Άζθεζε 19
Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο γεο
θαη ηεο καγλεηηθήο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ θελνύ
19.1. θνπόο
ηελ άζθεζε απηή πξνζδηνξίδεηαη πεηξακαηηθά ε ηηκή ηεο καγλεηηθήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ
θελνχ κ0 θαη ε ηηκή ηεο νξηδφληηαο ζπληζηψζαο Bx ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο.
19.2. Δηζαγσγή
Ζ δχλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα επζχγξακκν ηκήκα ελφο αγσγνχ φηαλ απηφο δηαξξέεηαη απφ
ξεχκα I θαη βξίζθεηαη κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν καγλεηηθήο επαγσγήο, B, δίλεηαη απφ ηε
ζρέζε
F = I [lB] = Η ι

(19.1)

φπνπ l είλαη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη έρνπκε ζπκβνιίζεη κε ι ην εμσηεξηθφ γηλφκελν [l  B].
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην καγλεηηθφ πεδίν παξάγεηαη απφ έλαλ δεχηεξν επζχγξακκν
αγσγφ, ην κήθνο ηνπ νπνίνπ είλαη άπεηξν, γλσξίδνπκε φηη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνχ
πεδίνπ ζην ζεκείν πνπ απέρεη απφζηαζε R απφ απηφλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
B

I0
2R

(19.2)

φπνπ κ0 είλαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ. πλεπψο γηα δχν παξάιιεινπο
αγσγνχο (ρ. 19.1), ε δχλακε πνπ αζθεί ν δεχηεξνο αγσγφο πάλσ ζηνλ πξψην κπνξεί λα
ππνινγηζηεί απφ ηηο Δμ. (19.1) θαη (19.2) θαη ε ηηκή ηεο είλαη :

ρήκα 19.1. Αλάκεζα ζε δχν παξάιιεινπο αγσγνχο πνπ δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα, I1 θαη I2, αληηζηνίρσο,
αζθείηαη κηα δχλακε F, ειθηηθή ή απσζηηθή, αλάινγα κε ηε θνξά ησλ ξεπκάησλ.

F

l0 I1I 2
2πR

(19.3)

φπνπ I1 θαη I2 είλαη νη ηηκέο ησλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ ηνλ πξψην θαη ηνλ δεχηεξν αγσγφ
αληίζηνηρα.
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ηελ πεξίπησζε φπνπ I1 = I2 , ε Δμ. (19.3) γίλεηαη:

F

l 0 I 2
 kI 2
2 πR

(19.4)

19.3. Μέζνδνο
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κ0 βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο δχλακεο F, πνπ αζθείηαη πάλσ ζε έλαλ
επζχγξακκν ξεπκαηνθφξν αγσγφ, φηαλ απηφο βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν πνπ
παξάγεηαη απφ έλαλ δεχηεξν ξεπκαηνθφξν αγσγφ. Ο δεχηεξνο αγσγφο είλαη παξάιιεινο ζηνλ
πξψην θαη ην κήθνο ηνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ (ρ. 19.1). Καη νη δχν αγσγνί
δηαξξένληαη απφ ην ίδην ξεχκα Η. Βάζε ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε Δμ. (19.4), ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε δχλακε F είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ξεχκαηνο Η2, πνπ δηαξξέεη
ηνπο δχν αγσγνχο θαη ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο είλαη:
k

l 0
2πR

(19.5)

Σελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή k κπνξεί λα ηελ κεηξήζεη θαλείο κεηξψληαο ηε δχλακε F γηα
δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο I θαη ζρεδηάδνληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο F σο ζπλάξηεζε
ηνπ I2. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο απηήο ζα είλαη πξνθαλψο επζεία, κε θιίζε ίζε κε k
(Δμ. 19.4). Έηζη κεηξψληαο πεηξακαηηθά ηελ ηηκή ηνπ k, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή
ηνπ κ0 απφ ηε ζρέζε:

0 

2Rk
l

(19.6)

Όκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο. ην
πείξακα απηφ ν ξεπκαηνθφξνο αγσγφο πξνζαλαηνιίδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη θάζεηνο πξνο ηελ
νξηδφληηα ζπληζηψζα ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο. Δδψ αμηνπνηείηαη ε Δμ. (19.1),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δχλακε F πνπ αζθείηαη ζηνλ αγσγφ είλαη αλάινγε ηνπ ξεχκαηνο πνπ
ηνλ δηαξξέεη. Ο ζπληειεζηήο αλαινγίαο ι ηεο ζρέζεο είλαη [lB]θαη επεηδή ζηελ πεξίπησζή
καο ν αγσγφο (l) είλαη θάζεηνο ζην Β, έρνπκε [lB] = lB = ι. Σελ ηηκή απηνχ ηνπ ζπληειεζηή
κπνξεί λα ηε κεηξήζεη θαλείο κεηξψληαο ηε δχλακε F γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο I θαη
ζρεδηάδνληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε F = F(I). Καη εδψ ε πεηξακαηηθή θακπχιε F = F(I)
αλακέλεηαη λα είλαη επζεία κε θιίζε ι = lB (Δμ.19.1). Απφ ηνλ γξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο
θιίζεο, ι, ηεο πεηξακαηηθήο επζείαο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ
καγλεηηθνχ πεδίνπ απφ ηε ζρέζε:
B


l

(19.7)

19.4 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Οη καγλεηνζηαηηθέο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο δχν ξεπκαηνθφξσλ αγσγψλ είλαη πνιχ
αζζελείο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζή ηνπο έλαο επαίζζεηνο θαη
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο δπγφο ζηξέςεο. ηνλ άμνλα ηνπ δπγνχ απηνχ ππάξρεη έλα ιεπηφ
αηζάιηλν ζχξκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νξηδφληην επίπεδν (ρ. 19.2). Ζ ξνπή επαλαθνξάο
ηνπ δπγνχ (ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο) δεκηνπξγείηαη απφ ην αηζάιηλν ζχξκα, ην έλα άθξν ηνπ
νπνίνπ είλαη παθησκέλν, ελψ ην άιιν κπνξεί λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ. Ζ
κέηξεζε ηεο δχλακεο επαλαθνξάο επηηπγράλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο γσλίαο απηήο ηεο
πεξηζηξνθήο.
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ρήκα 19.2. Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κέηξεζε ησλ καγλεηνζηαηηθψλ δπλάκεσλ.

ην θέληξν ηνπ ζχξκαηνο ζπλδέεηαη έλα κεηαιιηθφ νξζνγψλην πιαίζην, ζην νπνίν
δηνρεηεχεηαη ξεχκα δηακέζνπ δχν επαθψλ, ε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ πγξφ
κέηαιιν (πδξάξγπξν ή γάιιην). Ζ ιεηηνπξγία ησλ επαθψλ απηψλ είλαη λα δηαζθαιίδνπλ κηα
πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πιαηζίνπ πξαθηηθά ρσξίο ηξηβέο. Ζ ξνπή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην
βάξνο ηνπ πιαηζίνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ην βάξνο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηνπ αληίβαξνπ, ε ζέζε
ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεηαη. Σν πηεξχγην έρεη δηπιφ πξννξηζκφ: ρξεζηκνπνηείηαη αθελφο σο
δείθηεο ηζνξξνπίαο θαη αθεηέξνπ σο κνλάδα απφζβεζεο ησλ κεραληθψλ ηαιαληψζεσλ ηνπ
πιαηζίνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην πηεξχγην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αγψγηκν πιηθφ θαη
θηλείηαη κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δχν κηθξνχο ζηαζεξνχο καγλήηεο.
Κάζε κεηαβνιή ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ δπγνχ κπνξεί λα αληηζηαζκηζζεί κε κηα θαηάιιειε
πεξηζηξνθή ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ ζχξκαηνο. Αλ ν δπγφο είλαη βαζκνλνκεκέλνο, είλαη δειαδή
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γλσζηή ε επαηζζεζία ηνπ, κε άιια ιφγηα ε ζρέζε
«γσλία πεξηζηξνθήο-δχλακε
επαλαθνξάο», ηφηε ε δχλακε πνπ είρε δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ δπγνχ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί απφ ηε κέηξεζε ηεο γσλίαο πεξηζηξνθήο ηνπ ζχξκαηνο (δειαδή ηεο γσλίαο
αληηζηάζκηζεο πνπ επαλαθέξεη ηνλ δπγφ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο).
Κάησ απφ ηελ πιεπξά ΑΒ ηνπ πιαηζίνπ θαη ζε απφζηαζε R απφ απηήλ, είλαη
ζηεξεσκέλνο έλαο δεχηεξνο αγσγφο (ν θάησ αγσγφο), ην κήθνο ηνπ νπνίνπ είλαη κεγαιχηεξν
απφ ηελ πιεπξά ΑΒ. Ζ παξαιιειία ηνπ θάησ αγσγνχ σο πξνο ηνλ ΑΒ, φπσο επίζεο θαη ε
απφζηαζε R, ειέγρνληαη απφ δχν κεραληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα ηνπ θάησ αγσγνχ.
Μία ζηξνθή ηεο βίδαο ηνπ κεραληζκνχ απηνχ αλπςψλεη ή θαηεβάδεη ηνλ θάησ αγσγφ θαηά
1,00  0,05 mm.
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε είλαη ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε
νη καγλεηηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηηο ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ λα είλαη
ακειεηέεο. Ζ δηάηαμε πεξηιακβάλεη αθφκα έλα ζεη βαξηδηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ
δπγνχ, θαζψο θαη κηα ππμίδα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πιεπξάο ΑΒ σο πξνο ην καγλεηηθφ
πεδίν ηεο Γεο.
Βηβιηνγξαθία
1. Μαζήκαηα Φπζηθήο Berkeley. Σφκνο 2 (E.M. Purcell): Ζιεθηξηζκόο θαη Μαγλεηηζκόο.
(Αζήλα 2004). Κεθ. 6.
2. H.D. Young, Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, Σφκνο Β΄, Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο, Οπηηθή, ύγρξνλε
Φπζηθή. (Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Δ.Μ.Π., Αζήλα 1994), Κεθ. 28 θαη 29.
3. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο
πκκεηξία (Αζήλα 2010).

