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מטוטלת אלקטרוסטטית
פרנסיס דרקסלר ,בי"ס מקיף ע"ש רבין ,קריית ים ומכללת אורנים ,טבעון

 .1מבוא
פרק האלקטרוסטטיקה הוא פרק שלא קל להעמיק בו ,לכן מומלץ
לבצע במהלך הוראתו פעילויות מעבדה רבות.
אבל בדרך כלל קשה לבצע ניסויים באלקטרוסטטיקה ,מאחר שמצד
אחד הם רגישים לתנאי מזג האוויר )מוליכות האוויר תלויה בלחות,
בלחץ ובטמפרטורה שלו( ,ומצד שני דרוש ציוד מדויק ויקר ,שלא
נמצא בבי"ס .ביצוע מוצלח של הניסויים האלה דורש גם מיומנות רבה
מצד המבצע.
לכן רוב הניסויים בתחום הזה מבוצעים ברמה איכותית בלבד  -למשל,
טעינה חשמלית בעזרת חיכוך ,ניסויים עם אלקטרוסקופ וכו‘ .הניסויים
פרנסיס דרקסלר ,חתן פרס עמוס דה-שליט לשנת
תשס"א על רקע המטוטלת האלקטרוסטטית

הכמותיים השכיחים יותר בפרק לימוד זה הם טעינה ופריקה של קבל ,בגרסאות שונות .קיימת גם תכנית לימודים
)אמריקנית(  -תכנית  - CASTLEהמשתמשת בקבלים להוראת החשמל בחטיבת הביניים.
לניסויים מתקדמים יותר דרוש ספק מתח גבוה או מכונה אלקטרוסטטית )מסוג  Van De Graaffאו (Whimshurst
שאינם תמיד בנמצא; בנוסף לכך ,הפעלתם עלולה לגרום להתחשמלות )שאמנם אינה מסוכנת ,אך בכל זאת אינה
נעימה(.
ניסוי המטוטלת האלקטרוסטטית ,לעומת זאת ,הוא ניסוי הדגמה קל לבנייה ולביצוע עם הציוד הסטנדרטי של מעבדה
בבי"ס תיכון.
מטרת הניסוי היא המחשת כוח אלקטרוסטטי בשילוב עם כוח הכבידה.

 .2רקע תאורטי
המטוטלת האלקטרוסטטית בנויה מכדור מוליך קטן התלוי על חוט מבודד דק הנמצא בין שני לוחות גדולים של קבל
אוויר .הלוחות מחוברים לספק מתח גבוה ,והכדור מתנודד ביניהם .אנחנו עוקבים אחר תנודות הכדור בהשפעה של שני
שדות :השדה החשמלי ושדה הכובד .ההנחות הן:
א .ניתן להזניח את החיכוך עם האוויר.
ב .השדה החשמלי בין הלוחות אינו משתנה בזמן תנועת כדור המטוטלת ,כיוון שהוא קטן ביחס לגודל לוחות הקבל.
בניסוי זה ניתן למדוד את זמן המחזור של המטוטלת ,והפרמטרים שניתן לשנות הם המתח  Vבין הלוחות והמרחק d
ביניהם ,רדיוס הכדור  rואורך החוט .ℓ
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מערכת הניסוי מתוארת בתרשים הבא:
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הכוחות הפועלים על הכדור הם אלה:
 - Pהמתיחות בחוט
qv
FE = d
w = mg
כאשרi0 = imax :
 - qמטען הכדור
 - Vהמתח בין הלוחות
 - dהמרחק ביו הלוחות
 - θזווית הפרישה בזמן כלשהו
 - ℓאורך החוט
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בהנחה שהכדור קטן ביחס לאורך החוט וביחס לגודל לוחות הקבל ושהחוט אינו נמתח )אורכו קבוע( ,משוואת התנועה
על ציר  xתהיה:
qV
d2 x
= / Fx = d cos i + mg sin i
2
dt

max = m

בקואורדינאטות קוטביות )פולאריות( i ) x = ,i :ברדיאנים( ואז אפשר לרשום את המשוואה כך:
d 2 i qV
= d cos i + mg sin i
dt 2

