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پیامدها 

چه شناختی مطلوب است؟ 

دانش آموزان با درک مفاهیم این فصل: 
 با بار الکتریکی، اصول حاکم بر آن، قانون کولن و پیامدهای آن آشنا می شوند. 

 با میدان الکتریکی، آثار آن و چگونگی نمایش آن با خطوط آشنا می شوند. 
  با میدان الکتریکی در داخل رساناها و تفاوت آن با میدان الکتریکی در داخل دی الکتریک ها آشنا می شوند و به شناختی 

از چگالی سطحی بار الکتریکی و چگونگی توزیع بار در رسانا می رسند. 
 با مفاهیم انرژی پتانسیل الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، و اختالف پتانسیل الکتریکی آشنا می شوند. 

  با خازن، تعیین عامل های مؤثر بر ظرفیت خازن های تخت، تأثیر حضور دی الکتریک در خازن ها و انرژی ذخیره شده 
در خازن ها آشنا می شوند. 

   در تجربه هایی مانند مالش اجسام بر یکدیگر، اصل های پایستگی و کوانتیده بودن بار برقرار است. 
 نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای با حاصل ضرب بزرگی آنها متناسب و با مربع فاصلٔه آنها نسبت وارون دارد. 

 بارهای الکتریکی در فضای اطراف خود ویژگی ای را ایجاد می کنند که می تواند با مفهوم میدان الکتریکی توصیف شود. 
  برای مجسم کردن میدان الکتریکی در فضای اطراف اجسام باردار از خط های جهت داری موسوم به خطوط میدان 

الکتریکی استفاده می کنیم. 
  به یک ذرهٔ باردار در میدان الکتریکی، انرژی پتانسیلی الکتریکی وابسته است که با جابه جایی در میدان الکتریکی تغییر 
می کند. اما نسبت این تغییر انرژی به بار ذره، مستقل از نوع و اندازهٔ بار الکتریکی است که به این نسبت، اختالف پتانسیل 

الکتریکی دو نقطه ای می گوییم که بار در آنها جابه جا شده است. 
 میدان الکتریکی داخل یک رسانا صفر است و پدیدٔه القای الکتریکی پیامدی از آن است. 

 تراکم و چگالی سطحی بار در نقاط نیز سطح یک جسم رسانای باردار از نقاط دیگر آن بیشتر است. 
 خازن وسیله ای است که بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند. 

پتانسیل دو صفحٔه آن بستگی دارد و در حضور  بار و اختالف  به  نه  به شکل هندسی آن و    ظرفیت یک خازن فقط 
دی الکتریک، ظرفیت آن افزایش می یابد. 

 پدیدهٔ قطبش الکتریکی، پیامدی از رفتار یک دی الکتریک در میدان الکتریکی خارجی است. 
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چه پرسش هایی اساسی است و باید درنظر گرفته شود؟ 

 سری الکتریسیتٔه مالشی )تریپوالکتریک( چیست و چگونه اصول پایستگی بار و کوانتیده بودن بار در تجربه هایی مانند 
مالش اجسام با یکدیگر برقرار می مانند؟ 

 نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای به چه عواملی بستگی دارد؟
 چگونه نیروی خالص وارد بر یک بار نقطه ای از سوی چند بار نقطه ای دیگر تعیین می شود؟ 

 میدان الکتریکی حاصل از یک جسم باردار چیست و چگونه تعیین می شود؟ 
 قاعده های رسم خطوط میدان الکتریکی چیست؟ 

 انرژی پتانسیل الکتریکی چیست و چگونه تعیین می شود؟ 
 پتانسیل الکتریکی چیست و چه ارتباطی با انرژی پتانسیل الکتریکی دارد؟ 

 رابطٔه اختالف پتانسیل الکتریکی و بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت چیست؟ 
 میدان الکتریکی داخل رسانا چیست و چگونه پدیدٔه القا را توجیه می کند؟ 

 چگالی بار الکتریکی رسانا چیست و بار الکتریکی داده شده به یک رسانا چگونه روی سطح خارجی آن توزیع می شود؟ 
 خازن چیست و ظرفیت آن به چه عامل هایی بستگی دارد؟ 

 اگر فضای میان صفحه های یک خازن با ماده ای عایق پرشود، چه تأثیری بر ظرفیت خازن می گذارد؟ 
 فروریزش الکتریکی چیست و حضور دی الکتریک در خازن چه تأثیری بر آن می گذارد؟ 

 انرژی خازن چگونه تعیین می شود و به چه عواملی بستگی دارد؟ 

دانشی
با مفاهیم بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن، برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی، میدان 
پتانسیل  الکتریکی،  پتانسیل  انرژی  الکتریکی،  میدان  الکتریکی، چگونگی رسم خطوط  میدان های  برهم نهی  الکتریکی، 
الکتریکی، میدان الکتریکی داخل رساناها و پدیدٔه القا، چگالی سطحی بار، خازن و ظرفیت آن، قطبش بارهای الکتریکی، 

فروریزش الکتریکی، و انرژی خازن آشنا می شوند. 

