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 .1מטרות הניסוי
א .בחינת התנהגות חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי
ב .התייחסות להשפעות שונות על תנועת האלקטרון כגון השדה המגנטי של כדור
הארץ
ג .מדידת היחס  e/mבין מטען האלקטרון למסתו
ד .מדידת גודלו של השדה המגנטי של כדור הארץ

לקריאה נוספת:
 Physics: Starling & Woodland .1עמ'.1137-1138 ;968-971 ;977-982 :
 ,Berkley – Mechanism .2פרקים  .13 ,12 ,11 ,10ובמיוחד פרק  12עמ'
 413-907בפרק .13
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 .2מבוא
בשנת  1897מצא הפיסיקאי ג'וזף ג'ון תומסון ( (Joseph John Thomsonשהקרניים
הנפלטות משפופרת קרן קתודית "( "cathode ray tubeתמונה  )1מורכבות
מחלקיקים בעלי מטען שלילי .חלקיקים אלו שתומסון כינה " ,"selcsuprocהם
החלקיקים האטומים הראשונים שזהו מעולם ומאוחר יותר הם נקראו אלקטרונים.
תומסון גם פיתח שיטה לקביעת היחס בין המטען ( )eוהמסה ( .)mמדידות של הסטת
קרן האלקטרונים בהשפעת שדה מגנטי ושדה חשמלי אפשרו לו לחשב את המהירות
של הקרניים וכן את ערך היחס בין מטען והמסה של החלקיקים .החשיבות בקביעת
היחס מטען/מסה נבעה מההבנה שהמטען של האלקטרון הוא בעל ערך מספרי מוגדר
ושהוא בעל ערך דומה לזה של יון המימן אך הפוך בסימנו .כיום ידוע שהאלקטרון קל
מיון המימן פי  .1837תומסון גם הראה שהיחס מטען/מסה של החלקיקים אינו תלוי
בטיב הגז או באלקטרודות .כמו כן הוא הראה שהחלקיקים הנפלטים משטח פני
המתכת באפקט פוטואלקטרי ותרמואלקטרי הם בעלי אותו יחס של מטען/מסה כמו
בקרני הקתודה .תומסון זכה בפרס נובל בפיסיקה בשנת  1906על תגליותיו אלו.

תמונה  :1ג'וזף ג'ון תומסון והשפופרת הקתודית איתה גילה את האלקטרון
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 .3רקע תאורטי
הכוח הפועל על מטען  qבעל מהירות  vבשדה חשמלי  Eושדה מגנטי  Bהוא (ביחידות
:)M.K.S.A

)

(

dp
d 2r
= m 2 =e E+vB
dt
dt

=F

()1

האיבר השני באגף הימני הוא כוח לורנץ ,ומתוך המכפלה הוקטורית אנו רואים שהוא
מאונך לכיוון תנועת החלקיק ולשדה מגנטי.
מסלולו של אלקטרון הנכנס לשדה מגנטי הומוגני כשמהירותו ניצבת לשדה יהיה,
מעגלי כפי שרואים בתמונה .2

תמונה  :2מסלול של אלקטרון בשדה מגנטי אחיד

רדיוס המעגל נקבע ע"י העובדה שהכוח הצנטריפטלי ,מסופק ע"י הכוח המגנטי.
mV 2
r

= evB

)(2

mv
eB

=r

()3

e
Br
m

=v

()4
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נניח שהמהירות ההתחלתית  vשל האלקטרון נתקבלה כתוצאה של האצה בהפרש
פוטנציאלים  Uלפי חוק שימור האנרגיה:
mv 2
= eU
2

e
 2U
m

)(5
=v

)(6

מתוך משוואות ( )4ו ( )6מקבלים:
e
2U
= 2 2
m r B

בניסוי נמדוד את הגדלים שבאגף ימין וכך נוכל למצוא את

)(7
e
m

.

פליטה תרמיונית:
בניסוי זה אנו כאמור מעוניינים למדוד את היחס בין מטען האלקטרון למסתו .מהיכן
מגיעים אותם האלקטרונים? התשובה היא מפליטה תרמיונית.
מתכות מכילות אלקטרונים ש"חופשיים" לנוע בין אטומי המתכת (הם אינם
חופשיים לגמרי בגלל שהם עדיין קשורים למתכת עצמה) .אלו אותם האלקטרונים
האחראים גם לתכונת ההולכה החשמלית של המתכות .אלקטרונים אלה נמצאים
בשכבות החיצוניות של האטומים והם קשורים למתכת באמצעות כוחות
אלקטרוסטטיים .על מנת שאלקטרון יצליח להשתחרר מהמתכת עצמה (ולא רק לנוע
בין אטומי המתכת) ולהיות "אלקטרון חופשי" עליו להתגבר על הכוחות
האלקטרוסטטיים שקושרים אותו למתכת .הגודל המינימלי של האנרגיה שנדרשת
לאלקטרון כדי להשתחרר מהמתכת נקרא "פונקציית העבודה" של המתכת.
פונקציית העבודה היא תכונה של המתכת והיא שונה בין מתכות שונות .לרוב
פונקציית העבודה היא מסדר גודל של כמה אלקטרון וולט .כאשר מחממים מספיק
את המתכת האנרגיה התרמית שמקבלים אותם האלקטרונים ה"חופשיים" שווה או
גדולה מפונקציית העבודה של המתכת והאלקטרונים נפלטים משפת המתכת .תופעה
זו נקראת פליטה תרמיונית .קצב הפליטה התרמיונית מושפע מהגורמים הבאים:
 .1טמפרטורת החימום של המתכת
 .2שטח הפנים של המתכת
 .3סוג המתכת והציפוי שלה
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איור  – 3פליטה תרמיונית

מגנטים ,מומנט דיפול ואוסילציות
באופן כללי למגנט (נניח מוט מגנטי) ישנם שני קטבים north-seeking pole :שכשמו
כן הוא – נמשך לכיוון הקוטב הצפוני של כדור הארץ לכן נקרא לו פשוט "הקוטב
הצפוני" של המגנט ,מסומן ב Nובד"כ צבוע באדום .וכמובן שבהתאמה יש את
ה"קוטב הדרומי" של המגנט שמסומן ב Sוצבוע בכחול .קווי השדה המגנטי שיוצר
מגנט כזה מתוארים באיור:

תמונה  :4קווי השדה של מוט מגנטי

כך שקווי השדה של המגנט יוצאים מהקוטב הצפוני ונכנסים לקוטב הדרומי.

7
כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי ,אין להשתמש בהם ללא אישור מפורש!

באופן כללי ,כמו שאתם בטח כבר יודעים ,אם ניקח שני מגנטים הם יקיימו את
החוקיות הבאה:

תמונה  :5משיכה ודחייה בין קטבי המגנט

כלומר קטבים מנוגדים ימשכו זה לזה .זה בדיוק גם מה שקורה במצפן :יש מחט
מגנטית שחופשית להסתובב ללא חיכוך כך שהקוטב הצפוני שלה (שצבוע באדום או
מסומן בצורה אחרת) יצביע כאמור לכיוון צפון.

תמונה  :6מצפן פשוט

אז אם הקוטב הצפונית של המחט נמשכת לכיוון הצפון (גאוגרפית) והמחט הדרומית
לדרום אפשר לחשוב על כדור הארץ כעל מגנט שהקוטב הצפוני שלו נמצא בדרום
המגנטי של כדור הארץ והקוטב הדרומי שלו נמצא בצפון המגנטי של כדור הארץ
כמתואר בתמונה .7
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תמונה  :7קווי השדה המגנטי של כדור הארץ

כך גם אפשר להבין איך נראים קווי השדה המגנטי של כדור הארץ שאנחנו מודדים
במעבדה – הם יוצאים מכיוון דרום (גאוגרפית) ומצביעים לכיוון צפון (גאוגרפית).
*שימו לב שזה נכון גם למדידת כיוון השדה המגנטי של כל גוף אחר באמצעות מצפן
– המחט תצביע לכיוון הקוטב הדרומי של המגנט שיוצר את השדה ,או פשוט באופן
כללי המחט של המצפן תצביע כך שהצפון יהיה בכיוון קווי השדה המגנטי של המגנט
החיצוני – בדיוק כמו שבשדה המגנטי של כדור הארץ קווי השדה יוצאים מדרום
לצפון והמחט גם מצביעה לכיוון צפון.
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תמונה  :8מדידת כיוון השדה המגנטי של מוט מגנטי באמצעות מצפן

מוט מגנטי כזה כאמור מכיל שני קטבים שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם הנמצאים
במרחק 𝑙 𝐿 = 2ביניהם (תמונה  )9ולכן הוא נקרא דיפול מגנטי (באנלוגיה לדיפול
חשמלי) .כאשר 𝑚 הוא חוזק הקוטב .למגנט הזה נגדיר את ̅
𝑀 שהוא מומנט הדיפול
המגנטי ̅
𝑙̅ = 𝑚2
𝑀 (שהוא וקטור שמצביע מ𝑚 −ל𝑚.)+

תמונה  :9דיפול מגנטי
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באופן כללי כשדיפול מגנטי כזה נמצא בשדה מגנטי הוא ירצה להתיישר כך שציר
הדיפול יצביע בכיוון השדה המגנטי – שזה בדיוק מה שאמרנו קודם ,המגנט יסתדר
כך שמומנט הדיפול יהיה בדיוק מקביל לקווי השדה המגנטי.
אבל מה קורה אם מאלצים את המגנט הזה להיות ממוקם כך שמומנט הדיפול שלו
יהיה בזווית כלשהי ביחס לשדה מגנטי אחיד חיצוני? יפעל עליו מומנט כוח (טורק)
שירצה לסובב אותו לכיוון השדה כמובן

