגרסיה הולם את נקודות המדידה?
תשובה :מקדם המתאם  r = 0.996מצביע על-כך שקו המגמה הולם במידה רבה את נקודות
המדידה.
שאלה :מהם גבולות הדיוק בחישוב שיפוע הגרף ונקודת החיתוך של הגרף את ציר המתח
המושרה?
תשובה :גבולות הדיוק נקבעים לפי סטיית התקן של גדלים אלה.
סטיית התקן בחישוב השיפוע . 0.001
סטיית התקן בחישוב נקודת החיתוך  .0.697בהתאם לכך :גבולות הדיוק במדידת השיפוע
 m = 0.14 ± 0.009ובמדידת החיתוך . b = 5.5 ± 7.1

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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תרחיש שני
 .1הקטן חלון הטבלה Table 2 :והצג את חלון הטבלה . Table 3 :לחץ על הסמל "עפרון" כדי
לעבור למצב של הקלדה ידנית של נתונים בטבלה.
 .2הצג בחלון פלט Digits 1 :לפי הסדר את המתח המושרה שמתאים לכל הרצה בתרחיש השני
)מ  Run # 5 -עד  ( Run # 9והקלד את תוצאות המדידה ליד התדירויות המתאימות.
לאחר הקלדת התוצאה האחרונה ,אל תקיש  Enterאלא הקש שנית על סמל העפרון כדי לסיים
את ההקלדה הידנית.
.3

הדפס את חלון הטבלה) Table 3 :טבלה .( 2

טבלה 2
.4

הצג חלון הגרף  : Graph 3הכא"מ המושרה כפונקציה של התדר הכפול.
הקש על הכפתור  Fitובחר :קו מגמה ליניארי ) .( Linear Fit

.5

הדפס את הגרף )גרף .(16

גרף  :16מתח מושרה כפונקציה של תדירות כפולה

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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מטלה :שוב בהנחה כי השינוי בשטף המגנטי פרופורציונלי לעוצמת הזרם .חשב את מקדם
הפרופורציה  c2לפי הנתונים בתרחיש השני.
פתרון :משוואת הגרף המתאר את התרחיש השני:
V p. p.[ induc .] = 6.88 ⋅ 2 ⋅ f

כמו שכבר ראינו ,עבור שיפוע הגרף מתקיים:
] m = c 2 ⋅ N ⋅ i p. p[ mean

הועיל ולא שינינו את מתח המחולל ניתן להיעזר בזרם  i p. p.[ mean ] = 28.225שחישבנו בתרחיש
הראשון.
6.88
W
] [ = 2.03 ⋅ 10 − 4
= c2
1200 ⋅ 28.225
A
מטלה :נסח השערה כמותית על-סמך תוצאות המדידה של התרחיש השני .נמק.
פתרון :הכא"מ המושרה נמצא ביחס ישר לתדר הכפול.
הגרף המתאר את הכא"מ המושרה כפונקציה של התדר הכפול הוא קו ישר.
התדר הכפול שווה לאחד חלקי חצי זמן מחזור של הגל המשולש.
ברווח זמן השווה לחצי זמן מחזור ,השטף המגנטי משתנה מערך מקסימלי לערך מינימלי
ולההפך .לפיכך ניתן לנסח את ההשראה הכמותית  :הכא"מ המושרה נמצא ביחס הפוך לרווח
הזמן  Δtשבו השטף המגנטי משתנה.
שאלה :האם קו הרגרסיה הולם את נקודות המדידה?
תשובה :מקדם המתאם מצביע על-כך שקו המגמה הולם במידה רבה את נקודות המדידה.
שאלה :מהם גבולות הדיוק בחישוב שיפוע הגרף ומקום החיתוך של הגרף את ציר המתח
המושרה?
תשובה :על פי התשובה לשאלה האחרונה בתרחיש הראשון.

