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קיץ תשע"ה ( - )2015התשובות
TF
= B,
TI

		
 .4א .על-פי הטבלה ,משקל המגנט הוא  ,1.500 Nכי
זה הכוח שמופעל על משטח המאזניים כאשר
מקשרים ( )1ו )2( -נובע כי:
רק כוח הכובד מופעל על המגנט.
		B, = 2.78 · 10–3 ⇒ 2.78 · 10–3 = B · 0.1
מסת המגנט:

w 1.500
=
= 0.15 kg
g
10

=m

מכאן:

=m

()2

B = 2.78 · 10–2 T

ב .לא.
נימוק :הוריית המאזניים הולכת וגדלה ככל
שהזרם הולך וגדל.

( )2כיוון הזרם מנוגד לכיוון תנועת מחוגי השעון.

ג .הקוטב  Dהוא הקוטב הצפוני.N ,
נימוק :מהטבלה רואים שהגדלת הזרם גורמת
להגדלת הוריית המאזניים .מכאן שעל המגנט
פועל כוח מגנטי כלפי מטה ,לכן ,על פי החוק
השלישי של ניוטון ,על התיל פועל כוח מגנטי
כלפי מעלה .מכאן נובע ,לפי כלל יד ,שכיוון קווי
השדה הוא מ D -ל ,E -כלומר הקוטב  Dהוא
הצפוני.
ד )2( + )1( .דיאגרמת הפיזור וקו המגמה:
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ה .חישוב השיפוע של קו המגמה:
		

0.05 – 0
–3 N
= 2.78 · 10
18 – 0
A

=m

()1

הביטוי לכוח מגנטי ששדה מגנטי מפעיל על
תיל הניצב לקווי השדה:
F = BI,

לכן שיפוע הגרף מקיים:

 .5א )1( .זורם זרם בתיל כי השטף המגנטי דרך
הריבוע משתנה.
נימוק בדרך ראשונה :השטף המגנטי הנוצר על
ידי שדה שכיוונו לתוך הדף הולך וגדל .על פי כלל
לנץ ,זרם מושרה זורם כך שהוא יוצר שדה מגנטי
שמתנגד לשינוי השטף שגרם להיווצרות הזרם .לכן
אם כיוון הזרם יהיה כפי שציינו למעלה ,הוא יצור
שטף מגנטי “מהדף החוצה”.
CD

נימוק בדרך שנייה :נסתכל על קטע הצלע
הנמצא כבר בתוך השדה המגנטי .את המהירות
של קטע זה אפשר לפרק לשני רכיבים :רכיב
שמאונך לתיל ,ורכיב המכוון ימינה .על פי כלל יד
עבור הרכיב שמכוון בניצב לתיל ,פועל על מטען
שלילי (אלקטרון) כוח חשמלי שמאלה .כוחות אלה
גורמים לאלקטרונים החופשיים לנוע בכיוון תנועת
מחוגי השעון .כידוע ,כיוון הזרם הוא מנוגד לכיוון
תנועת האלקטרונים ולכן כיוון הזרם הינו מנוגד
לכיוון תנועת מחוגי השעון.
באופן דומה ,גם על המטענים השליליים החופשיים
בקטע הצלע  BCהנמצא כבר בתוך השדה המגנטי
פועל כוח חשמלי הגורם למטענים החופשיים לנוע
בכיוון מנוגד לכיוון תנועת מחוגי השעון.
ב )1( .נסמן ב , -את אורכו של כל חלק מכל אחת
מהצלעות  BCו CD -שחדר לשדה המגנטי.
אורך זה מקיים:

1
vt
2

= , = v sin 45˚t

לכן המשטח של המסגרת שבו יש שטף מגנטי
הוא ריבוע ששטחו A = ,2 = 0.5v2t2

