
EK15 :ATLAS toroid modeli yapımı  
Deneyin Adı: ATLAS Mıknatıs modeli yapimi 

Süre: 90dk 

Malzemeler: 
1. Kısım: ATLAS Toroid modeli yapımı 
3B Printer: Atlas mıknatıslarının temelinin basımı için

Bakır bobin teli: Mıknatısları oluştırmak için

Yapıştırıcı: 3B printer ile basılan parçaları yapıştırmak için

Düşük voltaj kaynağı: Mıknatısları beslemek için

Pusula: Oluşan manyetik alanı gözlemlemek için

Makas: Telleri kesmek için

Zımpara telleri: Bobin telindeki emayeyi sıyırmak için

Havya: Telleri lehimlemek için

2. Kısım: Katot ışıma tüpünde elektron bükümü gözlemlenmesi 
Katot ışın tüpü düzeneği

Mıknatıs: elektronları bükmek için


Ön hazırlık:  
Deneyin öğrencilerin kullanımı için hazırlanması: 
3D printer yardımı ile tellerin sarılacağı mıknatıs temelleri basılır. 

Toroidi oluşturan halkalar japon yapıştırıcısı ile yapıştırılar.


Öğrencilerin deneye gelmeden önce bilmesi gerekenler; 
Akım ile manyetik alanın nasıl oluşturulacağı. Toroidin ne olduğu ve içerisinde nasıl bir 
manyetik alan oluştuğu. CERN ATLAS deneyinde kullanılan mıknatısların özellikleri.

Katot ışın tüpünün çalışma prensipleri

Yüklü ve yüksüz parçacıkların manyetik alanda hareketleri


Deney ile ilgili güvenlik hususları:  
Voltaj kaynağı açıkken tellere dokunmayınız.  

Deneyin yapılışı 

1. Kısım: ATLAS Toroid modeli yapımı 
Bobin telleri toroidi oluşturan halkalara 80 sarım olacak şekilde sarılır. Bir model için 8 
tane halka kullanılır. Bu 8 halka, toroid oluşturacak şekilde birbiri ile bağlanır ve japon 
yapıştırıcısı ile yapıştırılır. Bobin telilerinin uçları zımparalanır ve havya ile lehimlenir. Düşük 
voltaj kaynağına bağlanır. Voltaj kaynağı güvenli bir seviyeye getirilir. Oluşan manyetik alan 
pusulalar yardımı ile gözlemlenir. Yaklaşık manyetik alan hesaplanır ATLAS torodi ile 
model karşılaştırılır. 


2. Kısım: Katot ışıma tüpünde elektron bükümü gözlemlenmesi 
Katot ışın tüpü çalıştırılır. İlk önce manyetik alan yokken elektronların izleri gözlemlenir. 
Daha sonra manyetik alan açılarak izin değişimi gözlemlenir. Başka mıknatıslar katot ışın 
tüpüne yaklaştırılır ve manyetik alanın değişimi ile elektron izlerinin nasıl değiştiği 
gözlemlenir. 
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Kazanımlar:  
Akım ile manyetik alan oluşturmanın gözlemlenmesi. Büyük deneylerde neden ve nasıl 
manyetik alan kullanıldığının anlaşılması. Elektronların manyetik alandaki hareketinin 
gözlemlenmesi.


Faydali linkler: 
https://scool.web.cern.ch/classroom-activities/atlas-model

https://scool.web.cern.ch/sites/scool.web.cern.ch/files/documents/
SCoolLAB_ATLAS_worksheet.pdf
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Deneyin yapıldığı tarih:

_____________________________

Deney grubu:

_____________________________

Deney Grubu Üyeleri

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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1. Kısım: ATLAS Toroid modeli yapımı

Bu deney sayesinde sadece ATLAS mıknatıs modelinin manyetik alanını keşfetmekle 
kalmayıp, ölçüm öncesi sonuçlar hakkında öngörülerde de bulunacaksınız. Şimdiye kadar 
bildiklerinizi hatırlayın ve öngörülerinizi açıklayın! Hassas ölçümler yapınız, 
gözlemlerinizi not ediniz ve öngörüleriniz gözlemlerinizden farklı ise açıklayınız!

Bu deneydeki bütün ölçümler için:
 

a) Çizimler her zaman bir/iki veya daha fazla bobinin 
yukarıdan görünümünü gösterir. Yani sağdaki resimde xy 
düzleminde.

b) Bu deneyde manyetik alanları keşfedeceksiniz, her 
zaman alanı belli yükseklikten ölçmeyi unutmayınız. Yandaki 
resimde z=0 yüksekliğine denk gelen yerden. 

