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  וגמהלדתרגילים בעיות ו

  אלקטרוסטטיקה

.  שני כדורים קטנים טעוניםבמערכת שלפניכם .1

כדור שמטענו .  קבוע במקומוq1כדור שמטענו 

q2 ומסתו mצא במנוחה  תלוי על חוט ונמ

  ).  תרשיםראו(

 .ונמק? האם מטעני הכדורים שווים בסימנם או שונים בסימנם  .א

ת שפועלים על הכדור  בו את כיווני הכוחונו וסמו את התרשים למחברתקיהעת  ) 1(  .ב

  .q2שמטענו 

את שם הכוח ומי , q2 לגבי כל אחד מהכוחות הפועלים על הכדור שמטענו ציינו )2(

  .מפעיל את הכוח

  

 כי הגרעין נמצא במנוחה וחיהנ.  סביב גרעין האטוםיחידאטום המימן נע אלקטרון ב .2

 הואן מטען הגרעי.  10-10m =R·0.53נע סביבו במסלול מעגלי שרדיוסו והאלקטרון 

q1=+1.6�10-19C . מטען האלקטרון הואq2= -1.6�10-19C ומסת האלקטרון היא 

m=9.1�10-31kg.  

  .מפעיל עליושהגרעין  כי הכוח היחיד הפועל על האלקטרון הוא הכוח החשמלי וחיהנ

  ?מהו כיוון הכוח שמפעיל הגרעין על האלקטרון  .א

 ?מהו גודל הכוח שמפעיל הגרעין על האלקטרון  .ב

  . את תאוצת האלקטרוןוחשב,  אם כן.ו מדוערי הסב–אם לא ? ון מואץהאם האלקטר  .ג

  

  מעגלי זרם ישר

. מבצעים ניסוי למדידת התנגדות של רכיב חשמלי .3

 מעגל החשמלי שבתרשים ונמדדיםבניסוי נבנה ה

מכשירי  (V והמתח בוולטמטר Aהזרם באמפרמטר 

  .)המדידה הם אידיאליים

 נגד משתנה

רכיב 
 חשמלי

A 

V 
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 .דות של הניסוי רשומות תוצאות המדיבטבלה שלפניכם  .א

  

  

  

  

  .I כפונקציה של V גרף של וסרטט

 ו קבע–אם לא .  את התנגדותוו חשב–אם כן ? האם לרכיב החשמלי יש התנגדות קבועה  .ב

  .  שר מגדילים את הזרםאם התנגדותו עולה או יורדת כאה

 ?  גל החשמלי שבניסוימעמהו התפקיד של הנגד המשתנה ב  .ג

  

, ושני נגדים , A, אמפרמטר, ε,  מתאר מעגל חשמלי ובו מקור מתחהתרשים שלפניכם .4

R1ו -R2 .התנגדות .  אום0.5 וולט והתנגדותו היא 15מ של מקור המתח הוא "הכא

   . אום18 היא R2והתנגדותו של ,  אום6 היא R1התנגדות , האמפרמטר זניחה

  

רם צמת הזו את עחשב  .א

  .  מפרמטר מודדשהא

 את המתח שבקצות וחשב  .ב

  .  R2הנגד 

 למדוד ו בו מכשיר מדידה שבאמצעותו תוכליפו והוסכםו את התרשים למחברתקיהעת  .ג

  .    בסעיף בםתח שחישבתאת המ

  . R1צמת הזרם העובר בנגד ו את עחשב  .ד

  

 מעגל החשמלי המתואר בתרשים שלפניכםב .5

התנגדויות האמפרמטרים זניחות והתנגדות 

מ "הכא"). סופית-ןאי("לטמטר גדולה מאוד הוו

והתנגדותו , לט וו12של מקור המתח הוא 

 -מד,  אמפר1 מורה A1הזרם -מד. הפנימית זניחה

 6 מורה Vוהוולטמטר ,  אמפר2 מורה  A2הזרם 

  . וולט

500  400  300  200  100  I(mA) 

6.0  4.8  3.6  2.4  1.2  V(V) 
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  .  R2 - ו R1 את ההתנגדויות וחשב  .א

 .  את התנגדות הנורה שבמעגלוחשב  .ב

 .  את הספק הנורה במעגלוחשב  .ג

 ?  ול' ג9,000נרגיה של מה זמן צריכה הנורה לדלוק כדי לצרוך אכ  .ד

  

 ניתן Mאת המגע . נורה ונגד משתנה, כולל מקור מתח, המתואר בתרשים א, מעגל חשמלי .6

 .התנגדות התיילים זניחה. B- לAלהזיז לכל נקודה בין 

  

  

  

  

  

 

  

תקטן או , צמה של האור הנפלט מהנורה תגדלהאם הע.  שמאלה Mמזיזים את המגע   .א

 .וריהסב? לא תשתנה

כיבויה עד , להחליש את עצמת האור הנפלט מהנורה, Mעל ידי הזזת המגע , האם ניתן  .ב

 . מדועורי הסב–אם לא ?  על הנגדM להיכן יש להזיז את המגע –אם כן ? המוחלט

 מדוע וריהסב. A לנקודה M מזיזים את המגע במעגל החשמלי המתואר בתרשים ב  .ג

  ).היא אינה מאירה(עובר זרם דרך הנורה במצב זה כמעט ולא 

  