مهارت های  و  دانش  چه  دانش آموزان  یادگیری  واحد  این  پایان  در 
اساسی را کسب می کنند؟ 
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بنا به صالحدید مدرسه ١٦ جلسٔه ٩٠ دقیقه ای

مهارتی
به مهارت کار با الکتروسکوپ، چگونگی تعیین بار دو جسم مختلف که به هم مالش داده می شوند، به انجام آزمایشی 
الکتریکی،  میدان  تجربی  و مشاهدٔه  بار  ایجاد  برای  وان دوگراف  مولّد  از  استفاده  کولن، چگونگی   قانون  جهت درک 
انجام  و  فاراده  قفس  یک  ایجاد  باتری ها،  پتانسیل  اختالف  تعیین  الکتریکی،  میدان  خطوط  تجربی  مشاهدٔه  چگونگی 
آزمایشی هایی با آن، چگونگی تعیین توزیع بار روی سطح خارجی یک رسانا، استفاده از خازن در مدارهای الکتریکی و 

ساخت نمونه های ساده ای از خازن و انجام آزمایش هایی در جهت مشاهدٔه فروریزش الکتریکی دست می یابند. 

بودجه بندی پیشنهادی 

هر فصل با تصویری شروع می شود و هدف آن جلب توجه دانش آموزان به اهمیت موضوع و مفاهیمی است که قرار است در آن 
فصل بررسی شود. توجه دانش آموزان را به متن زیر تصویر جلب کنید تا زمینٔه مناسبی برای ورود به فصل فراهم شود. این تصویر به 

این دلیل انتخاب شده است که توجه دانش آموزان را به یکی از کاربردهای مفاهیم این فصل جلب کند.
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1ــ1ــ بار الکتریکی
الکتریسیتٔه مالشی، یعنی انتقال الکترون از یک جسم به جسم دیگر 
در نتیجٔه تماس یا مالش دو جسم با هم، پدیده ای کوانتومی است و نباید 
با مفاهیم فیزیک کالسیک توضیح داده شود. می توان از  تالش کرد 
ورود به این بحث پرهیز کرد. آن چه موضوع درس ماست، پدیدارشناسی 
این پدیده است؛ یعنی این که مثالً به تجربه دیده ایم در مالش پارچٔه پشمی 
با میلٔه پالستیکی، میله بار منفی و پارچه بار مثبت پیدا می کند که به معنی 

انتقال تعدادی الکترون از میله به پارچه است.

ممکن است در تماس دو جسم هم جنس با هم، یا مالش آن دو با 
نیز تعدادی الکترون از یکی به دیگری منتقل شده و هر دو  یکدیگر 
جسم دارای بار شوند. شاید این پدیده را برای دو قطعه کیسٔه نازک 

پالستیکی که با هم مالش داده می شوند تجربه کرده باشید.

یادآوری  یک  در حد  تنها  درس  این  در  الکتروسکوپ  به  اشاره 
آزمایش های  و  الکتروسکوپ  مورد  در  بیشتر  توضیح  است.  ساده 
این  با  آمده است.  آزمایشگاه علوم تجربی 2  آن در کتاب  به  مربوط 
حال می توان برای ایجاد انگیزه، با آزمایش های ساده ای پرسش هایی 
در مورد بارهای الکتریکی و برهم کنش آنها، روش های باردار کردن 

اجسام و … مطرح کرد.

   در این مجموعه فیلم ها چند آزمایش ساده در مورد الکتریسیتهٔ 
ساکن  را می بینید. فیلم
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برخی از دانش آموزاِن دقیق با این چالش درگیر می شوند که چرا 
یکایی به بزرگی کولن برای اندازه گیری بارالکتریکی انتخاب شده است 
در حالی که بیشتر بارهای معمولی بسیار کوچکتر از 1C است. می دانیم 
I/ از روی دو  یکای  q t= کولن از یکاهای فرعی SI است و با رابطٔه 
اصلی A و s تعریف می شود )   1C = 1A *1s(. یکاهای آمپر و ثانیه، 
این مشکل را ندارند، یعنی بسیاری از جریان های معمولی از مرتبٔه 1A یا 
بزرگ تر و بسیاری از زمان های معمولی از مرتبٔه 1s یا بزرگ تر هستند. 

بنابراین ناچاریم به یکای کولن برای بار الکتریکی تن بدهیم.