ml

מאחר שזוויות התנודות קטנות ,cosi . 1; sini . i :ולאחר חילוק ב ,ml -מתקבל:
qV
g
d2 i
= mld + l i
2
dt
qV
d2 i g
- i - mld = 0
dt 2 l
g
)שימו לב ,שכאשר  ,V = 0מתקבלת משוואת התנועה של מטוטלת מתמטית פשוטה שעבורה (w 2 = l
2r
אם נסמן כמקובל-f ) ,2rf = T :תדירות-T ,זמן מחזור( 1הרי שקיבלנו משוואה דיפרנציאלית מסדר שני שפתרונה:
qV
qV
i (t) = c mgd - i0 m cos 2rft - mgd
מאחר שבכל פעם שהכדור נוגע באחד הלוחות הוא נטען עד שהפוטנציאל שלו שווה לזה של הלוח ,הרי שמטען כדור
המטוטלת הוא:
r
q = CV = k V
כאשר  rהוא רדיוס הכדור
1
Nm 2
k = 4rf = 9 $ 109 2
0
C

ו-

אם נניח שהמטען על הכדור אינו משתנה כמעט בהיותו בין הלוחות,
ונציב עבור t = 0

i (0) =- i0

T
ועבור t = 2

T
i b 2 l =+ i0

נמצא את זמן המחזור של המטוטלת:
l = 2rlV 2 - kmgd (d - 2r) G
)g 2rlV 2 + kmgd (d - 2r

R
V
2
S 2rlV - mgd (d - 2r) W
l
S k
W = 2 arccos
g arccos S 2rlV 2
W
S k + mgd (d - 2r) W
T
X

T=2

 .1יש לשים לב ש T-הוא ביטוי כללי לזמן מחזור ולאו דווקא זמן המחזור של המטוטלת האלקטרוסטטית
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מצבי גבול
א( כאשר : V " 0 :

l
g

l
g arccos (- 1) = 2r

lim T = 2
V"0

מקרה זה קיבלנו את זמן המחזור של מטוטלת מתמטית פשוטה ,כפי שרואים גם במשוואת התנועה דלעיל.
ב( כאשר : V " 3:

l
g arccos (1) = 0

lim T = 2
V"3

במקרה זה כדור המטוטלת נצמד לאחד הלוחות ומפסיק להתנודד.

יש לציין כאן שפיתוח מדויק יותר של משוואת תנועת המטוטלת ,הכוללת מומנטים של הכוחות ,דורש העמקה מעבר
לרמת הלימודים בבי"ס; לכן הסתפקתי כאן בהצגת מצבי הגבול בלבד.
❒ התלות בין זמן המחזור של המטוטלת למתח בין לוחות הקבל ניתנת לבדיקה באופן מעשי על-ידי ביצוע הניסוי;
מבחינה תאורטית זה נעשה על-ידי מרטין ולוגברייק )) (Martin & Longbrakeראו מס‘  4ברשימת המקורות( ,אך
1
בעיקר על-ידי אסאנו )) (Asanoראו מס‘ 3ברשימת המקורות( .כפי שהם הוכיחו ,התלות בין  Vל b f = T l f-היא
ליניארית  -בקירוב טוב; לכן התלות בין  Vל T-היא בקירוב טוב היפרבולית .בשני המחקרים הנ"ל נבדקה תלות זאת עד
מתח של  ;40kVבעבודה זאת המתח המקסימלי היה  .5kVיש לשים לב שבמתחים גבוהים מאוד ,לא ניתן להזניח
תופעות חשמליות כגון יינון האוויר )”אפקט קורונה"( ושינויים בשדה החשמלי בזמן תנועת כדור המטוטלת.
כך או אחרת ,המדידות בכל המחקרים ,וגם בניסוי כאן ,הראו שתדירות המטוטלת גדלה עם הגדלת השדה החשמלי
)הגדלת  Vאו הקטנת .(d

