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Eksperiment P41 Elektromagnetiline
induktsioon

SW Interface: 500, 700 või 750
Windows® file: P41_INDU.SWS

Töövahendid

Science Workshop interfeis, fotovärav, pingeandur (Voltage Sensor), pulkmagnet.

Eesmärk

Töö eesmärgiks on mõõta läbi pooli liikuva magneti poolt poolis indutseeritud
elektromotoorjõudu.

Teooria

Läbi suletud juhtmerõnga liikuv magnet tekitab selles juhtmes elektivoolu. Või täpsemalt öeldes
– muutuv magnetväli tekitab indutseerib juhtmerõngas elektromotoorjõu. Juhul, kui meil on
tegemist pooliga, millel on N keerdu, võime vastavalt Faraday induktsiooniseadusele kirjutada
järgmiselt:
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kus E on juhtmes tekitatud elektromotoorjõud, N – pooli keerdude arv ja 
t∆
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muutumise kiirus.

Selles katses joonistatakse graafik, mis kirjeldab poolis indutseeritud elektromotoorjõu
muutumist aja jooksul (funktsiooni )(tEE =  graafik). Saadud funktsiooni integreerimisel leiame
graafiku alla jääva pindala integreerimisel üle aja. Sellega saadakse kogu mõõtmise jooksul läbi
pooli läinud magnetvoog, kuivõrd kogu magnetvoog

∫ ∫−==Φ EdtNdφ .

Töö käik

Selles töös mõõdab pingesensor pinget pooli otstel (elektromotoorjõudu), mille tekitab läbi pooli
liikuv magnet. Fotovärav magneti ees toimib lülitina – andmete kogumine algab hetkel, mil
magnet katkestab fotovärava kiire. Programm Science Workshop salvestab ning toob ekraanile
graafiku, millel on pinge sõltuvus ajast.
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I OSA: Arvuti seadistamine

1. Ühenda Science Workshop interfeiss arvutiga. Lülita esmalt sisse interfeiss ning seejärel
arvuti. Ühenda pingesensor analoogkanalisse A. Fotovärav ühenda digikanaliga 1.

2. Ava SW fail P41_INDU.SWS kataloogist
c:\sciwkshp\library\physics
Avanenud dokumendil on graafiku-aken pinge-aeg teljestikuga ning mõõdikuaken (Meter-
window) pinge väärtuste jaoks.

3. Arvutil ettemääratud mõõtmistingimused (mõõtmiste arv ajaühikus, alg- ja lõpptingimused
jne) on antud töö jaoks järgmised: Periodic Samples = Fast, 200 Hz (igas sekundis
mõõdetakse pingeväärtust 200 korda). Start Condition = Ch 1, Low (blocked) (mõõtmiste
algtingimus – katse tulemuste mõõtmine algab hetkel, mil fotovärava kiir blokeeritakse), ja
Stop condition = Time at 05 seconds (andmete salvestamine lõppeb 0,5 sekundit pärast
katse algust).

II OSA: Katsevahendite ühendamine, seadistamine

1. Ühenda pingesensori juhtmed 120/220 V pooli 220V otstega (vt joonis 1).

Joonis 1

2. Aseta katseriistad laborilaual nii, et pool asuks laua serval, pooli kohal asub fotovärav
(joonis 1) nii, et pulkmagnet saaks kukkuda vabalt läbi fotovärava ning läbi pooli.
NB! Aseta põrandale mingeid kukkumist pehmendavaid asju, et magneti kukkumisel
mitte lõhkuda põrandat ja magnetit.

III OSA: Mõõtmised. Andmete salvestamine.

1. Vajuta nuppu REC. Võta magnet ja hoia teda nii, et selle lõunapoolus oleks fotoväravast
umbes 2 cm kõrgemal.

INTERFEISSI

INTERFEISSI

POOL
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2. Lase magnet fotovärava ja pooli vahelt läbi kukkuda. Andmete salvestamine algab ja
lõppeb nii nagu seadistuses ette nähtud. (Juhul, kui arvuti ei ole katseandmeid salvestanud,
kontrolli, kas magnet katkestas fotovärava kiire). Experiment Setup aknasse ilmub Run #1.

Andmete analüüs

1. Enne andmete analüüsi salvesta igaks juhuks fail Save as… abil. (NB! Ära salvesta vana
faili üle! Ära unusta hiljem salvestatud faili ära kustutamast.). Aktiviseeri graafikuaken
(kliki sellel).

2. Vajuta graafikuaknas nuppu Statistics ( ). Andmete sobitamiseks akna suurusega vajuta

nuppu Autoscale ( ). Graafikuakna statistikaosas (paremas servas) vajuta nuppu

Statistics Menu ( ), vali sellest Integration (integreerimine).

3. Selleks, et leida graafiku mingi piirkonna ja ajatelje vahel jääva pinna pindala, tuleb
integreerida üle vastava funktsiooni. Selleks tuleb tõmmata graafikuaknas ristkülik ümber
vastava piirkonna. (vt joonis 2) Tõmba ristkülik ümber esimese (positiivse) tipu.
Märgistatud graafiku osa alla jääva pinna pindala ilmub statistikaosasse.

Integreerimine (esimene tipp) ΦΦΦΦ1 = __________ V⋅⋅⋅⋅s

Joonis 2.
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4. Leia ka teise (negatiivse) tipuga graafiku osa ja ajatelje vahele jääva pinna pindala,
märgistades teine piirkond.

Integreerimine (teine tipp) ΦΦΦΦ2 = __________ V⋅⋅⋅⋅s

5. Korda katset järgmisel kahel juhul:
1) Kinnita teibi abil kaks pulkmagnetit nii, et mõlema lõunapoolusel. Korda katset.
2) Kinnita teibi abil kaks pulkmagnetit nii, et ühe magneti lõunapoolus langeks kokku teise
magneti põhjapoolusega.

Küsimused.

1. Kas pooli sisseminev magnetvoog on võrdne väljamineva magnetvooga? Milline on see
teie katse kohaselt, milline peaks see olema teooria ennustuse põhjal?

2. Millest sõltub poolis indutseeritud elektromotoorjõud? Millal on see suurem, millal
väiksem? Miks on graafikul elektromotoorjõu teine tipp absoluutväärtuselt suurem
esimesest tipust?

3. Miks on graafikutipud erinevates suundades?

4. Milliseid järeldusi võib teha kahe püsimagneti abil sooritatud katsetest?


	Eksperiment P41 Elektromagnetiline
	induktsioon
	Töövahendid
	Eesmärk
	Teooria
	Töö käik
	I OSA: Arvuti seadistamine
	II OSA: Katsevahendite ühendamine, seadistamine
	III OSA: Mõõtmised. Andmete salvestamine.
	Andmete analüüs
	Küsimused.


