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שאלה 1

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

נתונה מסגרת מוליכה בעלת אורך ורוחב  (ראה איור), ושדה מגנטי משתנה בזמן. 

חשב את גודל הכא״מ המושרה עבור המקרים הבאים: 

א.עבור השדה המגנטי 

ב. עבור השדה המגנטי 

ג. עבור השדה המגנטי 
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תצוגה מקדימה 
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שאלה 2

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

, כאשר  קבועים. במרחב קיים שדה נתונה טבעת מוליכה מאונכת לציר  אשר רדיוסה משתנה (גדל) כתלות בזמן:  

. מגנטי קבוע 

מהו גודלו של הכא"מ שיווצר בטבעת כפונקציה של הזמן?

יש לבחור תשובה אחת:

.a

.b 

.c

.d 

.e 

𝑧 ̂ 𝑅(𝑡) = + 𝑎𝑡𝑅0, 𝑎 > 0𝑅0

=𝐵 ⃗  𝐵0𝑧 ̂ 

𝜋 ( + 𝑎𝑡𝐵0 𝑅0 )2

2𝜋 𝑎( + 𝑎𝑡)𝐵0 𝑅0

2𝜋 𝑎𝐵0 𝑅0

2𝜋 𝑎𝐵0

𝜋 𝑡𝐵0𝑎2
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שאלה 3

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

( מוט המחובר למסגרת מוליכה מתחיל לנוע במהירות  ממיקום התחלתי  ממיקום הנגד (על ציר ה 

א. חשבו את השטף המגנטי דרך המסגרת  

ב. קיבעו נכון או לא נכון : כיוון הזרם הנוצר במסגרת בעקבות השינוי בשטף נגד כיוון השעון 

(No answer given)

ג.חשבו את גודל הכא״מ המושרה 

ד. חשבו את גודל הזרם הנוצר במסגרת בעקבות הכא״מ המושרה 

ה. חשבו את ההספק

𝑣𝐿𝑥 ̂ 



https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/tidyquestion.php?questionid=8059339&seed=1&cmid=2079957
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/questiontestrun.php?questionid=8059339&seed=1&cmid=2079957
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שאלה 4

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

5

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

מוט מוליך נע במהירות קבועה  נכנס לתוך איזור בו שורר שדה מגנטי הנכנס אל תוך המסך. 

חשב את הכא״מ התנועתי של המוט בנקודה  למקרים הבאים:

א. לשדה המגנטי   

ב. לשדה המגנטי:  

ג. קבעו איזו מהתמונות מסמנת נכון את הפוטנציאל הגבוה והפוטנציאל הנמוך על המוט כתוצאה מתנועתו בשדה:

𝑣

𝑥 = 2𝐿

𝐵 = 𝑐𝑜𝑠ℎ( )𝐵0
𝑥

𝐿

𝐵 = 𝐸𝑥𝑝(( )𝐵0
𝑥

𝐿
)2



https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/tidyquestion.php?questionid=8059340&seed=1&cmid=2079957
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/questiontestrun.php?questionid=8059340&seed=1&cmid=2079957
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שאלה 5

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

6 שאלה

, התנגדות חשמלית  ומסה  נופלת מגובה רב. לאורך כל הנפילה מישור הטבעת מאונך ל  כפי שמתואר טבעת מוליכה ניטרלית בעלת קוטר 
באיור.

במרחב קיים שדה מגנטי  

z

y
x

B
mg

מהי מהירותה הסופית של הטבעת?

יש לבחור תשובה אחת:

.1
 

הטבעת לא מגיעה למהירות סופית, אלא מאיצה ככל שיורדת בגובה2.

.3

.4

𝑑𝑅𝑚𝑦 ̂ 

=𝐵⃗  𝐵0𝑦 ̂ 

𝑣 =
16𝑚𝑔 𝑅ℎ

2

𝜋
2𝑑4𝐵2

0

𝑣 = 0

𝑣 =
8𝑚𝑔ℎ𝑅2

𝜋𝑑2𝐵2

0
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שאלה 6

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

7 שאלה

מסגרת מוליכה בעלת התנגדות ליחידת אורך קבועה ממוקמת באופן הבא בתוך שדה מגנטי קבוע בגודל  הפונה לתוך הדף:  

, והמשולש  הנוצר מחיתוך הצלע  עם שני הישרים היוצאים מהקודקוד הינו משולש שווה שוקיים. זווית הראש מסומנת כ- 

. צלע  נעה למטה במהירות קבועה   נסמן את אורך השוקיים כ- ואת צלע הבסיס כ-

מהו גודל הכא״מ כפונקציה של הזמן? 