 .3ציוד הניסוי
❒ ספק מתח גבוה של  ,5kVהוא סטנדרטי .לניסוי איכותי ניתן להשתמש גם במכונה אלקטרוסטטית )Whimshurst
או .(Van De Graaff
❒ שלושה כני מעבדה עם אוחזים וזרועות )סטטיבים( ,שלפחות אחד מהם גבוה ) 50ס"מ ויותר(.
❒ שני לוחות מתכתיים עגולים ,בד"כ מאלומיניום) .למשל ,לוחות כמו בערכת האלקטרוסטטיקה הסינית( .לוחות
עגולים עדיפים על לוחות מלבניים בגלל עיוותי השדה בשוליים; ניתן להשתמש בלוחות מלבניים בתנאי שהם
גדולים בהרבה מקוטר כדור המטוטלת ובתנאי שהכדור נע במרכזי הלוחות.
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❒ ללוחות מחברים מוטות מבודדים )לפעמים הם מחוברים באופן קבוע( .לוחות אלה מהווים קבל לוחות ,אשר מייצר
את השדה החשמלי שבתוכו מתנודדת המטוטלת;
❒ מכשיר מדידה בתחום של  mVאחדים ,המשמש כננואמפרמטר; כיום יש מכשירים דיגיטליים רבים )וזולים( כאלה,
אך עדיף להשתמש במכשיר אנלוגי ,שבו ניתן להבחין בתנודות המחוג שמראה את מעבר המטען החשמלי בין
לוחות הקבל .מכשירים כאלה נדירים היום )ויקרים(.
❒ המטוטלת :חוט תפירה )עדיף ממשי( שבקצהו כדור קלקר ועליו ציפוי גרפיט .ניתן להשחיר את כדור הקלקר )הלבן(
בעזרת עיפרון רך מאוד ) Bאו  ,(2Bכך שייווצר עליו ציפוי גרפיט שהוא מוליך חשמל.
קוטר הכדור 6-2 :ס"מ .עדיף כדור גדול יותר ,בגלל קיבולו הגדול יותר.
❒ שער אור או לייזר למדידת זמן המחזור )ראו מקור מס'  1ברשימת המקורות(.

 .4בניית מערכת הניסוי
❒ לאחר שהעברנו דרכו את חוט התפירה בעזרת מחט ,תולים את הכדור המצופה גרפיט על הזרוע של כן המעבדה
הגבוה .מחברים את מוטות הפלסטיק של שני הלוחות ,כל אחד אל זרוע של כן מעבדה אחר.
❒ מסדרים את שני הלוחות במקביל ,מצד אחד ומצד שני של המטוטלת ,במרחק המתאים לגודל כדור הקלקר.
המרחק המתאים יהיה בין פי  2עד פי  4מקוטר הכדור.
❒ מחברים ספק מתח גבוה אל לוחות הקבל .ניתן לחבר בטור מכשיר ) ,nAאו וולטמטר בתחום  mVבודדים,
שהתנגדותו מעל  ;107 Xרוב המכשירים הדיגיטליים עונים לדרישה זו( .מכשיר המדידה אינו הכרחי לביצוע הניסוי,
אך יש לו ערך מוסף גדול מאוד מבחינה דידקטית.

 .5ביצוע הניסוי
מפעילים את ספק המתח הגבוה בתחום  ,5-3kVבהתאם למרחק בין הלוחות .עוקבים אחרי הוריית הננו-אמפרמטר
)אם מחברים ננו-אמפרמטר( ומודדים את זמן המחזור של התנודות .לפעמים יש צורך בדחיפה קלה של חוט
המטוטלת לקראת אחד הלוחות ,על מנת להתחיל את התנודות.

