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خازن و ساکن الکتریسیتۀ

خدا نام به
اولیه مفاهیم

اتم ساختار

ازدورىنسبتاًفاصلۀدرهاالکترون وکندمىاشغالرااتمازکوچکىبسیارفضاىهستهاست.شدهتشکیلها،الکترون وهستهقسمت،دوازاتم

.استهستهقطربرابر100000تقریباًاتمقطرچرخند.مىآندوربههسته

.استشدهتشکیلنوترون وپروتوننامبهریزترىهاىذرهازخودهسته

الکتریکی بار

اندازه بایکای که است کولن الکتریکی بار میCگیری داده شود.نمایش

می مثبت را پروتون الکتریکی بار و منفی را الکترون الکتریکی نامیم.بار

می جذب را یکدیگر ناهمنام بارهای و دفع را یکدیگر همنام کنند.بارهای

مق این که است برابر یکدیگر با پروتون و الکترون الکتریکی بار برابراندازۀ C191061دار /.است

می گفته بنیادی بار اندازۀ عدد این شود.به

الکتریکی: بار نمیپایستگی بوجود الکتریکی نمیبار هم بین از و میآید منتقل دیگر جسم به جسمی از تنها شود.رود،

بار: بودن است.کوانتیده بنیادی بار از صحیحی مضرب همیشه جسم یک بار ...,0,1,2میزان nneq

الکتریکی بار خنثی جسمی در آنکه شود؟64برای گرفته آن از باید الکترون تعداد چه شود، ایجاد نانوکولن

مس اتمی دارد؟29عدد منفی الکتریکی بار مقدار چه مس اتم است؟ چقدر مس اتم هستۀ الکتریکی بار است.

جسمی اگرC46/بار 13105است. /شد؟ خواهد کولن میکرو چند آن بار بگیریم جسم این از الکترون

جسمی الکتریکی است؟C128بار داده دست از یا گرفته الکترون جسم این است.

1مثال  

2مثال  

3مثال  

4مثال  
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رسانا نیمرسانانارسانا،مواد و

دسته دو به آنها در بار حرکت قابلیت اساس بر تقسیممواد نارسانا و رسانا میی شوند:بندی

میمادهرسانا: بار که موادایست این کند. حرکت آن در آزادانه الکترونتواند داشتن علت به را الکتریکی جریان هدایت دارند.قابلیت آزاد های

الکترونالکترون آزاد هستههای به که هستند ندارند.هایی وابستگی اتم ی

مادهنارسانا الکترون: آنها در زیرا ندارد، را الکتریسیته هدایت قابلیت که هستهایست به دها حرکت و ترند مقید خود اتم نیست.های راحت آنها ادن

نارسان:نیمرسانا مانند شرایطی در و کرده عمل رساناها مانند شرایطی در که هستند موادی میانیمرساناها عمل کنند.ها

اجسام کردن باردار

اتم از عادی حالت در شدهاجسام درست خنثی میهای اما هستند. خنثی الکتریکی لحاظ از بنابراین راهاند از کرد.توان باردار را آنها گوناگون های

می صورت روش سه طریق از اجسام کردن گیرد:باردار

میمالش: برده کار به نارسانا اجسام کردن باردار برای روش پارچهاین و شیشه )مانند نارسانا جسم دو که هنگامی روش این در یاشود. پشمی ی

می مالش یکدیگر به را اابریشمی( از تعدادی الکترونلکتروندهیم که جسمی شیشههای )میلۀ دارد کمتری جسمیخواهی به و شده جدا آن از ای(

می انتقال پشمی( یا ابریشمی )پارچۀ دارد بیشتری خواهی الکترون میکه دست از الکترون که جسمی ترتیب بدین باریابد، دارای )شیشه( دهد

می الکترون که جسمی و بمثبت دارای )پارچه( میگیرد منفی شود.ار

است. شده آورده ماده چند برای خواهی الکترون ترتیب زیر جدول در

میتماس: تماس خنثی جسمی به را باردار جسم یک که میوقتی مبادله جسم دو بین الکترون تعدادی نیزدهیم، خنثی جسم نتیجه در و شود

می شود.باردار

الکتریکی: میالقای دیده شکل در آنچه مانند روش این میدر باردار را جسم خنثی جسم و باردار جسم تماس بدون کنند.شود
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)برق نما(الکتروسکوپ

میوسیله قرار استفاده مورد جسم بار عالمت تعیین و بودن باردار نمودن مشخص برای که گیرد.ایست

نحوه زیر شکل باردادر است:ی شده داده نشان الکتروسکوپ یک نمودن ر

کولن قانون

ذره فاصلۀدو در که باردار بارهایrی و داشته قرار یکدیگر می2qو1qاز وارد الکتریکی( )نیروی نیرویی یکدیگر به بارهادارند، اندازۀ با که کنند

فاصله مجذور با و مستقیم دارد.نسبت عکس نسبت آنها ی

2
21

r

qq
kF 

رابطه )در کولن حسب بر بار باال وCی متر حسب بر فاصله ،)k.است کولن ثابت
2

2
9

/ 10998
C

mN
k

.


نیوتون: سوم قانون

بر جسمی میهرگاه وارد اول جسم بر مخالف جهت در و اندازه هماند به نیرویی نیز دوم جسم کند، وارد نیرو دیگری واکنشیجسم )همواره کند.

