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גיל הרעיון כגילו של ניוטון: מגנט וברזל רך מושכים זה את זה 
בכוחות השווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם — ניוטון הציף אותם 
על פני מים. אנו חזרנו על הניסוי, כולל מדידה כמותית, בעזרת 
ברזל  וחתיכת  פרסה  מגנט  דינמומטר,  אלקטרוניים,  מאזניים 

רך שאורכה כגודל הברזל המשמש לסגירת המגנט.

ברזל,  נסורת  מושך  איננו  הרך  שהברזל  מראים  ראשית 
תומך  על  מניחים  הרך  הברזל  את  ממוגנט.  איננו  כלומר, 
(ראה  הדינמומטר  של  החופשי  קצהו  על  התלוי  מנייר 
וקצהו העליון מחובר  אנכית  הדינמומטר משתלשל  תרשים). 
את  רושמים  מעבדה.  לכן  המחובר  לאוחז  מצבט  בעזרת 
המאזניים  על  מציבים  המגנט  את  הדינמומטר.  קריאת 
מוצבים  המגנט  עם  המאזניים  זה.  במצב  אותם  ומאפסים 
קרוב  באופן שהברזל  הדינמומטר,  על  התלוי  לברזל  מתחת 
מקסימלית. להשפעה  לגרום  כדי  האפשר,  במידת  למגנט 
בברזל  המחזיק  הקפיץ  יימתח  ההדדית,  למשיכה  תודות 
תקטן  המאזניים  הוראת  ואילו  תגדל,  הדינמומטר  והוראת 

באותה מידה.

את  שמים  דינמומטר:  ללא  הניסוי  על  וריאציה  לבצע  אפשר 
הברזל הרך על המאזניים האלקטרוניים ומאפסים את קריאתם. 
קובעים את המגנט מעל לברזל, במרחק קטן ככל האפשר. 

למשיכה  תודות  למגנט.  הברזל  בין  המרחק  את  מודדים 
ההדדית תהיה הוראת המאזניים שלילית (מתחת לאפס).

כף המאזניים  על  מוצב  והפעם המגנט  על התהליך,  חוזרים 
והברזל תלוי וקבוע מעליו, כאשר מקפידים שהמרחק ביניהם 
יהיה שווה למרחק שהיה ביניהם בניסוי הקודם. רואים שהוראת 

המאזניים שוב שלילית באותו ערך כמו במדידה הקודמת.
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מאזני קפיץ

תרשים 1: הברזל הרך ממוקם קרוב ככל האפשר
למגנט הפרסה כדי לקבל השפעה מירבית.
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