19.5. Δθηέιεζε
19.5.1. Έιεγρνο ηεο γξακκηθόηεηαο θαη βαζκνλόκεζε ηνπ δπγνύ
1. Μεδελίζηε ηνλ δπγφ, ζηξέθνληαο ην έλα άθξν ηνπ ιεπηνχ αηζάιηλνπ ζχξκαηνο πξνο ηα
αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά. εκεηψζηε (ζε κνίξεο) ηε «κεδεληθή» ηηκή.
2. Με πξνζνρή, ηνπνζεηήζηε ζην θέληξν ηεο πιεπξάο ΑΒ ην βαξίδη ησλ 20 mg θαη
πεξηζηξέθνληαο ην έλα άθξν ηνπ ζχξκαηνο ηζνξξνπήζηε ηνλ δπγφ. εκεηψζηε (ζε κνίξεο) ηε
λέα ηηκή θ.
3. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 2 γηα ηα βαξίδηα ησλ 40, 60, 80 θαη 100 mg.
4. πκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα Η, φπνπ F είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ην βαξίδη πάλσ ζηνλ δπγφ.
ΠίλαθαοI
m
(mg)

F
(N)

θ
(κνίξεο)
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19.5.2. Μέηξεζε ηεο καγλεηηθήο δηαπεξαηόηεηαο, κ0, ηνπ θελνύ
ην πείξακα απηφ γίλεηαη κέηξεζε ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζηελ πιεπξά ΑΒ ηνπ πιαηζίνπ
απφ ηνλ δεχηεξν ξεπκαηνθφξν αγσγφ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε R θάησ απφ ηελ
πιεπξά απηή. Γηα λα κελ επεξεάδνληαη νη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ απφ ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο
Γεο, ε πιεπξά ΑΒ πξέπεη λα έρεη ηελ θαηεχζπλζε Βνξξάο-Νφηνο. ην πείξακα απηφ ε
κέηξεζε ηεο απφζηαζεο R γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δχν κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ χςνπο ηνπ
θάησ αγσγνχ. Έηζη:
1. Αθνχ πξψηα ηζνξξνπήζεηε ηνλ δπγφ θαη αλεβάζεηε ηνλ θάησ αγσγφ ψζπνπ απηφο ζρεδφλ
λα εθάπηεηαη ηεο πιεπξάο ΑΒ, ζεκεηψζηε ηηο ελδείμεηο ησλ κεραληζκψλ απηψλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηξίςηε ηνπο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ηφζεο ζηξνθέο φζα είλαη ηα ρηιηνζηά
πνπ επηζπκείηε λα θαηέβεη ν θάησ αγσγφο. Λάβεηε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηάκεηξνο ησλ
αγσγψλ είλαη 3,2  0,1 mm θαη θξνληίζηε ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αμφλσλ ηνπο λα είλαη
πεξίπνπ 8,0 mm.
2. πλαξκνινγήζηε ην θχθισκα, έηζη ψζηε ην ξεχκα λα δηαξξέεη δηαδνρηθά θαη ηνπο δχν
αγσγνχο θαη ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθφ.
3. Γηνρεηεχζηε ζην θχθισκα 1 Α. Ζ ηζνξξνπία ηνπ δπγνχ ζα δηαηαξαρζεί. Δπαλαθέξεηέ ηνλ
ζε ηζνξξνπία θαη ζεκεηψζηε ηε γσλία πεξηζηξνθήο (επαλαθνξάο) ηνπ ζχξκαηνο.
4. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 3 γηα ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο 2, 3, 4, 5, 6, 7 θαη 8 Α θαη ζπκπιεξψζηε
ηηο δχν πξψηεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα ΗΗ.
Πίλαθαο II
I2
(A2)