دارد(. وجود کنش هر برابر در مخالف عالمت با و برابر

آوری یـــــاد

می الکتروسکوپ کمک عالمتبه آنتوان بودن نارسانا یا رسانا و باردار جسم یک نمود.بار مشخص را

ورقه انحراف شود، نزدیک همنام بار با جسمی باردار الکتروسکوپ یک به میاگر بیشتر آن شودهای

با جسمی باردار الکتروسکوپی به اگر یعنی بالعکس. ورقهو شود، نزدیک مخالف همبار به آن های

می شوند.نزدیک

ورقه انحراف کنیم، نزدیک رسانا یک باردار الکتروسکوپ یک به میاگر کم الکتروسکوپ شود.های
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بارهای با ذره Cqدو 21 وCq 52 فاصلۀ گرفته5در قرار یکدیگر از میمتری وارد یکدیگر به ذره دو که نیرویی بزرگی واند. کنند

( نمایید. مشخص آنرا 2نوع

2
9109

C

mN
k

.
)

ذره الکتریکی بار nCqایدو 81 2وqفاصلۀ ازسانتی20در گرفتهمتری قرار مییکدیگر وارد یکدیگر به بار دو این که نیرویی اگر کننداند.

41036برابر بار اندازۀ و نوع باشد. ربایشی صورت به نمایید.2qو مشخص را

بارهای با ذره Cqدو 41 وCq 52 فاصلۀ گرفته20در قرار یکدیگر از اگرمتری از2اند. بار به1qمیکروکولن و اضافه2qبرداشته

می برابر چند آنها بین نیروی شود؟کنیم

بارهای با ذره Cqدو 81 وCq 32 فاصلۀ گرفتهdدر قرار یکدیگر اگراز از2اند. بار به1qمیکروکولن و و2qبرداشته کنیم اضافه

می برابر چند آنها بین نیروی کنیم، نصف نیز را آنها بین شود؟فاصلۀ

می مشخص درصد صورت به تغییرات این بنابراگاهی فاصلۀشوند. یا و بار جدید مقادیر و کنید بازنویسی کسری صورت به را عبارات که است بهتر ین

فرمول در و نوشته کسری صورت به را بارها کنید.بین جایگذاری ها

5مثال  

6مثال  

7مثال  

8مثال  
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هم الکتریکی بار Cqنامدو 81 2وqفاصلۀ نیرویrدر یکدیگر میFاز وارد هم بر اگررا بار25کنند. از بار1qدرصد به و برداشته 2qرا

آن بین متقابل نیروی یکدیگر، از بارها فاصلۀ در تغییر بدون کنیم، می50هااضافه افزایش )سراسریدرصد است؟ کولن میکرو چند اولیۀ مقدار یابد.

(89ریاضی

1)12)23)34)4

کره یکدیگراتصال به باردار های

گونه به بارها شوند، داده اتصال یکدیگر به هستد بار دارای که یکسان فلزی کرۀ دو میاگر جابجا آنها روی شود.ای یکسان کره دو هر بار که شوند

الفبپ

پایه روی که یکسان فلزی کرۀ شدههایدو نصب الکتریکیعایق بارهای دارای و Cqاند 121 وCq 42 اتصال یکدیگر به را هستند

فاصلۀ در و میسانتی40داده قرار یکدیگر از میمتری چقدر آنها بین کولنی نیروی )دهیم. 2شود؟

2
9109

C

mN
k

.
)

کرۀ پایهدو روی که یکسان شدهفلزی نصب عایق الکتریکیهای بارهای دارای و Cqاند 121 وCq 42 اتصال یکدیگر به را هستند

فاصلۀ در و میسانتی40داده قرار یکدیگر از میمتری چقدر آنها بین کولنی نیروی شود؟دهیم.

9مثال  

10مثال  

11مثال  
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نیروهای نهی برهم کترواستاتیکیالاصل

ذره تعدادی نیرویاگر باشند، داشته قرار فضا از ناحیه یک در باردار ی

ذره سایر طرف از که است نیروهایی برآیند ذره یک بر وارد بهالکتریکی ها

می وارد آن به منفرد شود.صورت

گرفته قرار راست خط روی بر شکل مطابق باردار ذرۀ بارهایسه طرف از وارد نیروی برآیند Cqاند. 21 وCq 23 بار Cqبر 92 

است؟ نیوتون 22910940)چند CmNkcmd /., )

گرفته قرار راست خط روی بر شکل مطابق باردار ذرۀ بارهایسه طرف از وارد نیروی برآیند Cqاند. 22 وCq 23 بار Cqبر 31 

است؟ نیوتون 22910920)چند CmNkcmd /., )

12مثال  

13مثال  
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بردارها برآیند بر مروری

مولفه به بردار یکهتجزیه های

میهر را بهبردار یکه بردارهای حسب بر روبروتوان  نوشتصورت

مولفه به بردار تفکیک از استفاده با بردارها یکهبرآیند های

مولفه به را بردارها ابتدا در روش این افقیدر و عمودی راهای آنها و کرده تجزیه اشان

می جبری جمع یکدیگر با خودشان راستای کنیم.در

همبرآیند بر عمود بردار دو

بردار دو میواگر بدست روبرو رابطۀ از آنها برآیند بزرگی باشند عمود آید:برهم

ازمحاسبه استفاده با بردار دو برایند بزرگی کسینوسی هافرمول

اندازه با بردار دو آنهاوهایاگر بین زاویۀ و باشند، برآیندمفروض بردار اندازۀ باشد،

می حاصل روبرو رابطۀ از شود:آنها

هم بردار دو اگر است میبدیهی بدست روبرو رابطۀ از برآیند بردار اندازۀ باشند، آید:اندازه

ریاضی یادداشت
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قائم مثلث رأس سه در روبرو شکل مطابق باردار ذرۀ شدهالزاویهسه ثابت نیرویای اند.