תמונה  :10דיפול מגנטי בשדה מגנטי חיצוני

נניח והסטנו את המוט מעט הצידה כפי שמתואר באיור  10אז יפעל עליו מומנט
שיגרום לתאוצה זוויתית של הקוטב הצפוני של המוט כלפי מטה ושל הקוטב הדרומי
כלפי מעלה ולכן המוט יואץ לכיוון התיישרות עם השדה .כאשר המוט יהיה מיושר
עם השדה יפסיק לפעול עליו מומנט הכוח אבל עדיין תהיה לו המהירות הזוויתית
שהוא צבר עד לשם ולכן הקוטב הצפוני שלו ימשיך לנוע עוד למטה והקוטב הדרומי
ימשיך לנוע למעלה ושוב יתחילו לפעול עליהם מומנטי כוח שירצו ליישר אותם בכיוון
השדה – זה מה שגורם לאוסילציות בעצם .האוסליציות האלה ידעכו לאט או מהר
כתלות בחיכוך שפועל על המוט מהאוויר\החוט שמחזיק אותו וכו'...
שימו לב שבדיוק אותו תהליך קורה במצפן שעושה אוסילציות כשהוא מצביע לכיוון
הצפון ,רק שבמצפון המחט מוחזקת עם מעט מאוד חיכוך (כך שעל פניו לא אמורה
להיות דעיכה של האוסלציות) אבל גם השדה המגנטי של כדור הארץ יחסית חלש
(לעומת השדות שאנחנו עובדים איתם) אז מספיק החיכוך המועט הזה כדי לדכא את
האוסילציות יחסית מהר.
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הגודל של מומנט הכוח הזה שפועל על המוט הוא:
̅𝐵 × ̅
𝑀 = 𝜃𝑛𝑖𝑠𝐵𝑀 = 𝜃𝑛𝑖𝑠𝑙𝜏̅ = 𝐹̅ × 𝐿̅ = 𝐹𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃 = {𝐹 = 𝑚𝐵} = 𝑚𝐵2
וכפי שניתן לראות בתמונה  10שקול הכוחות הקווים על המוט הוא אפס ,לכן פועלים
עליו רק מומנטים.

סדרי גודל של שדות מגנטיים

תמונה  :13סדרי גודל של שדות מגנטיים אופייניים
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מבנה מערכת הניסוי
המערכת כוללת שפופרת ריק ,סלילים ושני ספקי מתחים (תמונה ).

תמונה  :12השפופרת (של חברת  )ELWEבין סלילי השדה המגנטי יחד עם שני הספקים :הראשי
משמאל והמשני מימין

תמונה  :13מערכת הסלילים הנוספת (ללא השפופרת) וספק המתח המשני
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השפופרת נמצאת במרכזם של מערכת סלילים היוצרים שדה מגנטי אחיד (סלילי
הלמהולץ .)Helmholtz -בתוך השפופרת נמצא תותח אלקטרונים (תמונה )14
המורכב מקתודת להט שמחוממת על מנת שתייצר זרם אלקטרונים באמצעות פליטה
תרמיונית ,צילינדר והנלט ( )Wehnelt cylinderשתפקידו למקד את האלומה
הנפלטת ואנודה שמאיצה ומוסיפה למקד את האלקטרונים.

תמונה  :14מבנה תותח האלקטרונים

קרן האלקטרונים הנפלטת מהתותח נעה בחלל השפופרת המלאה גז ניאון דליל
במהירות גבוהה מאוד .האלקטרונים מייננים את הגז או מעוררים אותו וכאשר הוא
עובר רקומבינציה או יורד לרמת היסוד הוא מקרין .בצורה זו ניתן לחזות במסלול
קרן האלקטרונים.
כאמור משני צידי השפופרת נמצאים סלילי הלמהולץ ,סלילים אלו יוצרים שדה
מגנטי הומוגני (בקירוב טוב) במרכז השפופרת .במעבדה שלנו קיימות שתי מערכות
סלילים:
 .1הניסוי הראשון יבוצע עם הסלילים שאינם מכילים שפופרת בתוכם (תמונה
 .)13בסלילים אלו ישנן  154כריכות המלופפות על טבעת ברדיוס של .0.2m
 .2הניסויים הבאים יבוצעו עם סלילים של חברת ( ELWEתמונה  )12שבה בכל
סליל ישנם  124ליפופים ורדיוס הטבעת הוא .R=0.150±0.001m
בכל המערכות המרחק בין שני הסלילים שווה לאורך הרדיוס שלהם!
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גודלו של השדה במרכז השפופרת ניתן לחישוב על ידי המשוואה (ביחידות
 M.K.S.Aראו נספח :)2
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בקצה השפופרת נמצאים החיבורים החשמליים אשר מחוברים לספק המתח הראשי.
אופן החיבור לספק המתח הראשי מתואר בתרשים שבתמונה  .15ספק מתח זה
אחראי על מאפייני קרן האלקטרונים הנפלטת מהתותח .המתח  V1בתחום המתחים
 0-300Vהוא מתח ההאצה של האלקטרונים ,המתח  V 2הוא המתח על צילינדר והנלט
אשר גורם לקרן האלקטרונים להיות חדה (וגם הוא משפיע בעקיפין על תאוצת
האלקטרונים) ו V3 -הוא מתח חימום הקתודה אשר אחראי לפליטה התרמיונית.
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תמונה  :15המעגל החשמלי של ספק המתח הראשי

יש להאריק את האנודה ואת כל מעטפת התותח מאחר ותיאורית הניסוי מניחה
שבשפופרת אין שדה חשמלי( .חשבו מדוע?) הארקת מעטפת התותח מבטיחה שהשדה
החשמלי בשפופרת( ,מחוץ לתותח) יתאפס.
זכרו :אין להפעיל את הניסוי ללא בדיקת המדריך!
לצורך מדידת מתח ההאצה בדיוק רב יותר מזה המופיע על השנתות בספק המתח יש
לחבר וולטמטר (איך מודדים מתח? בטור או במקביל?) ליציאות המתח של .V1

ספק כח  -ספק מתח ישר ()DC
ספק כוח הוא מכשיר שמספק למעגלים אלקטרוניים את המתח והזרם החשמלי
(במקרה זה הישרים  )DC -הדרושים להפעלתם .ספק זה מכיל תצוגות נפרדות לערכי
המתח והזרם ,המתאימים זה לזה בהתאם לעומס המחובר ,היוצאים מהספק .לכל
אחד מהערכים ישנם שני ווסתים ,האחד משמש לכיוון גס ( )coarseוהשני לכיוון עדין
( .)fineמאפייני ספק המתח (המשני) הנמצא במעבדה ומופיע בתמונה  16הם:
0 - 30V
±1.0% + 2dgt
0 - 5A
±2.0% + 2dgt

Adjustable output voltage
Voltage accuracy
Adjustable output current
Current accuracy
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תמונה  :16ספק המתח המשני המספק את המתח למערכת הסלילים

מחווני  C.V.ו C.C. -בספק הכוח מציגים את מצב ערוצי היציאה של המתח והזרם:
•  – )C.V.( Constant Voltageמפקח על מתח היציאה של הספק ומגדיל או
מוריד את הזרם לפי הצורך כדי לשמור על המתח המתוכנת .הספק פועל
במצב מתח קבוע אם העומס ,כלומר רכיב במעגל חשמלי אשר צורך הספק
חשמלי – במקרה שלנו הסלילים ,אינו דורש יותר זרם ממגבלת זרם הערוץ
שתוכנתה.
•  – )C.C.( Constant Currentמפקח על זרם היציאה ומגביר או מוריד את
המתח לפי הצורך כדי לשמור על הזרם המתוכנת .הספק פועל במצב זרם
קבוע אם העומס מנסה למשוך יותר זרם ממגבלת זרם הערוץ שהוגדרה.
תפקידו של הספק המשני הוא לספק זרם לסלילים עבור יצירת השדה המגנטי ,סכמת
המעגל נתונה בתמונה  .בתמונה  13ניתן לראות את מערכת הסלילים הראשונה
מחוברת לספק הכח.
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תמונה  :17מבנה המעגל היוצר את השדה המגנטי

האמפרמטר ) ) Aבמעגל שבתמונה מודד את הזרם בסלילי הלמהולץ והוא מופיע
כחלק אינטגרלי מהספק.
חשוב לוודא ששני הסלילים מחוברים האחד לשני כך שבשניהם הזרם יזרום לאותו
הכיוון על מנת שיתקבל שדה אחיד בקירוב בנקודה המרכזית בין הסלילים .במצב זה
קווי השדה יהיו מקבילים לציר המחבר בין שני הסלילים ועובר במרכזם .אופן חיבור
זה מתואר בתמונה ( 4א) .אם הסלילים מחוברים "האחד כנגד השני" עם כיווני זרם
מנוגדים ,השדה המגנטי ביניהם יהיה ניצב לציר כפי שמתואר בתמונה ( 4ב) – זהו
מצב עבודה לא תקין! את כיוון השדה המגנטי ניתן למצוא בעזרת מצפן.

תמונה ( :48א) קווי השדה במצב "תקין" בו הסלילים מחוברים עם זרם באותו הכיוון (ב) ) קווי
השדה במצב "לא תקין" בו הסלילים מחוברים "האחד כנגד השני"
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שגיאות שיטתיות בניסוי
ישנם מספר מקורות לחוסר דיוק שיטתי בתוצאות הניסוי
 )1עקב ההתנגשויות של האלקטרונים בגז נוצר פיזור של אלקטרונים היוצר
מטען מרחבי בשפופרת ,מטען לא רצוי זה משפיע על מסלול האלקטרונים.
 )2בפיתוח מניחים שהאלקטרונים רוכשים אנרגיה בסך  eUבעוברם
מהקתודה לאנודה ,אך בפועל האלקטרונים עוברים דרך חור במרכז
האנודה ,על מנת שיוכלו להמשיך במסלולם ,ולא מגיעים ממש לאנודה כך
שהאנרגיה שהם רוכשים קטנה במקצת מ . eU
 )3השפעה של השדה המגנטי של כדור הארץ או של מכשירי מעבדה שונים
בקרבת מערכת הניסוי.

מדידת עוצמת השדה המגנטי באמצעות טלפון חכם
טלפונים חכמים מודרניים מצויידים במספר רב של חיישנים כגון :חיישן תאורה,
חיישן קרבה ,גירוסקופ וחיישן מגנטי .החיישן המגנטי מאפשר למדוד את עוצמתם
וכיוונם של השדות המגנטיים מסביב למכשיר בדיוק לא רע .אמנם חיישן זה משמש
בעיקר אפליקציות הדורשות מצפן כגון אפליקציות ניווט אשר בסיועו למכשיר יש את
האפשרות לקבוע את הכיוון אליו הוא פונה ,אך אנו ננצל במעבדה זו גם את יכולת
מדידת עוצמת השדה של החיישן .מהו אותו חיישן מגנטי?
חיישנים מסוג זה נקראים " חיישן הול" ( )Hall sensorוכשמם כן הם – משתמשים
באפקט הול על מנת למדוד שדות מגנטיים.