I
(A)

θ
(κνίξεο)

F
(N)

5. Μεδελίζηε ην ξεχκα ζην θχθισκα θαη θιείζηε ην ηξνθνδνηηθφ.
19.5.3. Μέηξεζε ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο
ην πείξακα απηφ κεηξάηαη ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηελ πιεπξά ΑΒ ηνπ πιαηζίνπ, φηαλ
απηή δηαξξέεηαη απφ ξεχκα θαη βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ:
1. Πξνζαλαηνιίζηε ηε ζπζθεπή, έηζη ψζηε ε πιεπξά ΑΒ λα έρεη ηελ θαηεχζπλζε ΑλαηνιήΓχζε θαη ζπλαξκνινγήζηε πάιη ην θχθισκα, θξνληίδνληαο ην ξεχκα λα δηαξξέεη κφλνλ απηή
ηελ πιεπξά.
2. Ηζνξξνπήζηε ηνλ δπγφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθφ.
3. Δθαξκφζηε ζην θχθισκα 2 Α. Ζ ηζνξξνπία ηνπ δπγνχ ζα δηαηαξαρζεί. Δπαλαθέξεηε ηνλ
δπγφ ζε ηζνξξνπία θαη ζεκεηψζηε ηε γσλία πεξηζηξνθήο ηνπ ζχξκαηνο.
4. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 3 γηα ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο 4, 6, 8 θαη 10 Α θαη ζπκπιεξψζηε ηηο δχν
πξψηεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα ΗΗΗ
Πίλαθαο III
I
(A)
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θ
(κνίξεο)

F
(N)

19.6. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
19.6.1. Έιεγρνο ηεο γξακκηθόηεηαο θαη βαζκνλόκεζε ηνπ δπγνύ
Απφ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα Η, ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δχλακεο F, ζπλαξηήζεη ηεο
γσλίαο ζηξέςεο ηνπ ζχξκαηνο, θ. Τπνινγίζηε ηελ θιίζε, α, ηεο επζείαο F = αθ, δειαδή ηε
ζηαζεξά ηνπ δπγνχ, θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο, δα.
19.6.2. Τπνινγηζκόο ηεο καγλεηηθήο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ θελνύ (κ0)
1. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή ηνπ α πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην 19.6.1, ππνινγίζηε ηηο ηηκέο ηεο
δχλακεο επαλαθνξάο F, γηα θάζε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Η2,
θαη ζπκπιεξψζηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα ΗΗ.
2. Απφ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΗΗ, ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δχλακεο F, πνπ
αζθείηαη ζηελ πιεπξά ΑΒ ζπλαξηήζεη ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ξεχκαηνο Η2.
3. Τπνινγίζηε ηελ θιίζε k (Δμ.19.4) ηεο επζείαο απηήο θαη ελ ζπλερεία ηελ ηηκή ηνπ κ0,
ζχκθσλα κε ηελ Δμ. (19.5) . Δθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο δκ0.
19.6.3. Τπνινγηζκόο ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο Βx, ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ
ηεο Γεο
1. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή ηνπ α πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην 19.6.1, ππνινγίζηε ηηο ηηκέο ηεο
δχλακεο επαλαθνξάο F, γηα θάζε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η, θαη ζπκπιεξψζηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ
Πίλαθα ΗΗΗ.
2. Απφ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΗΗΗ, ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δχλακεο F,
ζπλαξηήζεη ηνπ ξεχκαηνο I, πνπ δηαξξέεη ηελ πιεπξά ΑΒ.
3. Πξνζδηνξίζηε ηελ θιίζε ι, ηεο ζπλάξηεζεο F(I) (Δμ. 19.1) θαη ζηε ζπλερεία ηελ ηηκή Bx,
ζχκθσλα κε ηελ Δμ. (19.7) θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο ηηκήο απηήο, δBx
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