بدست را قائمه رأس در واقع ذرۀ بر وارد خالص محاسبهالکتریکی را نیرو این اندازۀ و آورده

کنید.

14مثال  
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الکتریکی میدان

الکتریکیتعریف میدان کیفی

ذره میهر ایجاد الکتریکی میدان یک خود اطراف در باردار میی وارد الکتریکی نیروی ذرات دیگر به آن اثر در که کند.کند

الکتریکی میدان کمی تعریف

نیروی دهیم قرار باردار جسم یک مجاورت در را آزمون( )بار q مثبت بار دارای که باردار ذرهی یک اگر

F می وارد آن میبه تعریف روبرو صورت به بار این از استفاده با را الکتریکی میدان کنیم:شود.
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ذره یک از حاصل الکتریکی بارداریمیدان

بار با باردار ذرۀ یک از حاصل الکتریکی فاصلۀqمیدان رابطهrدر آن میاز حاصل روبرو شودی
2r

q
kE 

می داخل منفی بار به و خارج مثبت بار )از است. منفی بار سمت به مثبت بار از الکتریکی میدان شود(جهت

الکتریکی میدان نهی برهم اصل

ناحیه در بار چند از ناشی الکتریکی دارند.میدان حضور آنجا در که است بارهایی تک تک از ناشی میدان برایند برابر فضا از ای

... 21 EEET



ذره بار دو شکل Cqایمطابق 161 وCq 22 فاصلۀ به و راستی خط روی شدهسانتی30بر ثابت یکدیگر از اند.متر

فاصلۀ در و بار دو واصل خط از خارج الکتریکی میدان جهت و اندازه بارسانتی10الف( از بیابید.2qمتری

نقطه چه در شد؟ب( خواهد صفر برآیند الکتریکی میدان ای

15مثال  
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الکتریکی میدان خطوط

می استفاده خطوطی از الکتریکی بارهای اطراف میدان تجسم بهبرای که الکتریکیخطوطکنیم موسومند.میدان

ویژگی دارای خطوط هستند:این زیر های

از-1 بنابراین هستند، نقطه آن در مثبت آزمون بار بر وارد نیروی با جهت هم خطوط این

به و خارج مثبت میبار وارد منفی شوند.بار

می-2 نقطه آن از که است میدانی خط بر مماس نقطه هر در میدانمیدان خط با و گذرد

است. جهت هم

نزدیک-3 هم به میدان خطوط است، قویتر میدان که نقاطی ترند.در

نمی-4 قطع را یکدیگر میدان میخطوط عبور خط یک تنها نقطه هر از بنابراین کند.کنند،

است. شده رسم باردار ذرۀ یک اطراف الکتریکی میدان خطوط شکل مطابق

بار اگر بار2qالف( میدان خطوط جهت و نوع باشد، نمایید.1qمثبت مشخص را

بار اندازۀ کنید.2qو1qب( مقایسه یکدیگر با را

اگرنکته ناحیه: فضاایدر ازاز عبوری خطوط )تعداد باشند هم از مساوی فاصله به میدان خطوط

بود. خواهد میزان یک به نقاط تمام در الکتریکی میدان باشد( یکسان جا همه در سطح بهواحد

میدان، یکنواختاین الکتریکی گویند.میدان

الکتریکینیروی میدان در الکتریکی بار بر وارد

q بار Eاگر الکتریکی میدان Fدر نیروی بگیرد میقرار وارد آن به میدان طرف qEFqEFشود.از  ,


است. میدان جهت خالف در باشد منفی اگر و میدان جهت در نیرو جهت باشد مثبت بار اگر

جرمذره به الکتریکی10ای بار و تکیه-5گرم بدون یکنواحت الکتریکی میدان یک در اگرمیکروکولن داد. قرار سکون حالت به 210گاه smg /

است؟ جهت کدام در و کولن بر نیوتون چند الکتریکی میدان باشد،

16مثال  

17مثال  
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اول بخش های تست

ماده در الکتریکی بار مورد در گزینه است؟کدام درست

الکتر(1 است.یبار پایه بار از صحیحی مضرب الکتر2کی بار ندارد.ی( بستگی جسم سرعت به کی

است.3 پایسته الکتریکی بار است.4( درست گزینه سه هر )

شیشه میلۀ یک میاگر رخ وضعیت کدام دهیم، مالش پشمی پارچۀ با را دهد؟ای

می(1 پیدا منفی بار میمیله بار بدون پارچه و می2ماند.کند پیدا مثبت بار میله می( بار بدون پارچه و ماند.کند

