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ساکن الکرتیسیته
میله شیشهاگر پارچهی با را خنثی ابریشمیای میلهی دهیم، مالش شیشهخنثی پارچهی و مثبت بار ای

بار میابریشمی پیدا کند.منفی

میله میلهاگر دهیم، مالش خنثی پشمی پارچه با را خنثی پالستیکی پارچهی و منفی بار پالستیکی یی

می پیدا مثبت بار کند.پشمی

می غذا ظرف روی را روکشپالستیکی یک لبهوقتی در و مالشبار کشیم اثر در دهیم فشار ظرف مثبتهای یکی

میو منفی دیگری لبهبار و روکشپالستیکی بین نیروی پس است.شود جاذبه نوع از ظرف ی

پایین مواد مالشی الکتریسیته سری جسمدر دو مالش اثر در بنابراین دارند بیشتری خواهی الکترون تر

ماده به جدول باالتر ماده از پایینالکترون میی منتقل شود.تر

           

همهمجموع مجبری دستگاه یک در الکتریکی بارهای است.ی ثابت نزوی

                 

بنیادی بار از درستی مضرب همواره جسم یک qاست:(e)بار ne

الکرتیسیته
ساکن
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هریک که است نیروهایی برآیند ذره هر بر وارد الکتریکی ذرهنیروی ذرهاز سایر غیاب در دیگر آنهای بر ها

می وارد کنند.ذره

              

ذره هر که است میخاصیتی ایجاد خود اطراف فضای در باردار کند.ی

اندازه که است برداری کمیتی الکتریکی آنمیدان FEی q 0
بر وارد نیروی جهت همان آن جهت و است

است. Nآزمون V( )mC


شعله یوندر شمع میی ایجاد مثبتی میهای که شود.تواندشود منحرف واندوگراف مولد کالهک توسط

                               

نقطه در بار چند از ناشی الکتریکی میدانمیدان مجموع برابر فضا از سایرای نبود در بار هر که است هایی
می ایجاد فضا از نقطه آن در د.کنبارها

                        

میدان بردار نقطه هر است.در نقطه آن از عبوری میدان خطوط بر مماس

نشا فضا از ناحیه هر در میدان خطوط تراکم دهندهمیزان اندازهن فضاست.ی از نقطه آن در میدان ی

می منفی بارهای وارد و خارج مثبت بارهای از میدان شود.خطوط

را همدیگر هیچگاه میدان نمیخطوط کنند.قطع

                      

صفحه دو بین نقاط تمام در بردار یعنی هستند فاصله هم و موازی قرینه، بار با صفحه دو بین میدان خطوط
اندازه هم و جهت اند.هم
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خالف در منفی بار بر وارد نیروی و میدان جهت در مثبت بار بر وارد است.نیروی الکتریکی میدان جهت

خودبه طور به الکتریکی بار میاگر کاهش آن پتانسیل انرژی کند حرکت یابد.خودی

ذره است.اگر پتانسیل انرژی تغییرات قرینه الکتریکی نیروی کار کند حرکت میدان خطوط در باردار ی

ذره درآاگر حرکاات بااه میاادان خطوط در ثاااباات ساااااارعاات بااا را باااردار قرینااهی میاادان نیروی کااار کاااروریم ی
است. شخص

نقطه یا زمین پتانسیل میمعموال صفر برابر را مدار از نقطهای آن به و میگیرند زمین گویند.ی

الکتریکی میبار توزیع رسانا خارجی سطح درونروی میدان است بیشتر تیز نوک نقاط روی بار تراکم شود.
پتانسیل و است صفر میهمهرسانا یکسان جسم نقاط شود.ی

گونه به بارها آرایش گیرد قرار میدان درون خنثی( چه باردار )چه رسانا جسم میاگر تغییر میدانای که کند
می ایجاد جسم درون میدانی بارها جدید آرایش از است.ناشی خارجی میدان جهت خالف و اندازه هم که کند

جسم درون خالص میدان میبنابراین شود.صفر

وسیله میخازن که است کند.ای ذخیره خود در را الکتریکی انرژی و بار تواند

ًکباتری نسبتا آهنگ با را انرژی میمها مدار به میی باردار خازن اما زیادیدهند بسیار آهنگ با را انرژی تواند
بدهد. مدار به

صفحه دو از تخت کیخازن شده تشکیل موازی است.رسانای نارسانا آن بین ه

خازن ظرفیت آن به که است ثابتی مقدار همواره پتانسیل اختالف به شده ذخیره بار نسبت خازن یک در
گویند.می

،آبNH3وHCl.هستند قطبی الکتریک دی

دی بنزن و مولکومتان این هستند. قطبی غیر میلالکتریک قطبیده خازن درون میدان در شوند.ها

است.دی خازن تحمل قابل ولتاژ حداکثر افزایش باعث الکتریک

الکترون از تعدادی الکتریکی فروریزش اتمدر مادههای رساناهای مسیرهای و شده کنده الکتریک دی ی
می ایجاد الکتریک دی شود.درون
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افزایشمی آهستگی به خازن صفحه دو بین پتانسیل اختالف باتری، توسط خازن شارژ بنابراینهنگام یابد

است. نیاز بیشتری کار به بعدی بارهای انتقال برای
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