תמונה  :5חיישן הול (מוקף באדום) המאפשר מדידת עוצמת שדות מגנטיים ב 3צירים אשר נמצא
במכשירי Samsung
19
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מעבדה זו לא עוסקת באפקט הול באופן מובהק לכן הוא מתואר כאן בקצרה :אפקט
הול הוא תופעה פיזיקלית בה נוצר מתח חשמלי בכיוון המאונך לכיוון זרימת זרם
במוליך ,כאשר מופעל עליו שדה מגנטי .התופעה מתרחשת מכיוון שכאמור כאשר
אלקטרונים נעים בשדה מגנטי הניצב לכיוון תנועתם פועל עליהם כוח הגורם להם
לנוע בתנועה מעגלית אשר מסיטה את זרם האלקטרונים .כתוצאה מאותה הסטה
נוצר אזור בו קיימת הצטברות אלקטרונים (מטען שלילי) ובהתאמה בצד הנגדי נוצרת
הצטברות מטען חיובי .הצטברות מטענים זו גורמת להפרש פוטנציאל (מתח חשמלי)
בין שני צידי המוליך אשר ניצב לכיווני השדה המגנטי והזרם .כפי שניתן לראות
בתמונה .

תמונה  :20תרשים המתאר את אפקט הול

לסיכום באמצעות אותם חיישנים העשויים ממוליכים למחצה בהם זורם זרם קבוע
מודדים את מתח הול הנוצר במוליך .מתח זה מתורגם לעוצמת השדה המגנטי שבו
הם נמצאים.
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 .4ניסוי  :1מדידת 𝟎𝝁 -מדידת מקדם הפרמאביליות של
הריק
מהלך הניסוי:
 .1חברו את סלילי הלמהולץ לספק הזרם כפי שמתואר בתמונה ובתמונה .4
 .2שימו לב כי סלילים אלו אינם מכילים שפופרת בתוכם .בסלילים אלו מספר
הכריכות בכל סליל הוא  154והרדיוס הממוצע הוא 𝒎𝟐 .𝟎.
 .3הניחו מד מגנטיות במרכז הסלילים ,השתמשו בהגבהה (מומלץ להשתמש בכל
אפליקציה למדידת מגנטיות כגון Androsensor:עבור אנדרואיד או
 Teslameterעבור )iPhone

תמונה  :21מד המגנטיות (טלפון חכם עם אפליקצית מדידת שדה מגנטי) ממוקם במרכז הסלילים

21
כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי ,אין להשתמש בהם ללא אישור מפורש!

הנחיות לעבודה עם החיישן המגנטי בטלפון החכם:
אזהרה :לא מומלץ לחשוף את החיישן המגנטי שבטלפון שלכם לשדות מגנטיים
חזקים (למשל לא להעביר "מגנט קבוע" קרוב מאוד לטלפון שלכם) .הסכנה
העיקרית היא פגיעה בכיול החיישן המגנטי .מדידת השדה הנוצר מהסלילים אשר
במעבדה זו אינה מסוכנת למכשירכם אך אנו לוקחים מקדמי ביטחון .התחילו עם
זרם אפסי על הסלילים והעלו את הזרם לאט עד לזרם מקסימלי של  .2Aבכל אופן
אין לעבוד עם זרמים היוצרים שדה מגנטי הגדול מ( .1500µT-לפי נתוני
 AndroSensorניתן למדוד עד שדות של  2000µTבלי בעיה)
 .4מציאת מיקום החיישן המגנטי במכשיר – החיישן המגנטי נמצא במיקום שונה
בכל מכשיר ולכן עליכם למצוא את מיקומו במכשיר בו אתם משתמשים .הזיזו
את הטלפון באזור מרכז הסלילים ומצאו את הנקודה בה מתקבלת עוצמת שדה
שקול מקסימלית ומקמו את המכשיר באותה הנקודה.
 .5מציאת ציר השדה הרלוונטי למדידה – מאחר והטלפון כאמור מאפשר את
מדידת עוצמת השדה המגנטי ב 3צירים שונים עליכם למצוא איזה ציר מתאר
את ציר השדה המגנטי של הסלילים .הזיזו את הטלפון בכל אחד מהצירים
השונים ומצאו איזה ציר מושפע בצורה הדומיננטית ביותר מהזזת המכשיר
לאורך ציר קווי השדה המרכזיים של הסלילים .ברירת המחדל לכיווני הצירים
מתוארת בתמונה אך ייתכן כי הצירים ישתנו בין מכשיר למכשיר.

תמונה  :22ברירת המחדל לצירי השדה המגנטי בטלפון חכם
22
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 .6שנו את ערך הזרם בסלילים בין  0ל  2אמפר בקפיצות של  0.2אמפר ומדדו את
השדה המגנטי עבור כל זרם – כפי שצוין מעלה לא מומלץ לעבוד עם זרמים
היוצרים שדה מגנטי הגדול מ.1500µT-
 .7העריכו את אי הודאות השיטתית במדידות שלכם ופרטו על כך בדו"ח.
עיבוד התוצאות:
ערכו גרף של עוצמת השדה המגנטי כפונקציה של הזרם בסלילים מתוך המדידות
שלקחתם ובעזרת נוסחה ( )8חשבו את  -  0מקדם הפרמאביליות של הריק .בניתוח
התוצאות התייחסו לאי הודאות השיטתית במדידות ולכל הגורמים המשפיעים על
המדידות ודונו בהם.
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 .5ניסוי  :2מציאת 𝒎 𝒆/באמצעות מתח האצה קבוע וזרם
משתנה
הכנת מערכת הניסוי
 .1כעת יש לעבוד עם השפופרת של חברת  ELWEשנמצאת כבר בתוך הסלילים
בעמדה הסמוכה (תמונה  .)12חברו את המערכת כמתואר בתמונה  ,15יש לקרוא
למדריך שיאמת את תקינות החיבורים .ציינו בדוח את סכמת החיבורים כפי
שהיא בפועל.
 .2עם הפעלת השפופרת ועם הסתגלות העין לחשכה ,תראו את קרן האלקטרונים
כקרן אדומה ,יש להתאים את הזרם  Iואת המתח  Uכך שיתקבל מסלול מעגלי
סגור .אם העקומה המתקבלת היא סלילית או בורגית ,סובבו בזהירות את
השפופרת סביב צירה ונסו לכוון את כיוון הפליטה של האלקטרונים כך שהם יצאו
בצורה ניצבת לחלוטין לשדה המגנטי.
האלקטרונים כשלעצמם אינם נראים .ניתן להבין את מסלולם כאשר אלקטרון
מתנגש באטום של הגז הדליל הנמצא בשפופרת .התנגשות כזאת מעוררת את האטום
בגז לרמת אנרגיה גבוה וכאשר האטום חוזר לרמת היסוד שלו הוא משחרר את
האנרגיה שספג בצורה של פוטון בעל אורך גל שמתאים להפרש רמות האנרגיה
(תופעת הפלורוסנציה) .פוטונים אלו ימחישו לנו את מסלול האלקטרונים בשפופרת.
בתנאים מתאימים רואים מעגלים שלמים .ניתן לראות את רדיוסי המעגלים ישירות
על פי שנתות הקבועות על ציר השפופרת ,ומתאימות לקוטרי מעגלים באורכים של ,2
 8 ,6 ,4ו 10-ס"מ כפי שמתואר בתמונה ( 23בשפופרת השנייה ניתן להשתמש בכוונת
הנעה על סרגל לצורך מדידת הרדיוס).

תמונה  :23חלוקת השנתות על ציר השפופרת
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הוראות עבודה עם השפופרת הראשונה ( - )ELWEזו שפופרת ברירת המחדל בניסוי
זה!
קבעו את מתח האצה ל U = 120V-ושנו את הזרם בסלילים כך שתקבלו רדיוסים בני
 1 ,2, 3, 4, 5סנטימטרים* ,קראו את הזרם  Iהמתאים לכל רדיוס.
העלו את המתח בקפיצות שונות (עד שתגיעו ל )320V -ובצעו שוב המדידות של הזרם
כתלות ברדיוס עבור כל המתחים .כך שבסופו של דבר יהיו לכם  8מדידות שונות
בתחום המתחים 120𝑉 < 𝑈 < 320𝑉 :כשבכל מדידה יש לכם לפחות  4רדיוסים
שונים.
הערה :שימו לב כי לכל רדיוס יש שתי שנתות משני צידי הקרן כך שניתן להשיג
קריאה מדויקת של רדיוס המעגל.
*מאחר ולעיתים לא ניתן להגיע לכל השנתות האפשרויות בשפופרת בכל המתחים
ניתן לבצע את ההערכה הבאה על מנת להוסיף נקודות מדידה נוספות לסרגל :כפי
שצוין מעלה ,המרחק בין כל  2שנתות סמוכות הוא  2ס"מ .היות ובסקלה כזו ניתן
לקבוע באמצעות העין יחסית בקלות ובדיוק דיי טוב היכן אמצע המרחק בין השנתות
ניתן להעריך קריאות נוספות באותו הסרגל תוך התייחסות לנקודות האמצע בין 2
שנתות סמוכות כפי שמתואר בתמונה  24כך שבסך הכל ניתן יהיה למדוד בשפופרת
קוטרי מעגלים באורכים  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2ו 10-ס"מ .כמובן שבמקרה כזה עליכם
להעריך את אי הודאות במדידת הקוטר בהתאם.