می3 پیدا مثبت بار پارچه و منفی بار میله می4کند.( پیدا منفی بار پارچه و مثبت بار میله کند.(

است شده الکتریکی مثبت بار دارای القا وسیله به جسم باشد.یک جنس الکتریکی بار مقدار توانند می گزینه Ce)؟کدام 191061  /)

1)C18106 2)C18103 3)C18108 4مقدار سه هر )

است درست زیر های عبارت از یک ؟کدام

بارهای(1 میهاینارسانانزدیکیدرمثبتبر وارد نارسانا جهت در الکتریکی ربایشی نیروی .شودخنثی

ب2 نا( نزدیکی در مثبت بارهای شودینیروخنثیهایارسانر نمی وارد .ی

میخنثی،نارسانانزدیکیدرمثبتهایباربر(3 وارد نارسانا جهت خالف در راننده .شودنیروی

ب(4 که رساننیرویی نا نزدیکی در مثبت بارهای میخنثیهایار نیروی،شودوارد جهت استخالف آنی در منفی بارهای بر مینقطهکه شودوارد

میله یک از متر سانتی هر متری8به این1010سانتی بار میدهیم شودکولنچندمیلهالکترون Ce)؟می 191061  /)

1)8102 2)8102 3)910812 /4)910812  /

آن الکتریکی بار اندازه که ای یکنواخت/C40ذره الکتریکی میدان در شدتیاست CNبه /5105است پایین سوی به و قائم آن جهت که

داردقمعل قرار تعادل حال در محل.و در جاذبه شتاب 210اگر sm جرم/ استذرهباشد نوعی چه آن الکتریکی بار و گرم ؟چند

منفی-5(4منفی-20(3مثبت-5(2مثبت-20(1

رئوس2qAو1qبارهای دارندBودر قرار مقابل شکل دیگر.مربع بار در3qوقتی Cرا مینقطۀ دهیمقرار

در الکتریکی Oمیدان جهتنقطۀ در مربع شودOBوسط اینصورت،می با3qدر است :برابر

1)12q2)2q3)1q4)1q

1تست  

2تست  

3تست  

4تست  

5تست  

6تست  

7تست  
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بارهای از حاصل الکتریکی میدان مقابل شکل 2qAو1qدر نقطۀ کولندر بر نیوتون چند

229109)است؟ CmNk /.)

1)21092)41093)21029 4)41029 

8تست  

9تست  

10تست  

11تست  

12تست  

13تست  
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خازن و ساکن الکتریسیتۀ

الکتریکی پتانسیل انرژی

ذره موقعیت اثر در الکتریکی پتانسیل وجودانرژی دلیل به و الکتریکی میدان یک در باردار میی بوجود کولنی آید.نیروهای

یکنواخت میدان در الکتریکی پتانسیل انرژی تغییر

ذره یک الکتریکی پتانسیل انرژی درتغییر الکتریکی میدان توسط شده انجام کار منفی برابر مشخص جابجایی یک در الکتریکی میدان در باردار ی

است. جابجایی آن

 







cos

cos

cos

dEqU

dEqW

EqFdFW

WU

E

E

EEE

EE









این )Cدر کولن حسب بر بار Nرابطه ( کولن بر نیوتون حسب بر میدان ،)/Cحسب بر جابجایی ،)

m( )Jمتر ژول حسب بر انرژی تغییرات و است.( )

فاصلۀ در که اندازه هم و موازی رسانای صفحۀ دو گرفتهcm2بین قرار یکدیگر بزرگی،انداز به الکتریکی CNمیدان /2106.است شده ایجاد

الکتریکی بار با ذره Cqیک 2صفحۀ میمثبتتامنفیاز شود.جابجا

می تغییر میکروژول چند ذره الکتریکی پتانسیل انرژی کند؟الف(

ای در الکتریکی میدان کار است؟ب( بوده میکروژول چند جابجایی ن

باشدج کرده حرکت به شروع سکون حالت از ذره اگر آن( جرم g7103و ثانیهباشد بر متر چند مقابل صفحۀ به رسیدن زمان در آن سرعت ،

است؟

الکتریکی بار آنمیدانجهتدرمثبتاگر الکتریکی پتانسیل انرژی بشود، یابد.میکاهشجابجا   UWE ,

الکتریکی بار میدانخالفدرمثبتاگر آنجهت الکتریکی پتانسیل انرژی شود، یابد.میافزایشجابجا   UWE ,

الکتریکی بار میداندرمنفیاگر آنجهت الکتریکی پتانسیل انرژی بشود، یابد.میافزایشجابجا   UWE ,

الکتریکی بار جهدرمنفیاگر آنمیدانتخالف الکتریکی پتانسیل انرژی بشود، یابد.میکاهشجابجا   UWE ,

هستند. مستقل حرکت مسیر از الکتریکی پتانسیل انرژی تغییر و الکتریکی میدان نیروی کار

18مثال  
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الکتریکی بار دارای که غبار یک شکل، C151001مطابق /جرم g81001و /میدان در است