توجه کنید که این بیان، سطح نازل و ساده ای از 
بحث پایستگی بار الکتریکی است که متناسب با توان 
یادگیری دانش آموزان ارائه گردیده است. دانش آموز 
با تساوی تعداد پروتون ها و الکترون ها در اتم خنثی 
الکتریسیتٔه  در  است  آموخته  به عالوه  آشناست، 
مالشی، تعدادی الکترون از جسمی به جسم دیگر 
منتقل می شود. براساس چنین دانسته هایی، صفر 
بودن بار اتم خنثی و پایستگی بار هنگام جابه جایی بار 
بین دو جسم، فهمیدنی است. بیان جدی تر پایستگی 
بار، مبتنی بر »تقارن بار« است. یعنی در عالم برای 
مخالف  عالمت  با  باری  الکتریکی،  بارهای  همٔه 
وجود دارد. ولی این به معنی تساوی تعداد پروتون ها 
و الکترون ها نیست، بلکه در فیزیک ذرات بنیادی 
معلوم شده است که برای هر ذرهٔ بنیادی دارای بار 
الکتریکی، پاد ذره ای با همان اندازهٔ بار ولی با عالمت 
مخالف وجود دارد. برای الکترون ها، پوزیترون ها، 
 ،π+ برای مزون های پادپروتون ها،  برای پروتون ها، 
برای مزون های -π و … . به عالوه، ایجاد بار مثبت 
بدون ایجاد بار منفی با مقدار مساوی ممکن نیست و 

همین طور در مورد نابودی بار.

پاسخ پرسش 1ــ1
بسته به اینکه روکش پالستیکی را پیش از کشیدن بر روی ظرف 
غذا از ُرل پیچ آن جدا کرده یا مستقیماً روی ظرف غذا بکشیم، پاسخ ها 
متنوع خواهد بود. وقتی روکش پالستیکی را روی ظرف غذا می کشیم 
بر اثر تماس نزدیک دو جسم، بار در فرایندی موسوم به الکتریسته دار 
بین دو سطح منتقل می شود. مثالً ممکن است پوشش  شدن تماسی 
پالستیکی، بخشی از الکترون های روی لبه را به سمت خود بکشد و آن 
بخش را باردار مثبت کند. آنگاه، پوشش که دارای بار منفی است و لبه 
که دارای بار مثبت است، یکدیگر را جذب خواهند کرد. البته تماس 
نزدیک در نواحی جداگانٔه کوچکی رخ می دهد. وقتی دو جسم را به 
یکدیگر مالش می دهیم، تعداد این نواحِی تماِس نزدیک زیادتر می شود 
الکتریسته دار  این،  به  که  بیشتر خواهد شد  این جاذبه هم  بنابراین،  و 
شدن مالشی می گویند. اگر روکش پالستیکی را پیش از کشیدن روی 
باشیم، تکه هایی از آن در فرایندهای  پیچ آن جدا کرده  ُرل  از  ظرف، 
الکتریسته دار شدن تماسی یا مالشی باردار می شوند. تکه های با الکترون 
اضافی، باردار منفی و تکه های با کاستی الکترون، باردار مثبت هستند 
نوار  یا  پالستیکی  پوشش های  خوردن  تا  باعث  امر  همین  واقع  )در 
چسب بر روی خود یا ُرل پیچ آن می شود.( آنگاه افزون بر آنچه در باال 
گفته شد، همان طور که در مبحث قطبش خواهید دید، بارهای قطبشی 
نیز ایجاد خواهد شد که این موجب جذب بیشتری می شود. افزون بر 
این، اگر جدایی بار ناچیزی در یک سطح رخ داده باشد، این می تواند 
موجب ایجاد جدایی بار مشابهی در سطح مقابل نیز شود. همان طور 
که خواهیم دید به این جدایی بار، دو قطبی الکتریکی گفته می شود و دو 
قطبی های الکتریکی روی دو سطح، همدیگر را بر اثر نیروی جاذبٔه بین 

مولکولی ای موسوم به نیروی وان دروالس جذب می کنند.
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تمرین پیشنهادی 

1 در شکل زیر، پنج جفت ورقه را در مقابل هم می بینید. ورقه های C ،B ،A و D پوشش پالستیکی و بار الکتریکی نامعلوم 
دارند، ورقٔه C پوشش فلزی دارد و بدون بار است. نیروهای الکتریکی بین بعضی ورقه ها نشان داده شده است. بقیٔه شکل را به 

همان ترتیب کامل کنید.