תמונה  :6קריאת (והערכת) הערכים האפשריים בסרגל שבשפופרת ELWE
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הוראות עבודה עם השפופרת השניה:
קבע את מתח האצה ל , U = 120V-בדוק מהו התחום של ערכי הזרם שעבורם מתקבל מעגל (באמצעות
משחק עם ערכי הזרם) ומדוד את הרדיוס שמתקבל עבור  4ערכי זרם שונים בתחום זה.
העלה את המתח בקפיצות של  15 Vעד  240Vובצע שוב את המדידות של הזרם כתלות ברדיוס עבור כל
המתחים .כלומר עבור מתחי ההאצה הבאים:
U = 120V, 135V, 150V, 165V, 180V……………, 240V
הערה  :מדידת רדיוס המעגל תעשה באמצעות הזזת הכוונת עד אשר יהיה ניתן לראות את קצה המעגל דרך
הכוונת או שהכוונת תסתיר את ההשתקפות שלה במראה המונחת מאחורי השפופרת (מרכז המעגל ממוקם
במרחק  10ס"מ מקצה סרגל המדידה).

עיבוד התוצאות:
1
 .1עבור כל אחד מהמתחים תארו גרף של
I2

כפונקציה של ( r 2נוסחה  )11וקבעו

מהו היחס  e mעבור כל מתחי האצה .חשבו את השגיאות ב e m -ובצעו
השוואה לערך הספרותי.
 .2בצעו דיון בתוצאות שקיבלת ,וערכו גרף של  e mכפונקציה של מתח
האצה .קבעו על ידי התאמה ו\או אקסטרפולציה מתאימה מה ערכו של
e
m

ומה השגיאה בגודל זה?

 .3הסבירו את התוצאות שקיבלתם והסיקו מסקנות מתוך השוואה לספרות.
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 .6ניסוי  :3מציאת 𝒎 𝒆/באמצעות זרם קבוע ומתח האצה
משתנה
הוראות עבודה עם השפופרת הראשונה ( - )ELWEזו שפופרת ברירת המחדל בניסוי
זה!
קבעו את הזרם בסלילים ל I = 1.1A-ושנו את הזרם  Iכך שתקבלו רדיוסים בני 2, 3,
 1 ,4, 5סנטימטרים* ,קראו את הזרם  Iהמתאים לכל רדיוס.
העלו את הזרם בקפיצות שונות (עד שתגיעו ל )2.1A -ובצעו שוב את המדידות של
המתח כתלות ברדיוס עבור כל המתחים .כך שבסופו של דבר יהיו לכם  7מדידות
שונות בתחום הזרמים 1.1𝐴 < 𝐼 < 2.1𝐴 :ובכל מדידה יהיו לכם לפחות  4רדיוסים
שונים.
*גם כאן ניתן ורצוי להשתמש בהערכה שתוארה בניסוי הקודם

הוראות עבודה עם השפופרת השניה:
קבע זרם של  I=0.8Aדרך הסלילים , ,בדוק מהו התחום המתחים שעבורם מתקבל מעגל (באמצעות משחק
עם ערכי המתח) ומדוד את הרדיוס שמתקבל עבור  4ערכי זרם שונים בתחום זה.
העלה את הזרם בקפיצות של  0.1 Aעד  1.3Aובצע שוב את המדידות של המתח כתלות ברדיוס עבור כל
הזרמים .כלומר עבור הזרמים הבאים:
I = 0.8A, 0.9A, 1A………….., 1.3A
שים לב כי מתקבלות תוצאות של לפחות  3רדיוסים בכל זרם!
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עיבוד התוצאות:
 .1עבור כל אחד מהזרמים תארו גרף של  Vכפונקציה של ( r 2נוסחה  )11וקבעו
מהו היחס  e mעבור כל אחד מהזרמים .חשבו את השגיאות ב e m -ובצעו
השוואה לערך הספרותי.
 .2בצעו דיון בתוצאות שקיבלתם ,ערוכו גרף של  e mכפונקציה של הזרם
בסלילים וקבעו על ידי התאמה ו\או אקסטרפולציה מתאימה מה ערכו של
e
m

ומה השגיאה בגודל זה?

 .3הסבירו את התוצאה שקיבלתם והסיקו מסקנות תוך כדי השוואה
לספרות.
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 .7ניסוי  :4מדידת השדה המגנטי האופקי של כדור הארץ
בעזרת הסחת אלקטרונים
השדה המגנטי בנקודת הניסוי מושפע מרכיבי השדה של כדור הארץ ומהשדה המגנטי
החיצוני שיוצרים הסלילים .נסמן ב Bnorth -את השדה המגנטי השקול של המערכת

כאשר השדה של כדור הארץ  Bearthמקביל ובאותו כיוון לזה של הסלילים )Bcoil(1
(תמונה  25א') ,וב Bsouth -השדה המגנטי של המערכת כאשר השדה של כדור הארץ
מקביל ובכיוון הפוך לזה של הסלילים )( Bcoil(2תמונה  25ב') .כך שהשדות מוגדרים
באופן הבא:
Bnorth = Bcoil (1) + Bearth

()12

Bsouth = Bcoil (2) − Bearth

()13

תמונה  :25השדות השקולים המתקבלים באוריינטציות השונות של הסלילים

אם נעבוד במצב שבו השדות השקולים שווים ,כלומר  , Bnorth = Bsouthנקבל את הערך
של השדה המגנטי של כדור הארץ:
1
) )( Bcoil (2) − Bcoil (1
2

= Bearth

()14

איך אפשר לדעת שהשדות השקולים שווים? תנאי זה מתקיים כאשר רדיוסי תנועתם
המעגלית של האלקטרונים שווים .במצב זה האלקטרונים מרגישים שדה שקול זהה
(כאשר מה שמשתנה במצב זה הוא השדה שיוצרים הסלילים בכל אוריינטציה).
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מהלך הניסוי:
העזרו במצפן על מנת לקבוע את כיוון הצפון המגנטי של כדור הארץ .העמידו את
המערכת בכיוון צפון ,כלומר כך שהשדה המגנטי של הסלילים ושל כדור הארץ יהיו
באותו הכיוון (תמונה ( 25א')) .בחרו מתח קבוע ומדדו עבורו את הזרמים על הסלילים
הנדרשים לקבלת ארבעה רדיוסים שונים .לאחר מכן ,הטו את המערכת לכיוון דרום
כך שהשדה המגנטי של הסלילים ושל כדור הארץ יהיו מנוגדים האחד לשני (תמונה
( 25ב')) ומדדו את הזרמים על הסלילים הנדרשים לקבלת אותם רדיוסים בדיוק
באותם מתחי האצה אותם הגדרתם בשלב הקודם.
מכיוון שהמדידה בוצעה בעבור אותם הרדיוסים ובמתחים זהים מוכרח ש
 . Bnorth = Bsouthחשבו (דרך משוואה  )8את השדות המגנטיים ) Bcoil (1) , Bcoil (2ומצאו את
ההפרש בין השדות שנוצר כתוצאה משינוי כיוון השפופרת .הציבו את הערכים
למשוואה  14וקבעו מהו השדה המגנטי של כדור הארץ ,חשבו את השגיאה.
חפשו בספרות מה עוצמתו השדה המגנטי של כדור הארץ באזורנו (ציינו את המקור)
והשוו את התוצאות שקיבלתם לתוצאה בספרות .בצעו דיון בתוצאות.
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 .8ניסוי  :5מדידת השדה המגנטי האופקי של כדור הארץ
בעזרת מגנט גלילי
בניסוי זה נמצא את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ  BHמתוך חקירת
תנודות קטנות של גליל מגנטי .במערכת המוצגת בתמונה  26הגליל יתנהג כמטוטלת
פיסיקלית .זמן המחזור של תנודות הגליל יושפע משדה מגנטי שלו שני מקורות -
השדה המגנטי של כדור הארץ והשדה הנוצר על ידי סליל ריבועי.

תמונה  :26המערכת הניסיונית הכוללת סליל ריבועי ומוט מגנטי

ציוד
 .1סליל מלבני בעל  130ליפופים.
 .2מגנט גלילי קטן בעל מסה של  , 5.5  0.2 gרדיוס  r = 0.25cmואורך
 L = 4.00cmאשר קשור בחוט למעמד עץ.
 .3ספק מתח עם מד-זרם(יש למקמו רחוק ככל הניתן ממערכת המדידה על
מנת למזער את התאבכות השדה המגנטי הנוצר על ידי הספק עם השדה
הנמדד)
 .4סרגל
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רקע תיאורטי
נתון כי השדה המגנטי  BPהנוצר מקטע תיל ישר באורך a
אשר זורם בו זרם  ,iבמרחק  lממרכז התיל ובניצב אליו
הוא

)( a / 2
2

a
l2 +  
2

i
H
 , BP = 0כאשר
2 l
m

 0 = 4 10−7הוא

הפרמיאביליות של ריק.
השתמש בביטוי זה והראה כי גודל השדה המגנטי הנוצר על ידי סליל מלבני
בנקודה  Pבתרשים הוא:
1
2
 2
a
 x + 2  
2


2

0 a 2iN
2 

a
 x +  
2

2

= Bx

()15

נתון גם כי זמן המחזור של תנודות קטנות של מגנט בשדה מגנטי  Bהוא :
I
mB

T = 2

()16

כאשר  mהוא המומנט המגנטי של מגנט בעל מסה  Mו I -הוא מומנט האינרציה
 L2 r 2 
שלו סביב ציר העובר דרך מרכז המסה שלו + 
 12 4 

.I = M 
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תמונה  :27המערכת הניסיונית הכוללת סליל ריבועי ומוט מגנטי

מהלך הניסוי:
 .1מקמו את המגנט ומעמד העץ כמתואר בתמונה  27כאשר השדה המגנטי
האופקי של כדור הארץ והשדה הנוצר על ידי הסליל מקבילים זה לזה,
(כיוון השדה שיוצר הסליל הוא לתוך משטח העץ שעליו הוא מונח או
החוצה ממנו בהתאם לאופן חיבור מקור המתח – ודאו את כיווני השדות
באמצעות מצפן).
 .2חברו את הסליל הריבועי לספק המתח באמצעות החיבורים שנמצאים בגב
הסליל
 .3הפעילו את מקור המתח וקבעו את הזרם על הסליל להיות  . i = 0.5 Aמדדו
את אורך הצלע  aשל הסליל .אזהרה :חברו את הסליל למקור המתח
והשאירו אותו דלוק ל 2-דקות לפחות.
 .4מקמו את המוט במרחק של  20ס"מ מהסליל
 .5בזמן שהמוט המגנטי "מיושר" עם קווי השדה הסיטו אותו בעדינות משווי
משקל ,הקפידו שהתנודות יהיו קטנות ,מדדו את זמן המחזור של
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כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי ,אין להשתמש בהם ללא אישור מפורש!