یکنواخت CNالکتریکی //

51021 و ساکن ابتدا در غبار اگر است. گرفته قرار افقی صفحۀ دو بین

فاصلۀ می/cm01به باالیی صفحۀ به که زمانی در باشد، داشته قرار پایینی صفحۀ رسد:از

آن سرعت است؟الف( ثانیه بر متر چند

است؟ ژول چند جابجایی این در میدان کار ب(

الکتریکی پتانسیل

می الکتریکی پتانسیل را بار میزان به الکتریکی پتانسیل انرژی گویند.نسبت
q

U
V 

میهمچنین الکتریکی پتانسیل اختالف را بار به الکتریکی پتانسیل انرژی اختالف بانسبت را آن و میVنامند دهند.نشان
q

U
V




J( ژول حسب بر الکتریکی پتانسیل انرژی تغییر رابطه این )Cدر کولن حسب بر بار الکتریکی(، پتانسیل اختالف و )J/C( کولن بر ژول حسب (بر

V( ولت آنرا که میاست نامند.(

q نکته عالمت رابطه این در بشود.: گرفته نظر در باید

می کاهش میدان جهت در الکتریکی پتانسیل بگیریم، نظر در مثبت را آزمون بار )اگر مییابد کمتر پتانسیل سمت به میدان جهت در حرکت (.رویمبا

نزدیکی در است.پتانسیل بیشتر منفی )بار( صفحۀ کنا در پتانسیل از مثبت )بار( صفحۀ

شده پتانسیل هم کره محلیالکتروناند.دو به دارد بیشتری پتانسیل که محلی از ها

می دارد کمتری پتانسیل روند.که

کره نابرابردو پتانسیل با همسان ی

مینکته: شارش دارد کمتری پتانسیل که محلی به بیشتر پتانسیل از الکتریکی بارهای پتانسیلبنابراینکنند.همواره اختالف بار شارش عامل

می پایان به بار شارش شود صفر اختالف این که زمانی و است رسد.الکتریکی

رابطه از الکتریکی میدان در الکتریکی پتانسیل بدستاختالف روبرو آید:میی


cos
cos

dE
q

dEq

q

U
V E 







است.نکته بار اندازۀ و نوع از مستقل الکتریکی پتانسیل اختالف :

19مثال  
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خازن و ساکن الکتریسیتۀ

نقطه دو بین الکتریکی پتانسیل الکتریکی500اختالف بار انرژی، ژول چند صرف با است. می/C80ولت جابجا نقطه دو این )سراسریبین شود؟

(86-ریاضی

1)3104 2)3108 3)4104 4)4108 

الکتریکی Cqبار 2نقطه الکتریکیاز پتانسیل با VVAای 51/نقطه الکتریکیتا پتانسیل با VVBای 51/می انرژیجابجا شود.

می تغییر چگونه و ژول چند بار کند؟پتانسیل

1)J410می میJ410(2یابدکاهش J5106(3یابدافزایش می J5106(4یابدافزایش می یابدکاهش

می را الکتریکی میدان یکای کنید حسبثابت بر mVتوان نمود./ بیان نیز

برابر آن بزرگی که زیر شکل یکنواخت الکتریکی میدان mVدر نقاط610/ بین الکتریکی پتانسیل اختالف 2و1است، 12 VV محاسبه را

( 8037603720کنید. /// cos,sin,  md)

20مثال  

21مثال  

22مثال  

23مثال  
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خارجی نیروی توسط شده انجام کار

ذره یک دادهاگر انجام کار آن روی بر کنیم، جابجا الکتریکی میدان در را باردار دادهی انجام کار ذره روی بر نیز میدان جابجایی این در طرفی از ، ایم

قضیه طبق فرایند این در واست، کار داریم:ی جنبشی انرژی

EWWK  خارجی

داشت: خواهیم است( صفر جنبشی انرژی )تغییر باشد گرفته انجام ثابت سرعت با جابجایی این اگر

VqWW E خارجی

کره زیر، شکل پایهدر روی مثبت، بار با درای ثابت سرعت با را مثبت باردار ذرۀ کره، این از حاصل الکتریکی میدان در شخصی دارد. قرار عایق ای

A نقطۀ از افقی میBتاراستای Wجابجا میدان این در شخص این کار اگر Wکند. میدان از حاصل نیروی کار الکتریکی’و پتانسیل اختالف و

BA VVV است؟ درست رابطه کدام باشد،

بار الکتریکی، میدان یک Cqدر 3A نقطۀ میBتااز نقطهجابجا در بار الکتریکی پتانسیل انرژی اگر ترتیبBوAهایشود. J51014به 

J5105و ،باشد

پتانسیل اختالف است؟الف( ولت چند نقطۀ دو بین الکتریکی

است؟ بوده ژول چند جابجایی این در خارجی نیروی توسط شده انجام کار ب(

24مثال  

25مثال  
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خازن و ساکن الکتریسیتۀ

رساناتوزیع در الکتریکی بار

که داد نشان آزمایشی با کهفارادی )رسانایی منزوی رسانای جسم یک به گاه هر

شده جدا خود اطراف محیط از عایقی شود،توسط داده اضافی بار مقداری باشد(

می توزیع رسانا خارجی سطح روی بر شوند.بارها

فارادیزآ فارادی)مایش (قفس

می نشان را فارادی آزمایش از دیگر نوعی روبرو دهد:شکل

فلزی جعبۀ یک درون را بارداری رسانای جسم آزمایش این در

می را ظرف درپوش و داده بازبندیم.قرار را ظرف درب سپس

می خارج آن از را فلزی گوی و بهکرده را گوی این اگر کنیم.