תרחיש שלישי
 .1הקטן חלון הטבלה Table 3 :והצג את חלון הטבלה . Table 4 :לחץ על הסמל "עפרון" כדי
לעבור למצב של הקלדה ידנית של נתונים בטבלה.
 .2הצג בחלון פלט Digits 1 :ובחלון , Digits 2 :לפי הסדר את המתח המושרה ואת הזרם
שמתאים לכל הרצה בתרחיש השלישי )מ  Run # 10 -עד  ( Run # 14והקלד את תוצאות המדידה
לפי סדר ההרצה .לאחר הקלדת התוצאה האחרונה ,אל תקיש  Enterאלא הקש שנית על סמל
העפרון כדי לסיים את ההקלדה הידנית.

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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 חלון הטבלה ) Table 4טבלה .( 3

טבלה 3
 .3הצג חלון הגרף  :Graph 4הכא"מ המושרה כפונקציה של עוצמת הזרם.
הקש על הכפתור  Fitובחר :קו מגמה ליניארי ) .( Linear Fit
הדפס את הגרף )גרף .(17

גרף 17
שוב אנחנו מניחים כי השינוי בשטף המגנטי פרופורציונלי לעוצמת הזרם.
תרגיל :חשב את מקדם הפרופורציה  c3לפי הנתונים של התרחיש השלישי.
פתרון :משוואת הגרף עבור התרחיש השלישי:
V p. p.[ induc .] = 5.963 ⋅ i p. p.

כמו שראינו בתרחיש הראשון ,שיפוע הגרף:
m3 = c 3 ⋅ N ⋅ 2 ⋅ f
נציב ו נקבל:

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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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5.963
W
] [ = 2.07 ⋅ 10 − 4
1200 ⋅ 24
A

= c3

תרגיל :נסח השערה כמותית על-סמך תוצאות המדידה של התרחיש השלישי .נמק שיקוליך.
פתרון :הכא"מ המושרה נמצא ביחס ישר לערכו של . i p . p .
הגרף של הכא"מ המושרה כפונקציה של  i p . p .הוא קו ישר.
הזרם  i p . p .הוא ההפרש בין הערך המקסימלי לבין הערך המינימלי של הזרם .לפיכך הוא
פרופורציונלי לשינוי בשטף המגנטי .בהתאם לכך ,ניתן לנסח את ההשערה הכמותית גם באופן
הבא :המתח המושרה נמצא ביחס ישר לגודל השינוי של השטף המגנטי.
שאלה :ידוע לנו מהתיאוריה כי האינדוקציה המגנטית בקרבת סליל ,פרופורציונלית לעוצמת
הזרם שזורם דרך הסליל .מדוע אם כן ,יש צורך לבחון שהשטף המגנטי שבו מצוי סליל המטרה,
פרופורציונלי לעוצמת הזרם?
תשובה :סליל המטרה צמוד לסליל המקור .צפיפות קווי השדה המגנטי הגולשים מסליל המקור
תלוייה במרחק ממרכז סליל המקור )תמונה  .(2קשה מאוד לחשב באופן תיאורטי את השטף
המגנטי הכולל ששוטף את סליל המטרה .בהעדר ביסוס תיאורטי מושלם ,ההשערה טעונה בדיקה
אמפירית .השערתנו היא. ΔΦ B = c ⋅ Δi :
חשוב להעיר שהחלפת סלילי המטרה מחייבת מבנה גיאומטרי זהה בדיוק לכל הסלילים בניסוי.
כי קבוע הפרופורציה תלוי בעיצוב של הסלילים )לכן גם בגאומטריה שלהם(.