  השדה המגנטי

  . בכיוון המתואר בתרשיםIבתיל ישר וארוך מוזרם זרם  .7

 ?ר שדה מגנטי הזרם החשמלי יוצשאכן לבדוק בניסוי כיצד ניתן  .א

 ?Q ומה כיוונו בנקודה Pמה כיוון השדה המגנטי בנקודה   .ב

 P מן התיל גדול כפליים ממרחק הנקודה Qמרחק הנקודה   .ג

 לבין P את היחס בין גודל השדה המגנטי בנקודה ומצא. מהתיל

  .וריהסב. Qגודל השדה המגנטי בנקודה 

 תרשים א בתרשים 
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מקבילים , ב-א ו, ני תילים ישרים וארוכיםש .8

בשני .  נמצאת על תיל בAנקודה . זה לזה

 ראו( עובר זרם חשמלי משמאל לימין התילים

  ). תרשים

  : מהכיוונים האלהדבאח וג בחר- מהסעיפים אלכל אחד בתשובתכם

  (    ) .למטה  ,  (    )למעלה ,  )⋅(מהדף החוצה ,  )x(אל תוך הדף  ,  (        )שמאלה  ,   (       )ימינה 

  .ונמק? צאת על תיל בשנמ, Aמהו כיוון השדה המגנטי שתיל א יוצר בנקודה   .א

  .ונמק?  יל על תיל במהו כיוון הכוח שתיל א מפע  .ב

  . ונמק?  מפעיל על תיל אמהו כיוון הכוח שתיל ב  .ג

 את וחשב. מ" ס2  הואליםהמרחק בין התי.  אמפר10ם זרם של לים זורדרך כל אחד מהתי  .ד

 .הכוח שמפעיל תיל א על קטע באורך מטר של תיל ב

  

 מתואר חתך של צינור שקוטרו בתרשים שלפניכם .9

הצינור מרוקן . הכפוף בזווית ישרה, מ" ס10

שמהירותם , יםאלומה צרה של אלקטרונ. מאוויר

נעה לאורך הציר המרכזי של ,  לשנייהטרמ 107

 . בצינורABCEהחלק 

 שדה זה ;יוצרים שדה מגנטי מאונך למישור הדף

כך שהאלקטרונים ,  בצינורEFGCמוגבל רק לחלק 

  ).ראו תרשים ( לאורך צירוונעים בצינור CGHDנכנסים לחלק 

  .   ונמק? ל תוך הדףהחוצה מן הדף או פנימה א: מהו כיוון השדה המגנטי  .א

  .ונמק? EFGCמה צורת המסלול של האלקטרונים בחלק   .ב

  . את עצמת השדה המגנטיוחשב  .ג

  

  השראה אלקטרומגנטית

 2Ωשהתנגדותו , PQמוט מוליך  .10

ניתן להזזה על , מ" ס50ואורכו 
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מסגרת נמצאים בשדה מגנטי אחיד המוט וה.  שהתנגדותה זניחהABCDמסגרת מוליכה 

 ). תרשיםראו(ר המסגרת וכיוונו אל תוך הדף השדה מאונך למישו. B = 0.3 Tצמתו שע

  .    מטר לשנייה2 במהירות קבועה של PQמזיזים ימינה את המוט 

  .  ונמק ? P-  לQ- או מQ- לP-האם הזרם המושרה שנוצר זורם במוט  מ  .א

  .צמת הזרם המושרה את עוחשב  .ב

  . מוטנטי מפעיל על השהשדה המג) גודל וכיוון( את הכוח ומצא  .ג

  

שביניהם שורר שדה מגנטי ,  מתוארים שני קטבים מגנטיים מנוגדיםבתרשים שלפניכם .11

והקוטב , (N)הקוטב העליון הוא צפוני .  טסלה0.1הוא  , B, גודל השדה המגנטי. אחיד

. (S)התחתון הוא דרומי 

בתוך השדה מניעים 

, מסגרת מלבנית מוליכה

abcd ,במהירות קבועה ,

v , כך שהצלעabה  נע

בתוך השדה המגנטי 

 cdוהצלע , ובמאונך לו

. נעה מחוץ לשדה המגנטי

  . 'מ 0.2הוא , ab מטר לשנייה ואורך הצלע 0.5גודל המהירות הוא 

  .ונמק?  למעלהאולמטה  –מהו כיוון השדה המגנטי בין שני הקטבים   .א

  .המסגרת המלבנית המוליכה של abמ המושרה בצלע " את הכאוחשב  .ב

  . ונמק?  a – לb – מאו  b– לa  – מ? של המסגרתabע מהו כיוון הזרם בצל  .ג

  . מדועוריהסב. ובר בה זרםלא ע, המסגרת נעה בתוך השדה המגנטיכאשר כל   .ד

  