می دیده کنیم نزدیک ورقهالکتروسکوپ که هایشود

نمی تکان خورند.الکتروسکوپ

می مشاهده کنیم نزدیک الکتروسکوپ به را ظرف اگر ورقهاما که میشود فاصله یکدیگر از الکتروسکوپ کرهگیرند.های روی بار تمامی بنابراین

می بود، موجود هم داخلی دیوارۀ درون بار اگر زیرا است. کرده پیدا انتقال ظرف بیرونی دیوارۀ باشد،به موجود بار مقداری نیز گوی روی بر بایست

نمی نشان را این نتیجه دهد.که

الکتریکی میدان در منزوی رسانای

خنثی و منزوی رسانای یک گاه راهر

دهیم قرار الکتریکی میدان یک درون

گونهالکترون به آن آزاد رویهای ای

می قرار خارجی میدانسطح که گیرند

شود. صفر رسانا درون الکتریکی

می بارها رفتار این توضیح الکتروندر که گفت گونهتوان به همواره میها آرایش میدانای یعنی خود حرکت عامل که کنندگیرند خنثی را الکتریکی

الکترون حرکت موجب باشد برقرار رسانا درون میدانی که زمانی تا دیگر عبارت میبه میها قطع بار شارش این زمانی تنها و عاملشود که شود

می حالت این در باشد. رفته بین از بار درشارش رسانا الکترواستاتیکگوییم دارد.تعادل قرار

بار دیگر عبارت گونهبه به الکتریکی میهای قرار باشند.ای داشته یکسانی پتانسیل همگی که گیرند

00 



q

U
VWU E 

میداننکته مولفه: هیچ ترتیب بدین است. عمود رسانا سطح بر نمیالکتریکی میدان این از الکترونای حرکت موجب بشود.تواند رسانا سطح روی ها
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ر الکتریکی بار سطحی ساناچگالی

آن. مساحت به رسانا سطح روی شده تقسیم بار نسبت با است برابر بار سطحی چگالی
A

q


q(بار رابطه این )Cدر کولن حسب بر )A(مساحت ،)m2( مربع متر حسب بر )( سطحی چگالی و )σ).است مربع متر بر کولن حسب بر

شکلنکته در بار: سطحی چگالی متقارن همههای شکلدر در اما است یکسان آن -جای

است. بیشتر تیز نوک نقاط در بار سطحی چگالی نامتقارن های

کره شعاعبه به می96مترسانتی2ای منفی بار )میکروکولن است؟ مربع متر بر کولن چند کره این سطحی چگالی (3دهیم.

مساحت به سطحی روی مربعسانتی16بر کره،متر این است؟از گرفته قرار الکترون چند

گونه به بارها شکل مانند کره دو روی شدهبر تقسیم یکسانیای پتانسیل دو هر که اند

کره بار حالت این در R دارند. شعاع به کوچکتر کرۀQبرابری بار شعاعو به بزرگتر

R2برابرQ2.است

کنید؟ حساب را کره هر بار سطحی چگالی الف(

بوسیله را کره دو این اگر کرهب( دو بین بار شارش دهیم اتصال هم به سیم یک ی

چرا؟ است؟ چگونه

26مثال  

27مثال  
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خازن و ساکن الکتریسیتۀ

خازن

قطعه میخازن که است الکتریکی درای را آن و کرده ذخیره خود در را الکتریکی بار مقداری نیازتواند موقع

کند. تخلیه

خازن صفحهتمامی دو از شدهها تشکیل رسانا نوعی ترین ساده دارند. قرار یکدیگر به نسبت فاصله با که اند

تختخازن، صفحهخازن دو از و فاصلهاست با که است شده تشکیل موازی و تخت قرارdیی یکدیگر از

خازن عالمت)دارند. با را میها نشان دهند.(

خازنذخیره در الکتریکی بار ی

الکترون کنیم، متصل پتانسیل اختالف یک به را خازن یک میاگر جابجا صفحات آزاد اینهای و شوند

می ادامه آنجا تا میجابجایی حالت این در شود. یکی آن به متصل پتانسیل با خازن صفحات پتانسیل که خازنیابد است.شارژگوییم شده

که نمیزمانی عبور شاخه آن از جریانی دیگر شد، پر کند.خازن

خازن ظرفیت

می خازن ظرفیت را آن سر دو پتانسیل اختالف به خازن در شده ذخیره بار بانسبت را آن و میCگویند دهند.نمایش
V

q
C 

رابطه )qدر بار باال )Cی کولن حسب بر )V( پتانسیل اختالف حسب(، بر )V( خازن)Cولت ظرفیت و )F( فاراد حسب بر است.( )

است. آن ساختمانی خصوصیات تابع و ندارد بستگی آن سر دو پتانسل اختالف به خازن ظرفیت

رابطه از تخت، خازن یک میظرفیت بدست زیر آید:ی

d

A
C 

تختی خازن صفحات آنها220mmمساحت بین فاصلۀ اگر2و است. 12109میلیمتر ،باشد

کنید. محاسبه هواست آن صفحات بین که زمانی برای را خازن روی بار و ظرفیت الف(

دی اگر ثابتب( با می4الکتریکی چقدر حالت این در خازن روی بار و ظرفیت دهیم، قرار صفحات شود؟بین

