
 

 

 של השדה המגנטי הארצי. האופקי: מדידת הרכיב  גלוונומטר טנגנטי
 
 

 הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי. מדידת : מטרת הניסוי
 

 : רקע
 : במרכזה שדה מגנטי התלויסביבה ולולאה מעגלית הנושאת זרם יוצרת 

 בעצמת הזרם .א

 בכיוון הזרם   .ב

 .בלולאה ליפופיםהבמספר  .ג
 
בניסוי נמדוד את כיוון השדה המגנטי  השקול  הנוצר ע"י השדה המגנטי של הלולאה ושל השדה  

 המגנטי הארצי.
 

-( ,מד Ω20( ,מצפן,אטב או תנין,גלוונומטר טנגנטי , נגד משתנה)V-0 12: מקור מתח ישר )ציוד

 ( ותיילים.A 0-5זרם )
 

 הרכבת המערכת הניסיונית:
 

את  רפר חבראת רגליות האלומיניום בחורים בבסיס העץ. באמצעות הברגים ואומי הפ הצב .1
 לוח העץ הריבועי אל התמיכות במרכז טבעת האלומיניום.

כרוך לולאה מהתיל סביב המסילה בטבעת האלומיניום והרכב את המעגל החשמלי  .2

 .) V 6את הספק ל  .)כוון בתרשים לעיל
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 : הרחק את טבעת האלומיניום מהמעגל החשמלי וכן מכל עצם  העשוי מברזל.חשוב      
         

  



 

 

את המערכת כך שמישור הטבעת היה בכיוון  . כווןאת המצפן במרכז הלולאה ולוח העץ הצב .3
 דרום.-צפון

. הפוך את כיוון  o10-את הזרם בעזרת הנגד המשתנה עד אשר מחט המצפן תסטה כ שנה .4
הזרם ובדוק אם הסטיה שווה. אם הסטיות בשתי המגמות שונות שנה את כיוון המסגרת. 
בעזרת נייר דבק, משטח גומי של עכבר או אמצעי אחר כלשהו )לא מתכתי( קבע את בסיס 

 .בסוף הכיוון העץ לשולחן
 
 
 
 

 ניסוי:מהלך ה
 

 מדוד את רדיוס הלולאה : .1
 

בקפיצות של אמפר אחד   A5עד  A1-בעזרת הנגד המשתנה שנה/י את זרם המעגל מ .2

 .את התוצאות רשום בטבלה:)א פ ( αומדוד את סטיית מחט המצפן 

 

 . הזהר/י לא לגעת בובזמן הניסוי הנגד מתחמם לכן  :הערות

 .5A -כדי להגיע  ל 12V -את המתח צריך לעלות  עד ל                  

  

 

ליפופים היה . דאג שכיוון ה1A -זרם נקבע להואת  nכעת נשנה את מספר הליפופים  .3
באותה מגמה )הסבר!( וכן דאג שמסגרת האלומיניום לא תזוז. מדוד את זווית הסטיה 

α :ורשום את התוצאות בטבלה 
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 ניתוח תוצאות:
 

 .n=1כאשר  I(A)כפונקציה של הזרם   tan(α)גרף של  Excel-בנה ב .1

 .I=1Aכפונקציה של מספר הליפופים כאשר   tan(α)גרף של  Excel-בנה ב
 מה המסקנה המתקבלת מהגרפים?

שיוצרת הלולאה במרכזה. מה התלות  IBאת השדה המגנטי   )αtan(באיזה אופן מייצג  .2

 ? Iובזרם  nבמספר הליפופים   IBשל 

 ( בין השדה האופקי הארצי לבין זה של הלולאה? IB=EBהאם ייתכן שיויון )  .3

בעזרת הנוסחה לחישוב עוצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה ובעזרת הגרפים שקיבלת  .4
 טי הארצי.חשב את הרכיב האופקי של השדה המגנ

   

 
 
 
 

 :דיון/שאלות
 

  ?"מדוע נקרא המכשיר "גלונומטר טנגנטי 

  הסבר/י למה צריך להרחיק את הגלונומטר הטנגנטי מגופים העשויים ברזל
 ומשאר חלקי המעגל החשמלי?

 י להשתמש בגלוונומטר הטנגטי בתחומים שיגרמו לסטיית מחט אלמה לא כד
 בזויות גדולות?

 כמה חסרונות של הגלוונומטר כמכשיר מדידה? תן 

 תוך הלולאה? /ה זוכר/ת את כיוון השדה המגנטי במה הוא הכלל שבעזרתו את
 האם זה מתקיים בניסוי?

 אם סטיית מחט המצפן היתה o45  מה יקרה לדעתך במקרים הבאים: אם נסובב

-מזרח ? ביחס לכיוונה )כאשר מישור הלולאה בכיוון o90 ?o270-את המערכת ב
 מערב(.

 .אם תלפף/י חלק מהלולאות בכיוון ההפוך, מה יקרה לדעתך? הסבר/י 

  סאואר של שדה מגנטי בתוך לולאת זרם :-הנוסחה המחושבת מתוך חוק ביו 
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 מטר חשב את פרמיאביליות )חדירות(            1.1בהנתן רדיוס הכריכה                         
 הריק לשדה מגנטי.                        

 


