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 4תרגיל מספר 

B = 2x10א הוא "עוצמתו של השדה המגנטי באזור מסויים של כדה
-5

Tesla , 60וכיוונו יוצר זווית בת
0 

 .כמתואר בתרשים, עם הכיוון האופקי
 :מטוס טס באזור זה בטיסת בת שלושה שלבים

 .בטיסה אופקית וישרה v = 150m/sות קבועה של המטוס טס במהיר .4

 .המטוס מקטין את גודל מהירות טיסתו .3

60המטוס צולל בזווית בת  .2
 .100m/sעם הכיוון האופקי ובמהירות קבועה של  0

 
 .30mוהמרחק בין קצוותיהן הוא , כנפי המטוס מאונכות לגוף המטוס, המטוס עשוי מחומר מוליך

 
 .הסבר? מ בין קצוות הכנפיים"נוצר כא, 2 או/ו 3,  4באילו מהשלבים  .א

 :מ"באותם השלבים שבהם נוצר כא .ב

 .מ קבוע או משתנה"ציין אם הכא (4)

 ?טעון במטען חיובי( הקרוב או הרחוק בתרשים)איזה קצה של הכנפיים  (3)

 .מ קבוע"הכא( או שבהם)שבו ( או שלבים)מ בין קצוות הכנפיים בשלב "מצא את הכא .ג

 ?ר זרם לאורך כנפי המטוסעוב( או שלבים)באיזה שלב  .ד

 

 2תרגיל מספר 

 Rהמחוברות ביניהן בקצה באמצעות הנגד  CD -ו FEלאורכן של המסילות המתכתיות 

המוט . .50והתנגדותו  10cmשאורכו  MNנע ללא חיכוך מוט מתכתי , 2שהתנגדותו 

 0.4Tל נתונה בתוך שדה מגנטי אחיד שעוצמתו "המערכת הנ. 3m/sנע שמאלה במהירות 

 .זניחה CD -ו FEהתנגדותן של המסילות (. ראה תרשים)וכיוונו מאונך למישור הדף 

 .Rחשב את עוצמת הזרם בנגד  .א

 .MNקבע את כיוון הזרם במוט  .ב

 (.י השדה המגנטי"ע) MNהמופעל על המוט ( גודל וכיוון)חשב את הכוח  .ג

אילו כיוון השדה המגנטי היה מימין לשמאל ' ג -ו' ב', בסעיפים אכיצד היו משתנות התוצאות  .ד

 .נמק? במישור הדף
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 3מספר  תרגיל
 .R2 -ו R1, מלבנית ובה שני נגדים מתוארת כריכה' אבתרשים 

 .התייליים המחברים את התיילים בעלי התנגדות זניחה
 .Bשכיוונו ניצב לתוך מישור התרשים ועוצמתו , הכריכה נמצאת בתחום בו שורר שדה מגנטי אחיד

 .ניסויים ליצירת זרם חשמלי בכריכה שניתלמיד ביצע 
 
 

מוליך  מוטהתלמיד בחר , בניסוי הראשון
 .L אורך  בעל

 .המוט בעל התנגדות חשמלית זניחה
, כך שקצוותיו vנע במהירות קבועה המוט 

 .נוגעים בכריכה, M -ו Nהנקודות 
ניתן להזניח את החיכוך בין המוט 

 .והכריכה
 
 
 
 

  B = 0.2T , L = 30cm , R1 = 15 , R2 = 10 , v = 6m/s: נתונים
 
 ?הגבוה בעלת הפוטנציאל, Nאו  M ,איזה נקודהקבעו מוט הלתנועת בהתייחס ( 4) .א

  .הסבירו את קביעתכם     
 
  .מ המושרה הנוצר במוט במהלך תנועתו"חשבו את הכא( 3)

 

  .חשבו את הזרם החשמלי העובר דרך כל נגד ואת הזרם החשמלי העובר דרך המוט .ב

 
  .הסבירו מדוע יש להפעיל כוח חיצוני על המוט על מנת שיבצע תנועה קצובה( 4) .ג

  .חשבו את גודלו וכיוונו של הכוח החיצוני הפועל על המוט( 3)
 
 

 1 תרגיל מספר
נמצא במישור , 011בזווית  Nהכפוף בנקודה , MNKמוט נחושת ארוך 

שני . מאונך למישור המוט B=0.6Tשדה מגנטי אחיד שעוצמתו . אופקי
נעים כך ששלושת המוטות יוצרים  CD -ו GFמוטות נחושת ארוכים 

( נוגעים במוט הכפוף וכן אחד בשני CD -ו GFהמוטות )בכל רגע ריבוע 
מהירות כל . a=0.1mאורך צלע הריבוע היא   t=0ברגע . ראה תרשים

 . v=0.2 m/sאחד מהמוטות קבועה וגודלה 
 

 .t=4sהמושרה במעגל ברגע מ "את הכא חשבו .א

 .t=4sאת הזרם במעגל ברגע  חשבו (4) .ב

 ?ברגע זהמהו כיוון הזרם החשמלי ( 3)
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 5מספר  תרגיל
 .משוחרר ממנוחה, Rוהתנגדות  Lאורך , mבעל מסה , מוט מוליך אופקי

, המוט מחובר בקצוותיו לשני מוטות מוליכים אנכיים חסרי התנגדות
 .כמתואר בתרשים, Rה התחתון שלהם לנגד המחוברים בקצ

המערכת נמצאת בתחום בו קיים שדה מגנטי אחיד היוצא ממישור 
 .התרשים

 
 ?מ המושרה הנוצר במוט כתלות במהירותו"מהו הכא .א

הנח כי המוט לא )מהי המהירות המרבית אליה יגיע המוט בתנועתו  .ב
 ?(פוגע ברצפה בעת תנועתו

 :תבזמן בו המוט נע במהירות המרבי .ג

 ?האם האנרגיה הפוטנציאלית של המוט משתנה (4)

 ?האם האנרגיה הקינטית של המוט משתנה (3)

 ?(3)ג-ו( 4)כיצד תסביר את תשובותיך לסעיפים ג (2)
 
 
 
 
 

 6תרגיל מספר 
המאונך , Bנמצאים בשדה מגנטי אחיד , dשהמרחק בניהם , שני מוטות מוליכים מקבילים ואופקיים

לנגד , המוטות מחוברים למקור מתח . ות וכיוונו לתוך מישור הדףלמישור הנוצר על ידי שני המוט
R  ולמד זרםA. 

, ההתנגדות החשמלית של מקור המתח. KLמוט שלישי , על גבי שני המוטות ובמאונך להם, מניחים
 .טות המקביליםלבין המו KLוכן זניח החיכוך בין המוט , של מד הזרם ושל שלות המוטות זניחות

 .כדי להחזיקו במנוחה, Fמפעילים כוח חיצוני אופקי  KLעל המוט 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ובטא את עוצמתו באמצעות נתוני השאלה KLבמוט  Iמצא את כיוון הזרם  .א

 .ובטא  את גודלו באמצעות נתוני השאלה, Fמצא את כיוונו של הכוח החיצוני  .ב

 .Fמפסיקים את פעולת הכוח החיצוני  .ג
 ?ימינה או יישאר במקום, ינוע שמאלה KLהאם המוט ( 4)
 ?תקטן או לא תשתנה, האם עוצמת הזרם תגדל( 3)

האם עוצמת הזרם דרך המוט תהיה גדולה . vימינה במהירות קבועה  KLמסיעים עתה את המוט  .ד
 ?Fאו קטנה מזו שזרמה דרכו כאשר הוחזק במנוחה על ידי הכוח 