.a 

.b 

.c

.d

.e

𝐵0

𝜃𝐴𝑂𝐵𝐴𝐵

𝑎𝑏𝐴𝐵𝑣

|𝜖| = 𝑣(2𝑏𝑡 + 𝑣𝑡 (𝑡𝑎𝑛( )))𝐵0 3‾√ 𝜃

2

|𝜖| = 𝑣(2𝑎𝑣 + 𝑎𝑣(𝑡𝑎𝑛(𝜃)))𝐵0

|𝜖| = 2 𝑡 (𝑡𝑎𝑛( )))𝐵0 𝑣2 𝜃

2

|𝜖| = 𝑣(𝑏 + 2𝑣𝑡(𝑡𝑎𝑛( )))𝐵0
𝜃

2

|𝜖| = 𝑣(𝑎 + 𝑣𝑡(𝑡𝑎𝑛( )))𝐵0
𝜃

2
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שאלה 7

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 8

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

 , מחליק ללא חיכוך על שני פסים מוליכים ישרים וארוכים מאוד, תוך יצירת מגע חשמלי איתם.    ומסתו  , אורכו תיל מוליך שהתנגדותו 
 אשר כיוונו לתוך הדף.    . בניצב למערכת שורר שדה מגנטי אחיד  התנגדות הפסים זניחה והם מחוברים לנגד שהתנגדותו גם 

מהי המהירות המכסימלית אליה יגיע התיל?

בטאו תשובתכם בעזרת הפרמטרים: 

המהירות המקסמלית:

=

 

𝑅𝐿𝑀

𝑅𝐵

𝑅, 𝐿, 𝑀, 𝐵, 𝑔

𝑣𝑚𝑎𝑥



https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/tidyquestion.php?questionid=8059345&seed=995034&cmid=2079957
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/questiontestrun.php?questionid=8059345&seed=995034&cmid=2079957
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שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 9

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

) במהירות זוויתית קבועה  עם כיוון השעון. מסגרת טבעתית מסתובבת סביב צירה (ציר 

), כמתואר באיור.  המסגרת נמצאת בשדה מגנטי חיצוני  הפונה לתוך הדף (ציר 

. א. נתון שהשדה המגנטי קבוע

מהו השטף דרך המסגרת כפונקציה של הזמן?

מהו גודל הכא"מ הפועל על הטבעת? 

ב. נתון שהשדה המגנטי משתנה בזמן  (כאשר התדירות זהה לתדירות הסיבוב של הטבעת): 

מהו השטף דרך המסגרת כפונקציה של הזמן? 

מהו גודל הכא"מ הפועל על הטבעת? 

𝑧 ̂ 𝜔

𝐵 ⃗ 𝑦 ̂ 

=𝐵 ⃗  𝐵0𝑦 ̂ 

= 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝐵 ⃗  𝐵0 𝑦 ̂ 



https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/tidyquestion.php?questionid=8115324&seed=1&cmid=2079957
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/questiontestrun.php?questionid=8115324&seed=1&cmid=2079957
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שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 10

, והתנגדות ליחידת אורך של  נמצאת באזור במרחב בו שורר שדה מגנטי הפונה טבעת מוליכה נייטרלית בעלת רדיוס משתנה בזמן 

לתוך הדף:

כאשר   קבועים ו- נמדד יחסית לציר העובר במרכז הטבעת (אשר נשאר קבוע בבעיה).

מהו הזרם בטבעת כפונקציה של הזמן?

יש לבחור תשובה אחת:

 

לא מושרה זרם בטבעת

𝑎(𝑡) = 𝑏 ( )𝑡

𝜏
𝜌

𝐵(𝑟) = ⋅𝐵0 ( )𝑟

𝑏

2

, 𝑏 > 0𝐵0𝑟

𝐼 =
𝑏𝐵0

𝜌𝜏

𝐼(𝑡) =
𝑏𝜏𝐵0

𝜌 𝑡2

𝐼(𝑡) =
𝑏𝐵0 𝑡

3

𝜌𝜏 4

𝐼(𝑡) =
𝑏𝐵0 𝑡

2

𝜌𝜏 3

𝐼(𝑡) =
𝑏𝐵0

𝜌 𝑡
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שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

ממעגל חשמלי ברדיוס  בעל התנגדות ליח' אורך  חתכו חתיכה (ראו איור). 
בכל המרחב פועל שדה מגנטי קבוע היוצא מהמסך. 

אל המעגל מחברים שני מוטות מוליכים אידיאליים (כלומר ללא התנגדות) בזוויות  ו כך שהמוט בזווית  מקובע והמוט השני מסתובב
במהירות זוויתית  קבועה.

*שימו לב שרק בקשת המשתנה בזמן  זורם זרם 

מהו הזרם במעגל כפונקציה של זמן? חשבו בעזרת כא"מ תנועתי 

יש לבחור תשובה אחת:

.a

.b

.c

.d

.e

𝑅𝜌

𝜃 = 0𝜃 = 𝜑𝜃 = 0

𝜔

𝑅𝜑(𝑡)

𝐼 = 2𝜋𝐵𝑅

2𝜌𝑡

𝐼 = 𝐵𝑅

6𝜌𝑡

𝐼 = 𝐵𝑅

2𝜌𝑡

𝐼 = 𝐵𝑅

4𝜌𝑡

𝐼 = 𝜋𝐵𝑅

2𝜌𝑡

 ▶ שבוע 10 - שדות מגנטיים כתוצאה מזרם, חוק ביו-סבר וחוק אמפר

מעבר ל...

שבוע 12 - שדה מגנטי בחומר, השראות עצמית ומשרנים  ◀



https://moodle.bgu.ac.il/moodle/mod/quiz/view.php?id=2079956&forceview=1
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