שאלה :האם ,לאור תוצאות המדידה של שלושת התרחישים ,נתגלתה סתירה בטענה כי
 ? ΔΦB = c Δiנמק שיקוליך.
תשובה :שלושת התרחישים תיארו ניסויים בלתי תלויים האחד בשני .בשלושת התרחישים בדקנו
את התלות של הכא"מ המושרה בגורם משפיע ייחודי אחר.
ניתוח תוצאות המדידה איפשר לחשב את קבוע הפרופורציה  , cבכל אחד מהתרחישים.
W
בתרחיש הראשון קיבלנו ]
A
W
בתרחיש השני ]
A

[ , c1 = 2.07 ⋅ 10 − 4

[ c 2 = 2.03 ⋅ 10 − 4

W
ובתרחיש השלישי ]
A
בגבולות דיוק המדידה אין הבדל בין שלוש התוצאות .לפיכך ,לא נתגלתה סתירה בטענה הנ"ל.

[ . c3 = 2.07 ⋅ 10 − 4

תרגיל :נסח טענה המסכמת את תוצאות המדידה של שלושת התרחישים.

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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 :כאשר סליל נמצא בשטף של שדה מגנטי שמשתנה בצורה ליניארית ,הכא"מ המושרה
בסליל נמצא ביחס ישר למספר הליפופים של הסליל ולשינוי של השטף המגנטי ,וביחס הפוך
למרווח הזמן שבו השטף המגנטי משתנה .הקיטוב של הכא"מ המושרה חיובי כאשר השטף
המגנטי קטן ושלילי כאשר השטף המגנטי גדל.
לכן:
B

ε = − N ΔΔΦt

תרחיש רביעי
♣ במהלך שלושת התרחישים ,לא הצבנו שום מגבלה לגודל של מרווח הזמן  . Δtמעניין היה
לבדוק מה קורה כאשר רווח הזמן ) Δt → 0שואף לאפס( .במקרה זה נקבל כי הכא"מ המושרה
בכל ליפוף של הסליל שווה למינוס הנגזרת של השטף המגנטי לפי הזמן.
דוגמה:
נניח כי עוצמת הזרם דרך סליל המקור תלוי בזמן לפי הפונקציה:
) i = i[max .] ⋅ sin( 2πft

 - fתדר המחולל.
זרם חשמלי המשתנה לפי הפונקציה סינוס ,גורם לשטף של שדה מגנטי שגם הוא משתנה לפי
סינוס:
Φ B = Φ B[max] ⋅ sin 2πft

אם מצמידים לסליל המקור סליל מטרה בעל  Nליפופים ,הכא"מ המושרה שנמדד בין קצוות
הסליל יהיה  Nפעמים מינוס הנגזרת של השטף המגנטי לפי הזמן:
⋅ 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ cos 2πft

]B [max

ε = −N ⋅ Φ

בשלושת התרחישים מדדנו את המתח המשרה המקסימלי בין קצוות הסליל על פי הפרש
הפוטנציאלים בין הערך המקסימלי לבין הערך המינימלי של המתח המושרה.
בתרחיש הרביעי מודדים את המתח המושרה המקסימלי ביחס לפוטנציאל אפס; שהוא ,מחצית
המתח בין הערך המקסימלי לבין הערך המינימלי.
מסיבה זו ,יש לקחת את מחצית הערך של קבוע הפרופורציה המקשר בין עוצמת הזרם לבין
השטף של השדה המגנטי:
c
]⋅ i[max
2

= ]Φ B[max

לאחר הצבה:
⋅ 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ cos 2πft

][max .

ε = − N ⋅ 2c ⋅ i

חשמל  - Faraday.doc /חוברת מס' 7
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נסמן:
= N ⋅ c ⋅ i [max .] ⋅ π ⋅ f

m

ε

לאחר הצבה נקבל:

)ε = − εm cos (2πft
המטרה של התרחיש הרביעי היא לבחון בדיקה אמפירית את מה שתואר באופן תיאורטי .למעשה
יש לבדוק:
א.

אם כשהזרם בסליל המקור משתנה סינוסואידלית ,המתח המושרה בסליל המטרה משתנה
לפי מינוס הקוסינוס.