התנודות .על מנת להקטין את השגיאה ,מדדו זמן מחזור של  20מחזורים
וחלקו את התוצאה ב20
 .6חזרו על המדידות עבור חמישה מרחקים שונים של המוט המגנטי מהסליל
המלבני.
עיבוד תוצאות:
את משוואה ( )16ניתן לרשום גם כך :
 2 

  I = m B
 T 
2

ומכיוון שבניסוי ישנה השפעה של השדה המגנטי של כדור הארץ נרשום :
 2 

)   I = m  ( Bcoil + BH
 T 
2

חשבו את הערכים של  Bcoilבאמצאות משוואה ( )15עבור כל מדידה ושרטטו גרף
2
של ,    Iכפי שמדדתם בניסוי ,כפונקציה של . Bcoil
2

 T 

מתוך הגרף חשבו את הערכי  BHוהמומנט המגנטי  mוהעריכו את השגיאה
בהם.
השדה המגנטי של כדור הארץ בלבד:
מדדו את זמן המחזור של תנודות המגנט בהעדר שדה מגנטי מהסליל ,השתמשו
בערך של  mאשר מצאתם בסעיף הקודם וחשבו פעם נוספת את  . BHהשוו
לתוצאות קודמות והעריכו את השגיאה בערך שקיבלתם.
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נספחים (ערוך מתוך חוברת הרמזים של פרופ' גדעון ארז)
 .9נספח  : 1פתרון משוואת התנועה
מטרת הניסוי היא למדוד את היחס הנ"ל ,תוך הכרת תופעות נוספות שונות הניתנות
לצפייה במכשיר העומד לרשותנו.
בנוסף לתהליך המאפשר לנו לקבוע את יחס המטען למסה של האלקטרון ,מתרחשים
בניסוי זה תהליכים נוספים ,שאינם זניחים כמותית .בחלקם ,הם אינם מובנים היטב,
ובודאי אין בידינו תיאוריה כמותית לתיאורם .כאשר אין אנו מביאים בחשבון
תהליכים כאלו בעת חישוב  e/mמתקבלות תוצאות שאינן הדירות .במילים אחרות,
אנו מקבלים ערכים שונים ל  e/m -גם במקרים שלפי התורה שבידינו היינו אמורים
לקבל את אותו מספר .אפשר לאמור שתוצאת המדידה שגויה .שגיאה כזו נקראת
"שגיאה שיטתית" .מטרה חשובה של הניסוי היא לימוד הטיפול במצבים כאלו,
ולימוד שיטות אפשריות לתיקון התוצאות ,כדי לקבל את הגודל המבוקש למרות
שגיאות שיטתיות.
מדידת היחס  e/mנעשית ע"י מעקב אחרי מסלולו של אלקטרון בהשפעת כוחות
מתאימים ,כ שממדידת המסלול אפשר יהיה ,בעזרת תיאוריה מתאימה ,להסיק את
היחס הנ"ל.

חוק התנועה של אלקטרון

במסגרת העבודה הנוכחית ,נזניח כל אפקט קוונטי  ¹או יחסותי . ²
רק שדות אלקטרו מגנטיים המפעילים כוחות על אלקטרון .³
חוק בכוח הוא חוק לורנץ

)




  
dp
d 2r
=m
=
F
=
e
E
+vB
2
dt
dt

(

()1.0

 )1במתח עבודה מציאותי ,הראה שאי הודאות הרוחבית הקוונטית של מסלול האלקטרון זניחה לחלוטין
בהשוואה לאי-הוודאות הסטטית הנובעת מפילוג כיווני המסלולים.
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 )2במתחים מעשיים ,ההבדל בין מסת האלקטרון היחסותית לקלאסית ,זניח ביחס לכל דיוק
מדידה סביר של המסה.
 )3חישוב כמותי פשוט ,מראה שבכל ניסוי מעשי ,השפעת הכובד זניחה .אמת טענה זאת .חישוב
קפדני ,מראה שהשפעת כוח הכובד על האלקטרון היא אפס ! לא נכנס כאן לעובי הקורה.

פתרון משואה זו הוא מבצע מורכב מאד ,גם כאשר השדות ידועים.
נדון כאן רק במקרה הפרטי כאשר השדות סטטיים ואחידים במרחב.
אפשר כבר ממשוואה  )1להסיק כמה מסקנות כלליות ,גם בלי לפתור אותה כלל.
נפרק את כוח לורנץ לזה הנוצר ע"י השדה החשמלי  eEוזה הנוצר ע"י השדה
המגנטי  e  vxBנוכל לקבוע:
)1.1

הכוח המגנטי אינו עובד כלל (ז"א הוא שומר אנרגיה) ,כי הוא ניצב תמיד
למהירות .הספקו  Wmמקיים:

)

(

 
  
Wm = F  v = e v xB  v = 0
)1.2

כאשר השדה הוא חשמלי בלבד ,המסלול אינו תלוי ביחס . e/m
במקרה זה משוואת התנועה היא:


 
d 2r
) m 2 = eE (r
dt

)1.3

שפתרונה הוא המסלול )  . r ( tבנוסף לתיאור פרמטרי זה של המסלול ,יש לאותו
מסלול עוד הרבה תיאורים פרמטרים אחרים .במיוחד ,אם נבחר פונקציה מונוטונית
של הזמן ) (  ( tהמונוטוניות דרושה כדי שאפשר יהיה לקבל ,באופן חד משמעי את
)  ) t (נקבל ) )  . r ( t ) = r ( t (אלו שני תיאורים שונים של אותו מסלול ,גם אם התלות





האנליטית של  rב   -שונה לגמרי מתלותו האנליטית של  rב  .t -נציב ב 1.3 -

 = t
) 1.4

ונקבל :


 
d 2r
2 e
) (r
=

E
2
m
d
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אם נבחר את



כך ש   2 ( e / m ) = 1 -ואז המשוואה בסעיף  1.4אינה תלויה ב -

 e/mלמרות שפתרונה )  r (מתאר את אותו מסלול כמו משוואה  .)1.3ההבדל הוא
רק "במהירות" בה נע האלקטרון על מסלול זה .המהירות כן תלויה ב .e/m -




dr dr dt 1 dr
e 
= = 
=
v
d dt d  dt
m

כאשר השדה החשמלי מתקבל ע"י הפעלת מתח בין אלקטרודות ,המסלול אינו תלוי
במתח (בתנאי שכאשר נשנה את המתח ,נשנה ,באופן מתאים ,גם את המהירות
ההתחלתית) .כדי לראות זאת ,נכתוב:





E = − = −(V o ) = VEo
  oהוא הפוטנציאל במרחב כאשר מפעילים מתח של וולט אחד ו  Eo -הוא
הגרדיאנט של .  o
משוואת  1.4תיכתב:


 
d 2r
2 e 
=

V
E


) o (r
d 2
m



)1.5

נבחר   2 ( e / m )V = 1שוב אנו רואים שהמסלול אינו תלוי ב –  ,e/mובנוסף אין
הוא תלוי ב  V -ובתנאי שנשמור את תנאי ההתחלה ,ז"א נשמור את ערכו של:
dr
(שים לב שבזמן  t = 0גם  )  = 0כלומר אם נשנה את

 =0

d

t =0

dr
dt

כך שכאשר

משנים את המתח ,ואתו כמובן את  , ישמר  dr dולא . dr dt
כדי להתוודע לפתרונות משוואת התנועה ,נציג פתרונות של המסלול בשלושה
מיקרים פרטיים.
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א) יש שדה חשמלי בלבד.
ב) יש שדה מגנטי סטטי אחיד בכל המרחב ואין כלל שדה חשמלי .האלקטרון
מתחיל את תנועתו עם מהירות התחלתית נתונה ,השונה מאפס.
ג) יש שדה מגנטי ושדה חשמלי .שניהם סטטיים ואחידים במרחב ,והם ניצבים זה
לזה .האלקטרון מתחיל את תנועתו ממצב מנוחה.
פתרון משוואות התנועה
 )1תנועת אלקטרון בשדות חשמלי ומגנטי.







על חלקיק טעון במטען  qהנע במהירות  vבשדות חשמלי  Eומגנטי  Bפועל
כוח הנתון ע"י (כוח לורנץ):
)1.1

)

(


  
F = q E + v xB

נבחן את תנועת האלקטרון בהשפעת כוח זה במספר מקרים פרטיים ,בכולם נניח
שהשדות  Eו  B -אחידים במרחב וסטטיים (ז"א קבועים במרחב ובזמן).
הטיפול אינו יחסותי.
לאלקטרון נציב  q = -eו –  mמסת האלקטרון.
א) תנועת אלקטרון בשדה חשמלי בלבד


E
הנו השדה היחיד במרחב משוואת התנועה היא:
כאשר


d 2r
m 2 = −eE
dt
מכאן ,בשדה אחיד:

)1.2



t
2
 dr


d r
eE
v
= vo +  2 dt = −
t + vo
dt
dt
m
0

t
 

1 eE 2 

r = ro +  v dt = −
t + vot + ro
2 m
0
38
כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי ,אין להשתמש בהם ללא אישור מפורש!





 vo , roהם מקום האלקטרון ומהירותו בזמן .t = 0

 

 
(
)
r
t
בשדה שאינו אחיד(r ) ,
E
=
E
r
ולכן השדה החשמלי הפועל על
הוא
.

