
 

 

 

 

 
 

של השדה המגנטי  מדידת הרכיב האופקי - גלוונומטר טנגנטי
 של כדור הארץ

 
 

 .של כדור הארץ הרכיב האופקי של השדה המגנטי מדידת :מטרת הניסוי
 
 

 : רקע
 

 : במרכזה שדה מגנטי התלויסביבה ולולאה מעגלית הנושאת זרם יוצרת 
 בעצמת הזרם .א
 בכיוון הזרם   .ב

 בלולאה ליפופיםהבמספר  .ג
 

של  השדה המגנטי על ידיבניסוי נמדוד את כיוון השדה המגנטי השקול הנוצר 

 .הלולאה ושל השדה המגנטי של כדור הארץ

 

 

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

(20Ω), מד-( 0-5זרםA.ותילים ) 

 

 

 הערות:

 כדי לשנות את מספר הליפופים:

, נקראת )העשויה מעץ במערכת שבה אפשר לשנות ידנית את מספר הליפופים -

 .מהתיל סביב המסילה בטבעת האלומיניוםהוסף/הסר לולאות  :(מערכת א'

כבלי בננה חבר  :(, נקראת מערכת ב'במערכת המורכבת מראש )הצהובה -

 .חיבורים בהתאם למספר הליפופים הרצוילשני 

 הדבק את בסיס העץ לשולחן בעזרת סלוטייפ. –א'  בנוסף, במערכת* 

: הרחק את טבעת האלומיניום מהמעגל החשמלי וכן מכל עצם  העשוי חשוב* 

 מברזל.

  



 

 

 

 

 הרכבת המערכת הניסיונית:
 

 (4V-ל)כוון את הספק  בתרשים:שהרכב את המעגל חשמלי  .1
 

   

 

A 

          

                 

 
  

 .את המצפן במרכז הלולאה ולוח העץ הצבבמערכת א':  .2

שים לב  דרום.-את המערכת כך שמישור הטבעת היה בכיוון צפון כוון .3

שעל המצפן. במערכת זו  האדומה כיוון צפון הוא כיוון הנקודהשבמערכת ב' 

מעלות כשהנקודה  0ניתן לסובב את גוף המצפן כך שהמחט תהיה על 

 האדומה פונה צפונה.

.  o10-את הזרם בעזרת הנגד המשתנה עד אשר מחט המצפן תסטה כ שנה .4

בכיוון ההפוך. אם הסטיות  הפוך את כיוון הזרם ובדוק אם הסטיה שווה

 . שור הטבעתבשתי המגמות שונות, תקן את כיוון מי

 
 

 מהלך הניסוי:

 הלולאה _________ רדיוסמדוד את  .1

בקפיצות של   5Aעד  1A-בעזרת הנגד המשתנה שנה את זרם המעגל מ .2

1A,  ומדוד את סטיית מחט המצפןα. את התוצאות רשום בטבלה 

 :הבאה

 .זהר לא לגעת בויהזמן הניסוי הנגד מתחמם לכן : בההער

 

5 4 3 2 1 I(A) 
     α 
     tan(α) 



 

 

 

 

. דאג שכיוון 1A-ואת הזרם נקבע ל Nכעת נשנה את מספר הליפופים  .3

 ( וכן דאג שמסגרת האלומיניוםלמה?היה באותה מגמה )יהליפופים 

ורשום את התוצאות  αלא תזוז. מדוד את זווית הסטיה  במערכת א'

 בטבלה:

 
 

 ניתוח תוצאות:

 קבוע. Nכאשר  I(A)כפונקציה של הזרם   tan(α)גרף של Excel-בנה ב .1

כפונקציה של מספר הליפופים כאשר   tan(α)גרף של  Excel-בנה ב

I=1A. 

 מה המסקנה המתקבלת מהגרפים?

את השדה המגנטי שיוצרת הלולאה במרכזה, tan(α) באיזה אופן מייצג  .2

IB ? מה התלות שלIB   במספר הליפופיםN  ובזרםI? 

לבין זה של כדור הארץ ( בין השדה האופקי IB=EBויון )ייתכן שוהאם  .3

 של הלולאה?

ובעזרת  ,בעזרת הנוסחה לחישוב עוצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה .4

של כדור  חשב את הרכיב האופקי של השדה המגנטי ,הגרפים שקיבלת

 .הארץ

 
 :שאלותו דיון

 מכשיר גלוונומטר הוא ) "טנגנטינומטר ומדוע נקרא המכשיר "גלו

 ________________________ ?למדידת עוצמת זרם חשמלי(

_____________________________________________ 

 נומטר הטנגנטי מגופים והסבר למה צריך להרחיק את הגלו

 ים ברזל ומשאר חלקי המעגל החשמלי _____________העשוי

_____________________________________________ 

5 4 3 2 1 N 
     α 
     tan(α) 



 

 

 

 

 י להשתמש בגלוונומטר הטנגטי בתחומים שיגרמו אלמה לא כד

 ________________________ לסטיית מחט בזויות גדולות?

_____________________________________________ 

 ת של הגלוונומטר כמכשיר מדידהתן כמה חסרונו 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 הכלל שבעזרתו אתה זוכר את כיוון השדה המגנטי בתוך  מהו

 הלולאה? האם זה מתקיים בניסוי?

__________________________________________ 

 מה יקרה לדעתך במקרים הבאים: אם נסובב את המערכת ב-

o90? וב-o270מערב(-כיוון מזרחמישור הלולאה יהיה ב ? )כאשר 

__________________________________________ 

אם תלפף חלק מהלולאות בכיוון ההפוך, מה יקרה לדעתך? 

 הסבר.

__________________________________________ 

 של שדה מגנטי בתוך  סבר-הנוסחה המחושבת מתוך חוק ביו

 לולאת זרם:

R

IN
B

2

0 

 שדה מגנטיהריק לפרמיאביליות ו ,מטר 0.1הכריכה נתן רדיוס יבה

T*m/A −710 × π4 = 0μ ,השגיאה היחסית שקיבלת עבור הרכיב  חשב את

 (T5-10×2.2-)בישראל הוא כ האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ


