
 

 

תדריך לניסוי בסוספטיביליות מגנטית  
 

כללי 
      בניסוי זה התלמיד ימדוד את ההיענות הליניארית ( linear response ) של מספר חומרים לשדה 
מגנטי, היענות הידועה בשם סוספטיביליות מגנטית ( magnetic susceptibility ) . החומרים הם מספר 
תחמוצות פאראמגנטיות, תחמוצת אנטי-פרומגנטית, ומוליך-על קרמי ( רק לאותם תלמידים שביצעו את 
הניסוי במוליכות-על ) . מדידות הסוספטיביליות תתבצענה, בשיטת הדגם המתנודד, וכפונקציה של 
הטמפרטורה. מטרות הניסוי (בחלקן) הן לפתח לימוד עצמי של שיטות ניסיוניות ורקע תיאורטי במגנטיות 

תוך ביקורת עצמית וניתוח השגיאה. 
הכנה מוקדמת    

1.הכנה תיאורטית. 
   על התלמיד לחזור על חומר בסיסי בתורת המגנטיות, כמו כוחות הפועלים על דיפול בשדה מגנטי, 
והאנרגיה של דיפול בשדה מגנטי. התלמיד ימשיך בקשרים הקוונטיים שבין תנע זוויתי רדיאלי וספין לבין 
מומנט מגנטי, ומשם לתורת המגנטיות בחומרים מוצקים. על התלמיד להכיר את הצורות השונות שבהם 
חומרים מגיבים לשדות המגנטיים, כמו בדיאמגנטיות ובפאראמגנטיות. בנוסף לכך להבין את המגנטיזציה 
הספונטנית בחומרים פרומגנטיים ופרימגנטיים, את הסדר הספיני הספונטני בחומרים אנטי-פרומגנטיים, 
ואת מהות הכוחות היוצרים אותם. על התלמיד להכיר ולהבין את משואת קירי ואת משואת קירי-וייס, 
כמו את המגנטיזציה של פאולי לאלקטרוני הולכה. ספרות אלמנטרית מומלצת לכל החומר לעיל תמצא 
בספרים של Feynman [1] , של Kittel [2], ושל  Ziman [3], המופעים ברשימת הספרות של תדריך 
זה. לפני ההמשך ללימוד ההכנה לחלק הניסיוני, מומלץ לתלמיד לברר לעצמו את הסוגיות והשאלות 

הבאות: 
א. מהם התנאים לדיאמגנטיות ופאראמגנטיות, ובאיזה חומרים הם קיימים ? 

ב. מהי הסיבה להופעת הפרמטר Θ במשואת קירי-וייס בעוד שבמשואת קירי הוא מתאפס . 
ג. האם הכוחות היוצרים את המצבים הפרומגנטיים והאנטי-פרומגנטיים הם מגנטיים ? אם לא, מהם ? 

ד. המעבר בין פאראמגנטיות לפרומגנטיות קורה בטמפרטורה מסוימת ונחשב למעבר פזה. מה משמעות 
הדבר ובמה זה מתבטא ? 

ה. כנ"ל לגבי המעבר בין פאראמגנטיות לאנטי-פרומגנטיות ? 
 ? MnO -ו.  מהו המנגנון לאנטי-פרומגנטיות ב

ז. מהן הבעיות המהותיות בהגדרת סוספטיביליות מגנטית בפרומגנטים ?  
2. הכנה ללימוד הניסוי. 

    כאמור הניסוי מבוסס על סספטומטר הדגם המתנודד. סכימה מלבנית של הניסוי נראית בציור מס' 1 
של המאמר של  .H. Shaked et al  [4] . המעגל הנתון כ- balancing circuit מספק מתח המקזז חוסר 
איזון אפשרי בין שני הסלילים המשניים. ניתן לראות את סכימת המעגל בנספח א' . תיאור הניסוי ניתן 
  Lake Shore [4] , ובחוברת של סוספטומטר מודל 7000 של חברת  H. Shaked et al.  במאמר של
 Lock-In ) [5] . בחוברת הנ"ל ישנה גם הדרכה ראשונית על עקרון הפעולה של מגבר נעילה
Amplifier ) , על קיזוז מתח האי-איזון (offset voltage ) , על תיקונים עקב דימגנטיזציה, וגם על 

האפשרות לקבל  גם את החלק המדומה של הסוספטיביליות .  
    משואה (1.4 ) בחוברת [5] נותנת למתח המושרה עקב תנועת הדגם: 



 

 

 (1)                     v 1 2v v= −( ) / .2                                                                            
1 הם המתחים בכניסה למגבר הנעילה כאשר הדגם באזור הסליל המשני 1,2 ,בהתאמה. מתוך  2v , כאשר 

הפיתוח בחוברת אנו למדים שמתח האי-איזון מתקזז, דבר שמקל מאוד על קבלת התוצאות. שים לב 
שהמשואה היא וקטורית במישור המרוכב של המתח הנמדד. בהנחה של סוספטיביליות ממשית, לפי חוקי 
ההשראה המגנטית, המתח V הוא בפזה או באנטי-פזה ( תלוי בכיון הליפופים של הסליל המשני 1 ביחס 
לכיון בראשוני) למתח בסליל הראשוני, בהנחה שהוא אידיאלי . אם מתח הייחוס ( reference ) בפזה 
למתח בסליל (האידיאלי) הראשוני , אז הפזה של V בעלת משמעות פיסיקלית (כמו הפזה של 
הסוספטיביליות) . המצב אינו כך בדרך כלל, בגלל קיבולים פנימיים והתנגדויות פנימיות, שמשנות את 
פזת מתח הראשוני ביחס למתח הייחוס. הפרש פזה זה יכול להמדד ולהתקזז אם מודדים דגם שידוע כבעל 
סוספטיביליות ממשית. כל החומרים הנמדדים בניסוי הנדון (מלבד מוליך-העל) אמורים להיות בעלי 
סוספטיביליות ממשית בתדר ובתחום הטמפרטורות המיושמים. במקרה כזה אפשר להניח ש- V אינו 
v לצורך חישוב הסוספטיביליות (ולא את רכיביו) .  ממשי מסיבות טכניות בלבד, ולכן לקחת את כל 

דרך אחרת היא לכיון את פזת מתח הייחוס כך שמרכיבה המדומה של V מתאפס (או מגיע למינימום קטן) 
, ואז לקחת את המרכיב הממשי. שיטה שניה זו עדיפה במקרים של קיום הולכה חשמלית שיוצרת 
הפסדים עקב זרמי מערבולת (כמו במקרה של דגם מוליך-על בתחום המעבר ובמצב הנורמלי) . הרכיבים 
הריליוונטיים של V (כמו גדלים אחרים) נאגרים בקובץ תוצאות ע"י התוכנה המריצה את הניסוי . על 

פעולותיה של תוכנה זו אפשר ללמוד מנספח ב' .  
    תיקוני דימגנטיזציה צריכים להיעשות במקרים של סוספטיביליות לא קטנה (בערכה המוחלט), כמו 
למשל לדגמים מוליכי-על. תיקונים אלו תלויים בגיאומטריה של הדגם ומקורם בכך שמבחינת האפקט 
המגנטי, הדגם "משתרע" מעבר לממדיו [5,6,7] . למד איך מבצעים תיקונים אלו ויישם זאת למדידה 

במוליכי-על. 
 

עבודה ניסיונית  
    בחר מספר מתאים של מכלי דגמים גליליים ( קפסולות ) ושקול אותם. מלא את המכלים בתחמוצות 
הפאראמגנטיות:  Dy2O3, Er2O3, Gd2O3, Ho2O3 . שקול שוב לקביעת משקל הדגמים. חזור על 
פעולות אלו עם החומר האנטי-פרומגנטי MnO , ואם אתה מבצע את ניסוי המ"ע, חזור על הפעולות עם 
YBCO . מקם את אחד מהדגמים הפאראמגנטיים במחזיק הדגם, תוך בדיקה אם הצמד החומני מחובר 

חשמלית וממוקם כיאות. קבע את מחזיק הדגם בקריאוסטט. 
    שים את הצמד החומני לייחוס בחנקן נוזל. הפעל את כל המיכשור האלקטרוני והיכנס לתוכנת ההפעלה 
בעזרת ההוראות בנספח להפעלת התוכנה. מקם את הדגם במרכז הסימטריה בין שני הסלילים המשניים 
בעזרת האופרציה  "place" . במיקום הנכון צריכה להתקבל צורת גל אנטי-סימטרית (כעין סינוס) . אם 
צורת הגל נראית מוזזת, יש להזיז את המקום היחסי של הדגם עד לקבלת האנטי-סימטריה. אם יש צורך 
בכיוון מוקדם של פזת הייחוס (ושל פונקציות אחרות), הוא ייעשה בהתאם לנאמר בסעיף הקודם 