28مثال  

Aروبروی که خازن صفحات از )بخشی خازن موثر صفحات )m2یکدیگرندمساحت مربع متر حسب بر ))

dفاصلهm( متر حسب بر و خازن صفحات بین (ی

، خالء الکتریکی گذردهی 2ضریب

2
1210858

mN

C

.
/



κالکتریک دی هوا.استثابت برای الکتریک دی است(1)ثابت
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دی میکروسکوپیک نقش الکتریکبررسی

دی یک که میوقتی قرار خازن صفحات میان در قطبی غیر میالکتریک جابجا میدان جهت خالف در الکترونی ابر مثبتگیرد، بار موثر )مرکز شود

می جدا هم از منفی میو حالت این در ترتیبشوند(، بدین است. شده قطبیده اتم وگوییم یافته افزایش خازن صفحات کنار در ناهمنام بارهای

می خازن بار افزایش شود.موجب

دیمولکول میالکتریکهای ایجاد ضعیفتر و مخالف میدان یک الکتریکی میدان جهت در گیری قرار و آرایش تغییر با نیز قطبی اینهای که کنند

می اصلی میدان شدن ضعیفتر باعث میمیدان ذخیرهشود، خازن صفحات روی بر را بار بیشتری مقدار ثانویه میدان اثر بردن بین از برای اصلی دان

کند.می

مقدار افزایش بر عالوه حالت دو هر تحملوظرفیتخازن،باردر قابل ولتاژ میحداکثر افزایش نیز یابد.خازن

فروشکست

مقدارا از بیشتر خازن روی بر موجود بار میگر ایجاد آن صفحات بین قوی بسیار الکتریکی میدان بشود میمعینی موجب که الکتریکشود دی شود

می خالی جرقه یک با خازن روی بر موجود بار حال این در شود. رسانا موقت طور میبه فروشکست را پدیده این ازشود. موجب پدیده این گویند.

می خازن رفتن شود.بین

خازن انرژی

روبروست.نمودا صورت به خازن یک برای ولتاژ حسب بر بار تغییرات ر

است خازن ظرفیت معرف نمودار شیب

.است خازن در شده ذخیره انرژی بیانگر نمودار زیر سطح

رابطه از خازن روی بر شده ذخیره انرژی میبنابراین بدست زیر آید:ی

C

q
UCVUqVU C

q
V

CVq
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t زمان مدت در شده مصرف میتوان حاصل روبرو رابطۀ شوداز
t

U
P 
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است، موجود شده داده مشخصات با خازنی
122 109455   ,,, mmdcmA

Vالف( پتانسیل اختالف به که حالتی در آن روی بر شده ذخیره انرژی و بار کنید؟12حداکثر محاسبه را است شده متصل

است؟ms2اگرب( چقدر خازن به یافته انتقال متوسط توان شود، شارژ کامال خازن تا بکشد طول

Vج( به را پتانسیل اختالف می24اگر برابر چند آن روی شده ذخیره بار و خازن ظرفیت شود؟برسانیم،

بیابید.رابطه خازن ساختمانی مشخصات و تخت خازن صفحات بین میدان برای ای

می رابطۀپاسخ: از الکتریکی میدان از نقطه دو بین پتانسیل اختالف که cosEdVدانیم می جهتبدست در جابجایی اگر حال آید.

بگیرد، صورت میدان شکلخطوط به رابطه و EdVبوده می شود.ساده

یکنواخت الکتریکی میدان تخت خازن صفحات بین میدانیم طرفی از

خازن صفحات بین فاصلۀ اگر بنابراین دارد، اختالفوdوجود

آن سر دو داریم:Vپتانسیل Aباشد،

q
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29مثال  

30مثال  
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را میخازنی جدا مدار از آنرا و کرده شارژ مدار میفاصلهوکنیمدر دوبرابر آنرا صفحات بین کمیتکنیم.ی از یک میهر تغییر چگونه زیر کنند؟های

خازن درون الکتریکی میدان و خازن سر دو ولتاژ شده، ذخیره انرژی شده، ذخیره بار

شارژ مدار در را میخازنی جدا مدار از آنرا و دیکرده و ثابتکنیم با می4الکتریکی قرار آن کمیتبین از یک هر تغییردهیم. چگونه زیر های

کنند؟می

خازن درون الکتریکی میدان و خازن سر دو ولتاژ شده، ذخیره انرژی شده، ذخیره بار

31مثال  

32مثال  
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امتحانیمسائلنمونه

بار بر وارد الکتریکی نیروهای برآیند بزرگی مقابل، شکل باAqدر را برآیند نیروی جهت و کنید حساب را

