BADANIE LEWITACJI MAGNESÓW TRWAŁYCH
1. CEL DOŚWIADCZENIA
W prezentowanym badaniu pokazane jest zachowanie się magnesów trwałych skierowanych do siebie biegunami jednoimiennymi,
co wywołuje lewitowanie jednego z nich, jeżeli ma on swobodę unoszenia się w polu grawitacji ziemskiej.
W tym badaniu dokonano dwóch doświadczeń:
1.1 Doświadczalne zbadanie jak wysoko uniesie się

1.2 Jak zmieni się okres wahań „wahadła lewitacyjnego” w zależności od wielkości masy tego magnesu (rys. 2).

magnes obciążony dodatkową masą (rys. 1).

Rys.2

2. OPIS DOŚWIADCZENIA

Rys. 1

Na potrzeby doświadczenia skonstruowano stanowisko badawcze składające się z dwóch rurek z plexiglasu (fi wewnętrzne 16mm) osadzonych
w drewnianej podstawie. Do wnętrza rurek wprowadzono po dwa zestawy silnych magnesów neodymowych (fi 15mm/4mm) zwróconych do
siebie biegunami jednoimiennymi. Średnica magnesów została tak dobrana, aby umożliwiała swobodne poruszanie się magnesów wewnątrz rurek.

Tab.1

Wykres 1

2.1 Badanie wpływu ciężaru górnego magnesu na przestrzeń między magnesami X:

2.2 badanie okresu drgań (wahań) wahadła magnetycznego:

Do wnętrza rurki wprowadzono zestaw silnych magnesów neodymowych o średnicy
15mm, co pozwalało na swobodne poruszanie się górnego magnesu. Podczas doświadczenia oba magnesy nie były zmieniane. Do górnego magnesu dołączano znane
masy w celu wykreślenia wykresu X=f(mg). Wszystkie masy ważono na wadze analitycznej o dokładności do 0,5g. Odczyty przestrzeni wolnej między magnesami dokonano na skali naklejonej na rurce z plexiglasu. W tabeli obok przedstawiono wyniki
pomiarów. W kolumnie „mg” znajduje się wartość ciężaru łącznego magnesu górnego z dodatkowym obciążeniem, w kolumnie „x” zamieszczono wartość przestrzeni
wolnej między magnesami, gdy już się ustaliła po wrzuceniu obciążenia (tab. 1). Na
podstawie tych pomiarów wykonano wykres zależności wysokości unoszenia się magnesu górnego nad dolnym „x” (mm) od obciążenia. „mg”.

Doświadczenie polegało na wrzuceniu do rurki z magnesami drugiego zestawu magnesów z dołączonym obciążeniem. Zmierzono liczbę drgań
oraz czas ich trwania. Badanie to ograniczono do trzech wartości obciążenia, dla których zaprezentowano po trzy wyniki pomiarów. Okresy wahań
zostały zmierzone przy pomocy zapisu filmowego, dzięki któremu udało
się dość dokładnie zmierzyć liczbę wahań i ich czas trwania. Wyniki zamieszczono w tabeli 2. Wartości średnie arytmetyczne okresu wahań dla
każdego z tych ciężarków wynosiły odpowiednio: T= 0,318; 0,328 i 0,315
sekund. Na podstawie tabeli wykonano wykres T w funkcji (mg) magnesu. Widać na nim wielkości błędów bezwzględnych (np.: A do B). Przez
obszar błędów A-B, C-D, E-F można przeprowadzić prostą poziomą. Oznacza to, że okres drgań w badaniu nie zależy od masy ciężarków.

3. ANALIZA BŁĘDÓW

Tab.2

Wykres 2

W obu doświadczeniach pomiary mas użytych ciężarków są bardzo dokładne (z dokładnością ok. 0,5g) i w praktyce nie mają znaczenia.
3.1 W pierwszym doświadczeniu błąd bezwzględny pomiaru odległości „x” wynosił: Wb = +/-1mm
Zatem w najgorszym punkcie wykresu X=f(mg) dla mg=152,82g i odpowiednio x=34,0mm, błąd względny wynosi: Ww=1:34,0=0,029=2,9%

3.2 Przy pomiarach okresu wahań największe błędy wynikają z dynamicznego pomiaru kilkudziesięciu wahnięć. Największy błąd bezwzględny miał miejsce przy najszybszych drganiach tj. dla mg=83,94g i odpowiednio dla Tśr=0,328s i wynosił: Wb=Tśr – 0,303=0,328 – 0,303= 0,025(s)
Stąd błąd względny max wynosił: Ww= 0,025:0,328=0,076 tj. 7,6%

4.WNIOSKI Z DOŚWIADCZENIA
4.1 Wielkość dystansu „X” lewitacji maleje asymptotycznie wraz z ciężarem magnesu górnego (przy stałych wartościach obu magnesów). Tzn. mimo zbliżania się do siebie magnesów i rosnącej siły ich odpychania, działanie grawitacji dominuje. Należy przypuszczać, że istnieje taka wartość mg górnego magnesu, która pokona całkowicie siłę magnetyczną (czerwony wektor na rys 1) i spowoduje X=0.

4.2 Otrzymany wynik doświadczenia oznacza, że okres drgań nie zależy od masy ciężarków. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że na drgające magnesy nałożono ciężarki ferromagnetyczne (nakrętki stalowe),
co spowodowało, że znacznie powiększyło się zmienne pole magnetyczne ciała drgającego. Spowodowało
to zwiększenie sił wzajemnego oddziaływania magnesu stałego na ruchomy. Wraz ze wzrostem masy
drgającej rosła siła oddziaływania. Podobnie dzieje się w przypadku ciężarka wiszącego i drgającego na
sprężynie. Wtedy okres drgań jest równy T=2π√m∕k, gdzie „m” to masa ciężarka, a „k” to siła sprężyny.
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