ב.

אם משרעת התנודות של גל המתח המושרה אמנם מקיים:
⋅π ⋅ f

][max .

ε = N ⋅c⋅i
m

.1

הצג חלון Signal Generator :ושנה את הפונקציה של המתח ל . Sine Wave Function -

.2

בחר בתדר  4 Hzובמשרעת מתח . 10 V

.3

הצג חלון גרף :Graph 1 :הזרם דרך סליל המקור והמתח המושרה בסליל המטרה,
כפונקציה של הזמן .הפעל את המדידה.

.4

עבור שני הגרפים בחר בחלון  :Fitקו המגמה  . Sine Fitהדפס את הגרף )גרף .(18

גרף 18
שאלה :מהי התשובה לבדיקה א' של התרחיש הרביעי?
תשובה :לפי הפרמטרים של קו המגמה הזרם בסליל המקור מתואר על-ידי המשוואה:
]i = 14.8 ⋅ sin( 2 ⋅ π ⋅ 4 ⋅ t )[ mA

המתח המושרה בסליל המטרה מתואר על-ידי המשוואה:
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] ε = 40.64 ⋅ sin(2π ⋅ 4t + ϕ )[mV
את זווית המופע ההתחלתי  ϕאפשר לחשב לפי הפרמטר : Phase
3π
][ Rad .
2

= φ = 0.75 ⋅ 2 ⋅ π

לאחר הצבה נקבל:

] ε = 40.64 ⋅ sin⎛⎜ 2π ⋅ 4t + 32π ⎞⎟ = −40.64 ⋅ cos(2π ⋅ 4t )[mV
⎝

⎠

לאור התוצאות ,התשובה לבדיקה א' היא חיובית לאמור :כאשר הזרם בסליל המקור משתנה לפי
סינוס ,המתח המושרה בסליל המטרה משתנה לפי מינוס קוסינוס.
שאלה :מהי התשובה לבדיקה ב' של התרחיש הרביעי?.
W
תשובה :הערך לממוצע קבוע הפרופורציה  cהוא] :
A

[ . c = 2.06 ⋅ 10 − 4

מספר הליפופים של סליל המטרה N = 1200
תדר גל המתח המושרה f = 4 Hz
עוצמת הזרם המקסימלי בסליל המקור )לפי נתוני קו המגמה( ]i[max .] = 14.8[ mA

חישוב משרעת גל המתח המושרה בסליל המטרה:

] = N ⋅ c ⋅ i[max .] ⋅ π ⋅ f = 1200 ⋅ 14.8 ⋅ 2.06 ⋅ 10 −4 ⋅ π ⋅ 4 = 45.9[mV

m

ε

משרעת תנודות המתח המושרה בסליל המטרה לפי מדידה ישירה היא . 45.9mV
בגבולות הדיוק במדידה ,לא נתגלה שוני בין שתי התוצאות.
הערה :המתח מתקבל ב –  mVהועיל והזרם נמדד ב – . mA
תרגיל :נסח טענה מסכמת את תוצאות המדידה.
פתרון :סליל בעל  Nליפופים שנמצא בשדה מגנטי שהשטף שלו משתנה כפונקציה של הזמן,
המתח המושרה בו שווה למינוס  Nפעמים הנגזרת של השטף המגנטי לפי הזמן – חוק פרדי.
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מכשירים הדרושים לביצוע התרגיל
CI – 6450 Pasco

1. Science Workshop 750 Interface

CI – 6552A Pasco

2. Power Amplifier II

CI – 6503 Pasco

3. Voltage Sensor
Path Cords 80 cm x2

3.

06513.01 Phywe

Coil 300 turns

4.

06514.01 Phywe

Coil 600 turns

5.

06512.01 Phywe

Coil 900 turns

6.

06515.01 Phywe

Coil 1200 turns

7.

06516.01 Phywe

Coil 3600 turns

8.
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