کنید. تعیین شکل رسم

229109682 CmNkCqCqCq CBA /.,,,  

بار روبرو، شکل Cqمطابق 10یکنواخت الکتریکی میدان در ثابت سرعت با را

CNE /5108 A نقطۀ میBتااز اگرجابجا mABکنیم. 4و30

مطلوبیت: باشد،

 q بار بر وارد الکتریکی نیروی الف(

دهیم انجام باید جابجایی این برای که کاری ب(

پتا انرژی q تغییر بار الکتریکی نسیل

الکتریکی Cqبار 12نقطه از الکتریکی، پتانسیل با VVای 401 نقطه پتانسیلتا با VVای 102 می جابجا شود.آزادانه

q بار الکتریکی پتانسیل انرژی میالف( تغییر چگونه و اندازه کند؟چه

q بار پتانسیل انرژِ دهید توضیح انرژی، پایستگی قانون به توجه با انرژیب( نوع چه میبه تبدیل شود؟ای

1سوال  

2سوال  

3سوال  

4سوال  

5سوال  
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دوم بخش های تست

می منتقل ساکن الکتریکی بار مقداری توخالی فلزی کرۀ یک بارهابه الکتریکی، تعادل به رسیدن از بعد میکنیم. پخش کره در شود؟چگونه

داخلی1 سطح در بار تمام خارجی2( سطح در بار تمام )

داخلی3 سطح در منفی بار و خارجی سطح در مثبت بار می4( پخش فلز درون در همگن بطور شود(

فاصلۀ در موازی رسانای صفحۀ صفحه،سامتی2دو دو این بین در و دارند قرار هم از ذرهمتری الکتریکیبه بار با الکتریکی/C010ای نیروی ،

میN310ثابت است؟وارد ولت چند صفحه دو این بین الکتریکی پتانسیل اختالف شود.

1)1502)2003)5004)750

بار الکتریکی میدان یک Cqدر 9A نقطۀ میBتااز نقطهجابجا در آن پتانسیل انرژی اگر Aشود. ترتیبBوهای J5104به و

J5105 ،باشدAB VV است؟ ولت چند

1)1/02)13)
9
10

4)10

باتری یک سر می6دو وصل خالی خازن یک سر دو به را تعادلولتی به رسیدن از بعد می30کنیم، جمع خازن در بار کولن مقدارمیکرو شود.

است؟ ژول چند داده دست از باتری مدت این در که الکتریکی انرژی

1)41081 /2)41063 /3)51054 /4)5109 

A رسانای کرۀ Bحجم رسانای کرۀ حجم مساوی، الکتریکی بار اگر Aاست. کرۀ بار سطحی چگالی باشیم، داده کره دو این چگالیبه برابر چند

B کرۀ شود؟میسطحی

1)
9
4

2)
4
9

3)
3
2

4)
2
3

از را خازنی سر دو پتانسیل به20اختالف می50ولت خازنولت الکتریکی بار می900رسانیم، افزایش چندمیکروکولن خازن این ظرفیت یابد.

است؟ میکروفاراد

1)152)303)1504)300

موازی رسانای صفحۀ دو الکتریکی پتانسیل آن100اختالف بین فاصلۀ و نقطهسانتی2هاولت بار اگر است. صفحه4ایمتر دو این بین کولنی میکرو

می نیوتون چند آن بر وارد الکتریکی نیروی بزرگی دهیم، شود؟قرار

1)0450/2)040/3)0250/4)020/

14تست  

15تست  

16تست  

17تست  

18تست  

19تست  

20تست  
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الکتریکی بار یکنواخت، الکتریکی میدان یک Cqدر 8A نقطۀ از الکتریکیض پتانسیل 6Bبا نقطۀ به میولت نیرویمنتقل کار اگر شود.

جابجایی این در الکتریکی J32Bمیدان نقطۀ الکتریکی پتانسیل است؟باشد، ولت چند

1)10-2)2-3)24)10

می نصف است، شده شارژ کامال و دارد قرار مدار در که را خازنی صفحات میفاصلۀ برابر چند خازن این روی بر شده ذخیره انرژی شود؟کنیم.

1)22)43)
2
1

4)
4
1

ذره شکل بارمطابق با باردار Cqای 4A از ثابت سرعت با میBتارا جابجا الکتریکی میدان موازات کدامبه باردار، ذرۀ این دربارۀ کنیم.

صحیح cmAB)باشد؟نمیمطلب 5)

برابر(1 میدان نیروی است.میلی20کار ژول

است.2 صفر برابر باردار ذرۀ بر وارد نیروهای برآیند کار )

الکتریکی3 پتانسیل انرژی میمیلی20( کاهش یابد.ژول

ذره4 جنبشی انرژی میمیلی20( افزایش یابد.ژول

محرکۀ نیروی با مولدی به صفحه20خازنی فاصلۀ است. وصل آنولت دیmm1های دیو اگر هواست. آن ضریبالکتریک با 5الکتریک

صفحه بین دوقطبیرا توسط شده ایجاد الکتریکی میدان دهیم، قرار خازن دیهای است؟های کولن بر نیوتون چند الکتریک

1)41022)41083)31054)510

الکتریکی بار یکنواخت، الکتریکی میدان یک Cqدرون 2نقطه نقطهAاز شوندBتا می انتقالجابجا این در الکتریکی نیروی کار اگر .

J5105برابر بار الکتریکی پتانسیل انرژی تغییر وqباشد، است ژول ABچند VV است؟ ولت چند با ریاضی(96)کنکوربرابر

1)5105 25و2)5105 25و

3)5105 25و4)5105 25و

21تست  

22تست  

23تست  

24تست  

25تست  
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