האלקטרון ,ידוע ,רק לאחר שידוע הפתרון )  . r (tדבר זה עושה את האינטגרציה


של  )1.2למבצע לא פשוט (בשדה  Eאחיד ,המצב פשוט בהרבה .נוכל אז לבחור את


מערכת הקואורדינטות כל ש  E = − Exˆ -ואז קל לראות שהאלקטרון ינוע בקו
ישר לאורך ציר ה.)x-
התנועה המתוארת ע"י פתרון זה דומה מאד לנפילה חופשית עם . g = eE / m

כאשר ידוע לנו שהאלקטרון מואץ ממנוחה ,מנקודה  aלנקודה  bשביניהן יש הפרש
פוטנציאל  V = b − aנוכל למצוא את מהירותו בנקודה  bעל סמך חוק


שימור האנרגיה .לשדה סטטי  E = −כאשר  eהיא האנרגיה
הפוטנציאלית של האלקטרון ב( b-ביחס ל:)a-
b 
b 
 


U =  F  dr = e  E  dr = −e    dr = −e( (b ) −  (a )) = −eV
b

a

mv 2
משימור אנרגיה= −U = e  [ ( b ) −  ( a )] = eV :
2

a

a

 vהיא המהירות של

החלקיק כאשר הוא נמצא בנקודה ( ,bבתנאי שב a-הוא היה במנוחה).
בתנאים אלו,
)1.3

2eV
m

= v2

או

p 2 = 2meV

ב) תנועת אלקטרון בשדה מגנטי בלבד



כאשר  E = 0ו  B -הוא השדה היחיד במרחב ,האנרגיה הקינטית נשמרת.
כדי שתהיה תנועה ,חייב גורם אחר ליצור מהירות התחלתית שונה מאפס .משוואת
התנועה היא:

)


dv
 
= −e v xB
.m
dt

(



אנו דנים בשדה מגנטי סטטי ואחיד .נבחר את הצירים כך ש  B = Bzˆ -ואז,
לפי רכיבים:
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)1.41

dvx / dt = v y

)1.42

dvy / dt = −vx

)1.43

dvz / dt = 0
  eB / m

כאשר :
פתרון המשוואה  1.43הוא:

vz = const

)1.5

כלומר המהירות בכיוון המגנטי קבועה.
נגזור את משוואה  1.41לפי הזמן ונציב את  dvy / dtמתוך משוואה  1.42ונקבל:

d 2vx / dt 2 = dv y / dt = − 2vx

)1.6
שפתרונה הוא:

) vx = c cos(t + 

)1.7

הצבת ביטוי זה ב –  1.41נותנת:
)1.8

) vy = −c sin (t + 

ואכן,

vx + v y + vz = c 2 + vz = const
2

2

2

2

ז"א האנרגיה ,של חלקיק הנע בשדה מגנטי קבוע ,נשמרת (כמו שמתחייב מהעובדה
שבכל שדה מגנטי סטטי ,גם אם אינו היחיד ,הכוח הניצב ,כל הזמן ,למהירות).

ממשוואות  1.8 ,1.7רואים ש -

היא תדירות .תדירות זאת ,התלויה ב(e/m) -

וב B-נקראת "תדירות לרמור".
קביעת  cו -
)1.9



תיעשה על סמך תנאי ההתחלה ב – , t = 0

) vxo = c cos(

נסמן ב -

) v yo = −c sin (

⊥ vאת ערך המהירות ההתחלתית במישור  x;yונקבל ש -

היא הזווית

שבין כיוון המהירות ההתחלתית לציר ה( x-מדודה בכיוון השעון) וכן ⊥= v

.c
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המסלול מתקבל ע"י אינטגרציה על המהירות ,לפי הזמן.
נעשה אינטגרציה על משוואת 1.8 ,1.7
)1.10

x = (c /  ) sin (t +  ) + xo
y = (c /  ) cos(t +  ) + yo

מכאן שהטל מסלול האלקטרון במישור  x;yהוא המעגל שמרכזו ב ( xo ; yo ) -

(x − xo )2 + ( y − yo )2 = (c /  )2 = (v⊥ /  )2 = (mv⊥ / eB)2 = Rc 2 )1.11
רדיוס המעגל זה Rc ,נקרא "רדיוס לרמור"
)1.12

Rc = v⊥ /  = mv⊥ / eB = p / eB

לחלקיק בעל מטען נתון ,בשדה מגנטי נתון ,רדיוס לרמור יחסי לתנע הרוחבי
(מסקנה זאת נכונה גם לפי תורת היחסות ,ומהווה את הבסיס למדידת התנע של
חלקיקים טעונים הנעים במהירויות המתקרבות ל.)c-
אם  v zo = 0מסלול האלקטרון יהיה מעגל במישור .x;y
אם  v zo  0אז בנוסף לתנועה המעגלית במישור  x;yהאלקטרון נע גם לאורך ציר
ה  , ẑ -במהירות קבועה ,והמסלול המתקבל ע"י חיבור שתי תנועות אלו הוא
ספירלה.
ג) תנועת אלקטרון בשדות חשמלי ומגנטי סטטיים ,אחידים ,הניצבים זה לזה


נבחר את מערכת הצירים כך ש E = E (− xˆ ) -

משוואת התנועה היא
)1.13

)

ו-


ˆB = Bz

(

  

m(dv / dt ) = −e E + v xB

נכתוב אותה לפי רכיבים:
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)1.14.1

dvx / dt = eE / m + v y

)1.14.2

dvy / dt = −vx

)1.14.3

dv z / dt = 0
 = eB / m

נפתור את תנועת האלקטרון המתחיל ממנוחה ,ז"א תנאי ההתחלה הם:

vxo = v yo = vz 0 = 0

)1.15
פתרון  1.143הוא

v z = vzo = 0

)1.16

והתנועה היא מישורית.
ע"י גזירת  1.141והצבת  1.142מקבלים

d 2vx / dt 2 +  2vx = 0
פתרונה הכללי הוא

) vx = a sin (t ) + b cos(t
מתנאי ההתחלה )  v x (t = 0נובע  b = 0ז"א

) v x (t ) = a sin (t

)1.17

הצבת ביטוי זה ב –  1.141נותנת a cos(t ) = eE / m + v y
מתנאי ההתחלה  v y = 0ומכאן

a = eE / m +   0

a = eE / m = (eE / m ) / (eB / m ) = E / B
)1.18

)v y = E / B(cos(t ) − 1

)1.19

) v x = E / B sin (t

שים לב לעובדות הבאות:
א) המהירות הממוצעת (הנקראת מהירות הסחיפה)  vdהיא בכיוון הניצב גם
לשדה החשמלי וגם לשדה המגנטי
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)1.20

 

ˆvd = ExB / B 2 = − E / By

ב) מהירות הסחיפה אינה תלויה כלל בחלקיק ! היא אינה תלויה במסה וגם לא
במטען או אפילו סימנו .מהירות הסחיפה תלויה רק ביחס השדות !
t

את המסלול נוכל למצוא ע"י אינטגרציה:




r (t ) = ro +  v (t )dt 
0

לפי רכיבים:
t

)) x(t ) = xo +  vx dt = xo + R(1 − cos(t

)1.21

0

y (t ) = yo + R sin (t ) − (E / B )t

)

(

R = E / B = (m / e) E / B 2 = vd / 
ז"א  Rהוא רדיוס לרמור המתאים למהירות הסחיפה .לחליפין  Rהוא רדיוס לרמור
של אלקטרון שהואץ ע"י "המתח"

ER

1
או m  vd 2 = e  E  R
2

משוואה ( )1.21מתארת ,בצורה פרמטרית ,ציקלואידה ש R-הוא רדיוס המעגל
היוצר שלה .האלקטרון נע ,בממוצע ,לכיוון ̂ − yבמהירות  vd = E / Bוהמסלול


מוסת בכיוון  eEברדיוס אחד.
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ד) פתרון כללי של משוואות התנועה בשדות סטטיים¹
נכתוב את חוק לורנץ באופן הבא:




dv / dt = Bv + E

 = e/m

)1.22

B 
  x
B =  By 
B 
 z

 0
Bz − B y 


B =  − Bz
0
Bx 
 B

−
B
0
y
x



יותר מאוחר נדרש לערכיה העצמיים .ערכים אלו הם השורשים של הפולינום
)1.23

P ( x ) = −  x3 + ( Bx 2 + By 2 + Bz 2 ) ( x )  = 0

שלושת שורשיו של פולינום זה הם 1 = 0 ; 2 = iB ; 3 = −iB

כאשרB = B :


ניתן לראות שהווקטור  Bהוא עצמי של  Bושיך לערך העצמי

1 = 0

 Bממשית ואנטי סימטרית .הוקטורים העצמיים שלה מהווים בסיס אורתונורמלי.
משוואה  )1.22היא מערכת של שלוש משוואת דיפרנציאליות ,ליניאריות ,עם
מקדמים קבועים ,שאיננה הומוגנית.
פתרונה הכללי הוא סכום של הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית ופתרון
מיוחד.
נתבונן באופן כללי במשוואה


 
dy / dx = Ay + u

)1.24

כאשר  Aו –  uנתונות ואינן תלויות ב – ² x



נחפש תחילה את הפתרון ההומוגני ,בתנאי התחלה . yo
 )1הפרק הנוכחי מסתמך על שליטה באלגברה ליניארית .הוא אינו חיוני לביצוע הניסוי ,ומובא
כאן רק למען השלמות ולטובת הסקרנים.
 )2אם


u

תלויה ב , x-אפשר לפתור את המשוואה בשיטת "ווריאציה של הקבועים" .לא נעסוק

כאן בבעיה קשה ומורכבת זו.

אילו הבעיה הייתה חד ממדית ,הפתרון היה מיידי.
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המשוואה אז הייתה  dy / dx = ayופתרונה ,עם תנאי ההתחלה ,הוא

y ( x ) = eax  yo
אבל המשוואה שלנו





 dy / dt = Ayאינה חד ממדית.

)1.25

−1
נניח ש C-מלכסנת את  Aז"א  CAC = Dכאשר  Dאלכסונית ³

היות ו A-לא תלויה ב , x-גם  Cכך.





נכפול משמאל את  )1.25ב C-ונגדיר   = Cyואז:





d / dx = CAy = CAC −1 = D

)1.26

היות ו D-אלכסונית )1.26 ,היא מערכת המשוואות הבלתי – מעורבות:

d i / dx = i i

)1.27

כאשר i

הם אברי האלכסון של .D

פתרון מערכת זו הוא
)1.28

i ( x ) = eix  io

כדאי לחזור לתיאור במטריצה .לשם כך נגדיר את המטריצה :Q

Q = e Dx )1.29

ז"א

Qij = eix   ij

(משוואה זו מגדירה את

Dx

)e

כדי להבין טוב יותר מה משמעות  expשל מטריצה ,נסתכל באופן כללי על פונקציה
אנליטית  fשל משתנה מורכב z

n

 . f (z ) =  an zטור זה מתאר את  fבכל

מקום בו הוא מתכנס ,היינו בתוך מעגל ההתכנסות שלו .| z | < R

 )3למטריצה אנטי סימטרית ממשית (כמו לכל מטריצה אנטי הרמיטית) ,מטריצה  Cכזאת
קיימת והיא יוניטרית.