ובהתאמה עם הספר של מגבר הנעילה. 
    לפני ההרצה קבע את שם קובץ התוצאות ואת נתוני הדגם. הזרם חנקן נוזל באיטיות וקרר עד קבלת 
אפס מתח במד-מתח של הצמד החומני. המשך לקרר מעט עד להתיצבות טמפרטורת הדגם כטמפרטורה 
של חנקן נוזל. קבע את גבולות הפונקציה הנמדדת, ותן פקודה להמשך הרצה. המערכת תמדוד ותאסוף 

נתונים תוך כדי התחממות הדגם, מטמפרטורת חנקן נוזל ועד לטמפרטורת החדר.  



 

 

    יש לחזור על הפעולות הנ"ל לכל הדגמים, אבל לפני המעבר מדגם לדגם מומלץ לבצע הערכת תוצאות 
פרילמינארית בכדי להיות בטוחים בערכם של התוצאות. הערכה זו יש לבצע בעזרת תוכנת הגרפים 

Origin כמוסבר בסעיף הבא. 
 

עיבוד התוצאות וסיכום  
    החל את הדו"ח בהקדמה תיאורטית שתשמש רקע למדידות שביצעת ולעיבוד הנתונים שתבצע. 

    במהלך הניסוי נמדדו ארבעה דגמים פאראמגנטיים ודגם אנטי-פרומגנטי. במהלך הניסוי למוליכות-על 
יש לחזור על מדידת לפחות שני דגמים פאראמגנטיים (שתוצאותיהם במדידות הקודמות היו בהתאמה 
מירבית עם הספרות), בנוסף למדידת המוליך-על. התוצאות לחומרים הפאראמגנטיים ישמשו גם לחישוב 

מקדם הכיול, בנוסף לערכם העצמי ולהשואתם עם התוצאות בספרות.  
V, משואת קירי-וייס נותנת:  k= ⋅χ     בגלל הליניאריות של V ביחס לסוספטיביליות [5],  

 

 (2)                 
1
V AT B= +                                                                                    

 
1V− כנגד   T, וקבע  כאשר A ו-B קבועים ו-T הטמפרטורה.  בעזרת תוכנת ה-Origin , שרטט את 
את הקבועים A ו-B. מתוך קבועים אלה ומתוך קבוע קירי - C , הנתון בנספח ג' , חשב את טמפרטורת 

α, לפי [5]:  קירי-וייס −Θ , ואת מקדם הפרופורציה- k . מתוך   k ניתן לחשב את קבוע הכיול   - 

 (3)                  V mfH= α χ                                                                                   

     
כאשר  m - המסה , f - התדר ו- H- השדה המגנטי. חזור על התהליך לכל הדגמים הפאראמגנטיים 
 . H -ו f 1 , תלוי רק בפרמטרים הניסיונייםk k m= / שמדדת. מקדם הפרופורציה המחולק במסה- 
בהנחה שפרמטרים אלו הם זהים לכל הדגמים, אנו אמורים לקבל אותו מקדם פרופורציה מנורמל לכל 
הדגמים הפאראמגנטיים. אם התקבלו תוצאות שונות , נתח את הסיבות , ובהתאם לכך מצא שיטת מיצוע 
הנותנת את קבוע הכיול הטוב ביותר, נמק!  לאחר שקבלת את כל הקבועים, שרטט את גרף 

הסוספטיביליות כפונקציה של הטמפרטורה. 
1V− כפונקציה של הטמפרטורה. שים לב לשינוי במגמה שחל בטמפרטורת ניל.      ל- MnO שרטט את 
. בהסתמך על קבוע הכיול שמצאת, מצא גם את טמפרטורת קירי-וייס ואת קבוע קירי.  NT מצא את 

השווה את הגדלים שמצאת לאלו שבספרות ונתח את הסטיות מהערכים בספרות. 
    לחומר המוליך-על YBCO , עבד את התוצאות בהתאם למפורש בתדריך לניסוי במוליכות-על. 

    שים לב לסטייה בין טמפרטורות המעבר הנמדדות לבין הטמפרטורות הנ"ל בספרות, ובמקרה של 
המ"ע לטמפרטורת המעבר ההתנגדותי שמדדת. בחן ונתח את הסיבות להבדלים האלו.   
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