הפרמטרים שניתן לשנות בניסוי:
V
א .הפרמטרים הקובעים את עוצמת השדה האחיד שבין הלוחות.E = d :
❒ המתח  Vבין הלוחות )מתח הספק( ,כאשר המרחק בין הלוחות  dקבוע.
❒ המרחק בין לוחות הקבל  ,dכאשר מתח הספק  Vקבוע .במקרה זה יש להפסיק כל פעם את פעולת ספק המתח,
לקבוע את המרחק החדש בין הלוחות )על-ידי הזזת כני המעבדה( ולהפעיל מחדש את הספק.
ב .גודל כדור המטוטלת .בכך משתנה בעיקר הקיבול החשמלי של הכדור כיוון שהגדלת נפח הכדור אינה מגדילה באופן
משמעותי את מסתו.
ג .אורך חוט המטוטלת.
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 .6היבטים דידקטיים ושילוב הניסוי במהלך ההוראה
מומלץ לבצע את הניסוי בהקשר להוראת הנושאים :שדה חשמלי ,תנועת מטענים בשדה חשמלי אחיד או קיבול .ניתן
לבצע את הניסוי ב 3-רמות של העמקה:
א( ניסוי הדגמה איכותי
במקרה זה ניתן להדגים תנועה של גוף )הכדור המוליך של המטוטלת( בהשפעת שני שדות שונים:
❒ שדה הכובד הארצי שהוא בקירוב שדה אחיד )בגובה פני הקרקע(.
❒ שדה חשמלי בין לוחות הקבל שהוא בקירוב אחיד )רדיוס הכדור קטן ביחס לשטח הלוחות(.
ניתן לעקוב אחרי העברת מטען חשמלי )באופן פיזי( על-ידי הכדור המוליך בין שני הלוחות על ידי קריאת הזרם
בננו-אמפרמטר .הכדור הוא בעל קיבול חשמלי התלוי אך ורק ברדיוסו )כל ס"מ מתאים לקיבול של  .(1.1pFכלומר,
מדובר בקיבול ְמרבי של כ ,10pF-וכמות המטען המועברת בכל נגיעה תתבטא בעצמת זרם שהיא בסדר גודל של
מספר ננו-אמפרים.
בדיון שיבוא בעקבות הניסוי ,בהיבט של פרק המכניקה ,יושם דגש על תרשים הכוחות הפועלים על הכדור ועל
ההבנה שאין מדובר בתנועה הרמונית; ואילו בהיבט של פרק האלקטרוסטטיקה יושם דגש על תהליך טעינת הכדור
בעת שהוא בא במגע עם אחד הלוחות ועל מעבר הזרם במעגל כתוצאה מכך.
שאלה מעניינת לדיון היא מדוע כיוון הזרם שמראה הננואמפרמטר אינו משתנה לאורך מחזור שלם של תנודות הכדור.
ב( ניסוי כמותי עם רקע תאורטי מצומצם
במקרה זה נדרשים התלמידים לגלות את הקשר בין זמן המחזור או תדירותו לבין פרמטר נבחר מן הרשימה
שבסעיף ) 5למשל ,המתח בין לוחות הקבל( .לשם כך הם ימדדו את הזמן בשיטה המתאימה לזמני מחזור קצרים
)שער אור או לייזר  -ראו מקור  ,(1ישרטטו גרף הקושר בין הפרמטרים ויסבירו את משמעותו.
בדיון אין צורך בפיתוח תאורטי מלא הכרוך בפתרון משוואה דיפרנציאלית מסדר שני בקואורדינאטות קוטביות
)החוק השני של ניוטון( .להתאמת ההוראה לרמה של בי"ס תיכון ,אפשר להסתפק בתיאור תרשים הכוחות
הפועלים על כדור המטוטלת ולנתח את נוסחת זמן המחזור בתנאי גבול ) ,(E " 3, E " 0כפי שמופיע לעיל
)ראו סעיף  .(2לפי התאוריה )ראו מקור מס‘  3ברשימת המקורות  -פיתוח טיילור ל (arccos-הקשר בין התדירות
לעוצמת השדה  Eהוא בקירוב טוב ליניארי עבור מרחק קבוע בין לוחות הקבל.
ג( כפרויקט )ברמה של  2-1יח"ל(
במקרה זה יש להעמיק ברקע התאורטי ובחלק המעשי :התלמידים חייבים להכיר את כל הפיתוח התאורטי ולבצע
בעזרת גיליון אלקטרוני הדמיה של תלות זמן המחזור בפרמטרים שהם יבדקו באופן מעשי .בחלק המעשי יש לבצע
ניסוי כמותי ,לסכם את התוצאות ולהשוותן להדמיה התאורטית .מהשוואה זאת יש להסיק מסקנות ולבצע הערכת
שגיאות )אי-ודאות הניסוי(.
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לסיכום
ספרי-ניסוי המטוטלת האלקטרוסטטית יכול להוות מקור השראה עבור תלמידים המעוניינים לבצע פרויקט מחקר בית
 כהדגמה מלווה בדיון, בנוסף ניתן להיעזר בניסוי זה במהלך הוראת פרק האלקטרוסטטיקה.ברמות העמקה שונות
‘מתאים בכיתה ; ברמה בסיסית הניסוי יכול לשמש ”כצעצוע פיסיקלי" לכיתות מדע בחטיבת הביניים )ראו מקורות מס
.( ברשימת המקורות9 ,8 ,7 ,6
 ולכל הצוות של מרכז מורי הפיסיקה,אני רוצה להודות לעורכי העיתון על הערותיהם החשובות במשך כתיבת מאמר זה
 יוסף סוסנובסקי: בראשות ד"ר אסתר בגנו על עזרתם; במיוחד אני מודה ללבורנטים במעבדה,במכון דוידסון
.ומוטי מושינסקי שעזרו לי בעת העמדת הניסוי ובזמן ביצועו
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