נתבונן בטור המטריצי
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f ( A) =  n=0 an An


)1.29

2
כאן כותבים  Nטורי מספרים ,כאשר  Nהוא מימד . A

2
נציין כאן ,ללא הוכחה ,את המשפט הבא :כל  Nהטורים הכתובים במשוואה

 )1.30מתכנסים אם כל הערכים העצמיים של  Aנמצאים בתוך מעגל ההתכנסות של
2
) .f (zלפחות אחד מ  N -הטורים אינו מתכנס אם יש ערך עצמי של  Aהנמצא

מחוץ למעגל ההתכנסות של  .fמעגל ההתכנסות של  e zאינו חסום ,לכן e A
מוגדרת היטב ע"י הטור ! ,  n A / nלכל מטריצה .A
n

לאחר דיון זה ,נחזור למשוואה  )1.26ופתרונה  )1.27שבכתיב המטריצי הוא:

i ( x ) = eix  io

)1.31

ז"א





 ( x ) = exp(Dx ) o

−1
נכפול משוואה זאת משמאל ב  C -ונקבל:



C −1 = C −1 exp(Dx)CC −1 o

)1.33
אבל

 

C −1 = y C −1 o = yo

)1.34
ובנוסף:
)1.35

C −1 exp ( Dx ) C = C −1 ( I + Dx + D 2 x 2 / 2 + ... + x n / n ! D n + ...) C

) = I + A + A 2 x 2 / 2 + ... + A n x n / n!+...) = exp( Ax
זאת אומרת ,שכמו במקרה החד ממדי ,הפתרון של

)1.36



dy / dx = Ay


y ( x ) = exp( Ax ) yo



עם y (0 ) = yo

הוא

כאשר )  exp (Axנתונה ע"י .)1.35

גם בלי לפתור במפורש את ( )1.35אנו יודעים שהפתרון הוא קומבינציה ליניארית
של אקספוננטים (מעריכים) של הערכים העצמיים של .A
למשוואת התנועה )1.22( ,אנו יכולים להסיק שהמהירות היא קומבינציה ליניארית
של  exp i ( e / m ) Btאו של ) ( sin (t ) ; cos (tשהם קומבינציות של
exp i ( e / m ) Bt

 ( = ( e / m ) Bושל קבוע ) . ( eo
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פתרון המשוואה האי-הומוגנית



עבור  uשאינו תלוי ב x-יש ל 1.24 -פתרון מיוחד "סטטי" ז"א לא תלוי ב x-שהוא



הוקטור  yהפותר את:

 
Ay + u = 0

)1.37

אם  Aאינה סינגולרית (כל ערכיה העצמיים שונים מאפס) יש ל )1.37 -פתרון יחיד.



אחרת ,יש לה הרבה פתרונות .נבחר באקראי אחד מהם ונקרא לו . y1



קל לראות שהפתרון של  )1.24עם תנאי התחלה  y0הוא:
)1.38



 
) y ( x ) = y1 + exp( Ax )( yo − y1


(לא חשוב איזה y1

נבחר ,משפט היחידות של פתרון  )1.24מבטיח שזה הפתרון)

לשם חישוב מעשי ,נמצא את ) exp (Axע"י ליכסון  Aומציאת  Cו D-וחישוב

המטריצה exp(Dx )C

−1

.C
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נספח  :2יצירת שדה מגנטי הומוגני – סלילי
.10
הלמהולץ
השדה המגנטי הנוצר ע"י זוג סלילים זהים ,בעלי ציר משותף ,שהמרחק ביניהם שווה
לרדיוסם הנו הומוגני ,במרכז ,בקירוב טוב .סלילים כאלו נקראים סלילי הלמהולץ.
שדה מגנטי אחיד מייצרים בעזרת סלילים ,בהם מזרימים זרם חשמלי.
נראה איך אפשר לחשב את השדה ,את אחידותו ,והיכן למקם את הסלילים היוצרים
את שדה ,כדי לקבל שדה בעל מידת הומוגניות רצויה.
נתחיל בחישוב השדה המגנטי ,על הציר ,הנוצר עקב מעבר זרם  Iבכריכה מעגלית
בעלת רדיוס  ,Rבמרחק  aמהמישור בו נמצאת הכריכה.

ציור 1


לפי חוק ביו – סבר השדה  dBהנוצר ע"י אלמנט זרם  I  dlנתון ע"י:
dl  r


I


3

r


dB =  0
 4

()1

כאשר  Iהוא הזרם בכריכה באמפרים.



d
l
d
l
גם הוא במטרים
לנקודה בה מחושב השדה.
 rהמרחק במטרים מ-
weber  m
Amper

 o = 4 10−7היא הפרמביליות של הריק.





כדי לחשב את  B =  dBנעבור לקורדינטות גליליות ) ( , , z
ואז (ראה ציור  1בנספח זה)

ˆdl = R  d  


̂r = azˆ + R

()2
()3
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2
r = r 2 = a2 + R2

()4

לפי משוואות  dl ⊥ r 2,3ולכן  | dl  r |= r  dlלכן

 I  ( −a ˆ + Rzˆ )  R  d

2
2 3/ 2

a
+
R
(
)


dB =  o
 4

()5
2

בקואורדינטות קרטזיות,

ˆˆ = cos xˆ + sin y

לכן

 ˆ  d = 0
0

2

d

2
 I  R   2
2 3/ 2

) o (a + R

ומכאןB = 0 :

o

I  R2

2 ( a 2 + R 2 )3/ 2

= Bz


Bz =  o
 4

()6

כאשר הסליל בנוי מ N-כריכות זהות ,השדה המתקבל הוא
סכום השדות של כל כריכה ,ונקבל :

o  N  I
3/ 2

  a 2 
2 R    + 1
 R 




=

o  N  I  R 2
3/ 2

) 2 ( a2 + R2

= Bz

השדה המגנטי של שני סלילים הוא סכום השדות של כל אחד מהם .כל אחד עם
הסימן והערך של  aשלו

זוג סלילים במרחק  2pזה מזה
במרחק  xממרכז המערכת ,נקבל לסליל אחד  a = p + xולמשנהוa = p – x ,
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נסמן s = x / R

 q = p / Rונקבל ל B-את הביטוי


1

+
3/ 2 
2
( q − s ) + 1 

(

)

3/ 2

N I
ניתן לראות שהמכפלה
R

1

)

+1

2

) (( q + s


 N I 
Bz = o
2 R 


()7

קובעת את גודלו של  Bאבל אינה משפיעה על

אחידותו .אחידות השדה נמדדת במידת תלותו במקום ,ז"א תלותו ב .s-שדה הוא
יותר אחיד ככל שהוא פחות תלוי ב.s-
כדי לשפוט את האחידות ששדה כזה מתאר ,נפתח אותו בטור טיילור סביב המרכז
(ז"א סביב .)s = 0
ניתן לראות ש B-זוגית ב s-כלומר B(s) = B(-s) :ולכן הפיתוח בטור יכיל רק

dkB
חזקות זוגיות .דבר זה שווה ערך ל= 0 -
לכל  kאי זוגי.
ds k

 2n
1  d 2n B
B = B ( 0) + 
 2 n |s = 0   s
n =1 ( 2n ) !  ds



הטור יהיה:

הנגזרות של  Bתלויות ב . q-כדי לקבל שדה אחיד ,עד כמה שאפשר ,בסביבות
הראשית ,ננצל את התלות של

s =0

d 2B
ב q-ונדרוש מ q-לקיים את המשוואה
ds 2

 . d B / ds |s=0 (q ) = 0חישוב נגזרת זו יישאר כתרגיל לקורא.
2

2

על כל פנים פתרונה הוא ½ =  qומכאן שהשדה האחיד ביותר האפשרי  ,¹ליד מרכז
המערכת ,העשויה שני סלילים זהים ,חד ציריים ,הוא כאשר מרחקם  2p = Rנסה
למצוא את סטיית השדה משדה אחיד.²

 )1ראה נספח .3
 )2כנ"ל.

כדי לדעת את עוצמת השדה במרכז ,נחשב את ) B (0) = B (s = 0כאשר ½ = . q
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הצבה של  s = 0 q = 1/2במשוואה  )7נותנת:

8
N I
 8.992 10−7
R
125

o  N  I
R

= Bz

()8

כאשר:
- Nמספר הליפופים בכל סליל (בציוד שבמעבדתנו ). (N = 154
- Iהזרם באמפרים.
- Rרדיוס הסלילים במטרים.
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נספח  :3חישוב השדה המגנטי הנוצר ע"י סלילים
.11
חד מרכזיים גם בנקודות שאינן על הציר ותכנון שדה
וסלילים לדרגת אחידות לפי דרישה(.)1
משוואות מקסוול לשדה המגנטי ,באותו תחום בו אין זרמים (זה המצב בכל
המרחב ,פרט למקום בו נמצאים הסלילים עצמם) הן:

 
 B = 0

)1

 
 B = 0

לכן בתחום זה קיים פוטנציאל סקלרי  כך ש:
)2

 
B = 

)3

 2 = 0

 מקיים את משוואת לפלס:

אפשר לפתח את  )3ע"י פיתוח  בפונקציות כדוריות.

)  =  nlm anlm R nY1m ( , 

)( spherical harmonics
 – Rהרדיוס הכדורי.

ה( , ) -

m

 Y1הן הפונקציות ההרמוניות הכדוריות.

0n

−1  m  1

0 1 n

Y1m ( ,  ) = P1m ( cos  )  eim

) P1 (cos
m

) (

הם הפולינומים הצמודים של לג'נדר ,במשתנה . cos 
כל קבוצת איברים בטור  nנתון נקראת "מולטיפול" ולכן הטור כולו נקרא פיתוח
מולטיפולי.