Özellik ATLAS Toroid Model Toroid

Büyüklük 
 ve  

Kütle

İç çap 9.4m 9.3cm

Dış Çap 20.1m 20.1cm

Uzunluk 25.3m 24.7cm

Kütle 830t 860g

Bobinler

Bobin sayısı 8 8

Malzeme Niob-Titanium Emaye kaplama bobin teli

Çalışma Sıcaklığı 4.5K Oda sıcaklığı

Bobin başına sarım 120 80

İletkenin toplam uzunluğu 56km 500m

Akım 20.5kA 0.4A

Gerilim 16V 12V

Direnç 0.160 mΩ 31 Ω

Ortalama Manyetik Alan 0.5T 0.8mT
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Tek bobin manyetik alanı:
Öngörü:

1.1.  Bobinlerden  biri  ile  başlıyoruz.  İlk  önce  sadece  bir  bobinin  manyetik 
alanının  neye  benzediğini  düşünelim.  Öngördüğümüz  manyetik  alanı  gözümüzde 
canlandırmak için aşağıdaki şekilde manyetik alan çizgilerini çiziniz. 

Gözlem:
1.2.  Tek bobini güç kaynağına bağlayıp manyetik alanı inceleyin.  Gözleminizi 

canlandırmak için tekrardan manyetik alan çizgilerini çizin.

1.3. Öngörünüz ile gözleminiz arasında fark var mı? Çizimleriniz arasında fark 

var ise sebebi nedir?

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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İki bobin manyetik alanı:
Öngörü:

2.1.  Bir  sonraki  adımda iki  bobin kullacaksınız.  Bobinleri  aşağıda  gösterildiği 
şekilde konumlandıracağız. Manyetik alan nasıl gözükür? Öngörünüzü çiziniz.

Gözlem:
2.2. Şimdi bobinleri birbirine bağlayıp güç kaynağına bağlayınız. Manyetik alanı 

inceleyip manyetik alan çizgilerini gösteriniz. 

2.3. Öngörünüz ile gözleminiz arasında fark var mı? Çizimleriniz arasında fark 

var ise sebebi nedir?

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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İki bobin manyetik alanı:
Öngörü:

3.1.  Son  olarak  8  bobinin  manyetik  alanının  neye  benzediğini  düşünün. 
Öngörünüzü çiziniz. 

Gözlem:
3.2. Önce bütün bobinleri birbirine bağlayıp yapıştırınız. Daha sonra modeli güç 

kaynağına  bağlayın.   Manyetik  alanı  inceleyip,  manyetik  alanı  görselleştirmek için 
manyetik alan çizgilerini çizin. 

3.3. Öngörünüz ile gözleminiz arasında fark var mı? Çizimleriniz arasında fark 

var ise sebebi nedir?

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2. Kısım: Katot ışıma tüpünde elektron bükümü gözlemlenmesi

Katot ışın tüpünün nasıl çalıştığını kendi cümlelerinizi kullanarak açıklayınız. 
Tüp  içerisindeki  bir  elektron  tabancası  ile  elektron  oluşturulur.  Serbest  kalan 

elektronlar  not  ve  katot  elektrotları  arasına  yüksek  gerilim  uygulayarak  hızlandırılır. 

Elektronlar tüp içerisindeki gazı iyonize eder ve bu da bize izleri görmemize yardımcı 

olur. 

Katot  ışın tüpündeki bobini  çalıştırdığımızda elektronlarının izi  nasıl  değişir? 
Nedenini açıklayınız.

Düz  yolda  ilerleyen  elektronlar  dairesl  bir  yolda  ilerlemeye  başladılar.  Çünkü 

manyetik alan yüklü parçacıkların yollarını değiştirir.

Katot ışın tüpüne mıknatıs yaklaştırdığımızda elektronlarının izi nasıl değişir? 
Nedenini açıklayınız.

Mıknatısın manyetik alanı sayesinde elekttonlar yollarından sapmıştır. 

Katot  ışın  tüpüne  lazer  tuttuğumuzda  fotonların  izi  nasıl  değişir?  Nedenini 
açıklayınız.

_Fotonun izi değişmez çünkü yüksüzdür ve manyetik alandan etkilenmez.
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