 )1נספח זה כולל חומר מתקדם והוא אינו חיוני לביצוע הניסוי או להבנתו .ראה:
Trapping Fields for Magnetostatic T. Bergman, Gidon Erez, Harold J. Metcalf
)Neutral Atoms, Phys. Rev. A35 p. 1535-1546 (15 Feb.
M. Fridman, R. Anida, J. Brandstadter, and G. Erez, Homogeneous magnetic field in
cylindrical shell, J. Phys. 17, 212 (1984).
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האיבר (היחיד) בעל  n = 0נקרא – מונופול ,שלושת האיברים בעלי  n = 1נקראים
– דיפול ,ואלו בעלי  n = 2נקראים קוודרפול וכו'.
הערה :כל האמור ממשואה  )3עד כאן הוא רק לתפארת ,לא נשתמש כלל בתכונות
של פונקציות אלו ,והן הוזכרו רק לצורך השלמות.
כאשר יש סימטרייה צירית הבעיה הופכת לפשוטה יותר כי הפתרון אינו תלוי ב-
( זה מתבטא בהתאפסות כל מקדמי האברים בטור ,בעלי .) m  0
נכתוב משוואה  )3בקואורדינטות גלילות ,וללא תלות ב:  -

 2 1 
2 
  = 2 +
+ 2  = 0

r
r

r
z 

2

)4

כדי לקבל הצגה של  לפי המרחק מהראשית ,נשים לב לקשר שבין הקואורדינטות

הכדוריות  R,  ,לבין הקואורדינטות בגליליות r ,  , z

) r = R sin ( ) z = R cos(

)5

n −k k

לכן התלות ב R n -מתבטאת באיברים מהצורה r
) )  ) R n  f nk ( cos ( ) ,sin (זאת אומרת נחפש ל )4 -פתרון שהוא טור של פולינומים
הומוגניים.
נציב:

)

( zשהם בעצם

(

)  =  n an  k bk n z n−k r k =  n an pn (z, r

)6

לכל  nיש הרבה פולינומים הומוגניים ,כמספר האפשרויות השונות לבחור את
n

המקדמים  . bkיותר מזה ,אפשר להוציא אחד מהם לפני סוגריים ,ולהכלילו ב-
. an
לשם נוחיות נבחר. bo = 1 ; bo = 1 / n ; n  0 :
n

o

כאשר נציב את הביטוי  )6במשוואה  ,)4נקבל תנאים על מקדמים אלו.
האופרטור של משוואה  )4מוריד את מעלת כל פולינום ב .2 -לכן מעלות הפולינומים
השייכים ל n-ים שונים ,היו ונשארו שונות .קומבינציה של פולינומים ממעלות
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שונות אינה יכולה להתאפס זהותית .מכאן נובע שבמשוואה  ,)4הפולינומים של כל
 nחייבים לאפסה ,ללא תלות בפולינומים ממעלות אחרות.
נבדוק את התנאים שדבר זה מטיל על פולינומים מדרגה נתונה .לשם כך נדרוש

 2 1 
2 
+ 2   k bk n  z n − k  r k = 0
 2+
r r z 
 r

)7

בצוע הגזירות על פולינום ממעלה  nנותן:

k (k − 1)bk n z n −k r k −2

3  b2 n z n−2 +

3  2b3n z n −3r + ..... +

+…..

+ kbk z n−k r k −2
n

b1 z n−1 / r + 2b2 z n−2 +

3b3 z n−3r + .....
n

n

n

+…..

n(n − 1)bo z n−2 +

(n − 1)(n − 2)b1 z n−3r + .... +

n

n

+ (n − k + 2)(n − k + 1)bk −2 z n−k r k −2
n

+…….
המקדמים של כל חזקה צריכים להתאפס לכן

b1n = 0

bo n = 1/ n

b2 n = −(n − 1) / 4

)8

b3 = −(n − 1)(n − 2)b / 9 = 0
n
1

n

ובאופן כללי:
)9

)(n − k + 2)(n − k + 1
}  bk −2 n
2
k

{k 2  bk n = −

משוואות  )9קושרות כל מקדם עם השני ממנו.
כל ה b-ים בעלי  kאי זוגי מתאפסים.
 boo = 1ולכן  ,n > 0משוואה  9מהווה נוסחת נסיגה למקדמים בעלי  kזוגי.
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החישוב מתחיל עם  . bo = 1 / nמסקנה חשובה היא שלכל מעלה יש רק פולינום
n

יחיד.
להלן כמה פולינומים לדוגמה:

po = 1
p1 = z
p2 = z 2 / 2 − r 2 / 4
p3 = z 3 / 3 − zr 2 / 2
p4 = z 4 / 4 − (3 / 4) z 2 r 2 + (3 / 32)r 4
את השדה עצמו נקבל ממשוואות ( )2ו )6 (-


Bz =  an pn / z

)10

n =1

= a1 + a2 z + a3 z 2 + a4 ( z 3 − (3 / 2) zr 2 ) + ....


Br =  an pn / r

)11

n =1

= a2 / 2r − a3 zr + a4 (−(3 / 2) z 2 r + (3 / 8)r 3 ) + ....
שים לב:

 Brהוא פונקציה אי זוגית של Bz .r

היא פונקציה זוגית של .r

שום דבר לא נאמר על הזוגיות ב .z-הסיבה היא פשוטה .זוגיות מוגדרת מכתיבה
סימטרייה (או "אנטי-סימטרייה") בהיפוך כיוון הציר .אם סימטרייה כזאת בכלל
קיימת היא נכונה ,בדרך כלל ,רק לגבי ראשית מסוימת ,ועד עכשיו לא דננו כלל
במקום הראשית של ציר ה .z-לעומת זאת הראשית של  rמוגדרת היטב.


על הציר r = 0 ,לכן על הציר Br = 0

Bz =  an z n−1
n =1

מסקנה – כאשר ידוע השדה על הציר ,ואפשר לפתוח בטור חזקות.
)12

n

( =  n cn zעל הציר) B

אז

an−1 = cn
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ולכן משוואות  11 ,10נותנות את פיתוח טיילור של רכיבי השדה המגנטי בכל הכדור
הכלוא ע"י הסלילים היוצרים את השדה( .המרחק מהראשית עד הסליל הקרוב
ביותר הוא רדיוס ההתכנסות של הטור).
כדוגמה ניקח סליל מעגלי בעל  Nליפופים ,אשר רדיוסו  .Rהסליל ניצב לציר .z
וממורכז בנקודה  pעל ציר .z
נסמן s = z / R

.q = p / R

השדה המגנטי הנוצר על הציר ,ע"י סליל כזה ,הנושא זרם  ,Iהוא
(ראה נספח  2מש' :)6

o  N  I

)13

2 R[(q − s ) 2 + 1]3/ 2

נפתח את הביטוי:

= B = Bz

1
[(q − s ) 2 + 1]3/ 2

= )u (s

לטור טיילור לפי :s

u (0) = 1 /( q 2 + 1)3 / 2
u(0) = 3q /[(q ) 2 + 1]5 / 2
u(0) = −3 /( q 2 + 1)5 / 2 + 15q 2 /[ q 2 + 1]7 / 2
u(0) = −45q /[ q 2 + 1]7 / 2 + 105q 3 /[ q 2 + 1]9 / 2
u ( 4 ) (0) = 45 /[ q 2 + 1]7 / 2 + 945q 4 /[ q 2 + 1]11 / 2
וכ"ו .ואז:
()14

)B = (o / 2) NI ( R(q 2 + 1)3 / 2 {1 + (3 / 2)s  q /(q 2 + 1

+ (3 / 2) s 2 /( q 2 + 1)  (−1 + 5q 2 /( q 2 + 1)) +
) + 15qs 3 /( q 2 + 1) 2  (−3 + 7 q 2 /( q 2 + 1) 2
}+ 45s 4 /( q 2 + 1)  (1 + 21q 4 /( q 2 + 1) 2 ) + ....
שים לב שהאיברים האי-זוגיים ב s-הם גם אי-זוגיים ב.q-
כאשר יש מספר סלילים (בעלי אותו  ,)Rלכל אחד מהם יש  qשלו ,והשדה הכללי
הוא סכום השדות ,ז"א בכום טורים כאלה כל אחד עם ה q-שלו.
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כאשר הסלילים מסודרים בזוגות סימטריים ביחס לראשית ,עם כל  qיש הסליל
הסימטרי שיש לו – . qבמקרה זה כל האיברים האי-זוגיים ב s-מתאפסים ,והזוגיים
מוכפלים פי שתיים.
את סלילי הלמהולץ נקבל בעזרת זוג סלילים (ז"א  qיחיד) .נבחר  qכך שהמקדם של

 s 2יתאפס .ז"א − 1 + 5q 2 /( q 2 + 1) = 0

או q = 1 / 2

במקרה זה הסטייה היחסית של השדה משדה קבוע היא:
) . B / B = 200 s + O ( s
6

4

למערכת בעלת שני זוגות סלילים יש שני משתנים  qולכן אפשר לבוחרם כך
6

4
2
שמקדמי  sו s -יתאפסו שניהם ונישאר עם אי אחידות יחסית שהיא ) . O ( s

אפשר גם לנקוט בגישות אחרות ,למשל למזער את רבוע הסטיות על פני אורך ציר
נתון (הפיתוח יעשה בפולינומי לגרנז ,במקום טור טיילור).
וקביעת מיקום זוגות הסלילים קובעת את מקדמי הפיתוח של השדה על הציר,
קביעה זו נותנת בעזרת  10ו 11 -את השדה בכל מקום .אפשר לכן להטיל על ה q-ים
2

תנאים שונים לפי בחירתנו .למשל ש B -יהיה האחיד ביותר האפשרי ,לפי סכום
ריבועי הסטיות (עם מספר סלילים נתון) ,בתוך נפח של כדור נתון ,או על פני מעטפת
של גליל נתון( .הדבר האחרון דרוש ,למשל ,להנחית קרן אלקטרונים).
את האחידות קל להעריך ,כי האיבר הראשון שאינו קבוע ואינו מתאפס הוא מאותה
מעלה ב r-וב .z-במילים אחרות ,הסטייה משדה אחיד מתנהגת כמו

)2 ( m+1

 Rכאשר

 Rהוא הרדיוס הכדורי ,ו m-הוא מספר זוגות הסלילים היוצרים את השדה.
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