پاسخ:

2  سه گوی فلزی کامالً مشابه B ،A و C روی پایه های عایقی قرار دارند. بار گوی A برابر q+ است و گوی های B و C در 
ابتدا بدون بار هستند. گوی A نخست به گوی B و سپس به گوی C تماس داده می شود. در پایان این آزمایش، بار گوی A چیست؟

+q /4 :پاسخ

A

B

C

A

D

A

C

B

B

D

B

D

C

B

در این فیلم ها کار با یک الکتروسکوپ ساده را می بینید. 
فیلم

در این فیلم ها روش هایی برای باردار کردن را می بینید.
فیلم
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توجه کنید که در اینجا به تماس بین دو جسم مختلف اشاره داریم، ولی هر 
تماسی می تواند موجب انتقال بار در فرایندی موسوم به الکتریسیته دار 
شدن تماسی شود. در این باره حتماً به دانستنی مربوط اشاره شود.

الکتریسیته ساکن

٥

وقتی روی فرش راه می روید و بدنتان بار الکتریکی پیدا می کند، هنگام دست دادن با دوستتان، ممکن است با انتقال باری در 
حدود nC 1 به او شوک خفیفی وارد کنید. در این انتقال بار، حدود چند الکترون بین شما و دوستتان منتقل شده است؟

پاسخ: از رابطه 1ــ1 داریم:
q   =  ne  

 
−

−
×

= = = ×
×

C
/ C

9
9

19
1 10

6 10
1 60 10

q
e

n الکترون   

شکل 1ــ 6 گوی های باردار همنام یکدیگر 
را با نیرویی هم اندازه دفع کرده اند.

مثال 1ـ 1

ـ   1 تمرین  1 

عدد اتمی اورانیوم Z = 92 است. بار الکتریکی هستٔه اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون های اتم اورانیم 
)خنثی( چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم )خنثی( چقدر است؟

فعالیت 1ـ 1  )کار در کالس(

1ـ 3 قانون کوُلن 

همان طور که می دانیم نیروی الکتریکی که دو جسم باردار بر هم وارد می کنند می تواند 
جاذبه یا دافعه باشد. اگر بارهای الکتریکی دو جسم همنام باشند، این نیرو دافعه است 

)شکل 1ــ6(. و اگر نا همنام باشند، این نیرو جاذبه است.

مطابق شکل، دو نِی پالستیکی را از نزدیکی یک انتهای آنها خم کنید و پس از 
مالش دادن با پارچه ای پشمی نزدیک یکدیگر قرار دهید. اگر نی ها به خوبی باردار 
شده باشند، نیروی دافعٔه آنها را می توانید به وضوح بر روی انگشتان خود حس کنید.

→
F

→
F

c
c

C
C

توجه کنید که گسسته بودن و کوانتیده بودن را با هم اشتباه نگیرید. 
گرچه گسسته بودن شرط الزم برای کوانتیده بودن است، ولی شرط 
کوانتیده  نمی گویند.  کوانتیده  را  مقدار گسسته ای  هر  نیست.  کافی 
بودن به معنای گسسته بودن در مقادیر معین و مشخص است. مثالً 
نمی تواند مضرب  باشد، قیمت یک کاال   x اگر واحد پول کشوری
مقادیری  ریاضی  لحاظ  از  حالی که  در  باشد.   x از  غیرصحیحی 
کوانتیده  ولی  گسسته اند،  و  قبول  قابل  و…   x

5
 ، x

4
 ، x

3
مانند 

بر  افزون  مانند 3x ،2x ،x و…  مقادیری  اما  نمی شوند.  محسوب 
آن که گسسته اند، کوانتیده نیز هستند؛ زیرا مقادیر معین و مشخصی 

از واحد پول کشور هستند.

البته کوارک های سنگین تر شگفت s(1( ، دلربا 2)c(، ته 3)b( و سر 
t(4( نیز وجود دارند، ولی در هر حال ترکیب کوارک ها به گونه ای است 

که نتیجٔه بار خالص ne± می شود که  n یک عدد صحیح است. همچنین 
ذرات الکترون مانند سنگین تری به نام های میوئون μ(5( و تاو 6)τ( وجود 
دارند که به مجموع این ذرات الکترون مانند لپتون7 گفته می شود. یعنی 

ذرات بنیادی مشتمل بر کوارک ها و لپتون ها هستند.

Charm ــStrange  2 ــ١
top ــbottom  4 ــ3
tau ــ٦  muonــ5
lepton ــ7

پاسخ تمرین 1ــ1
عدد اتمی، تعداد پروتون های هسته است و بنابراین بار الکتریکی 
 q 92 + = هسته   e   =+92 )1/60 *10-19    C( =1/47 *10-17 C هستٔه اتم
می شود. اتم اورانیم به همین تعداد الکترون دارد که مقدار آن منفِی 
مقدار باال می شود. بار الکتریکی اتم اورانیم )خنثی( مجموع این دو 

بار و بنابراین صفر است.
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دانستنی برای معلم

باردار شدن الکتروستاتیکی
دلیل عمدٔه باردار شدن عبارت است از عبور بخشی از الکترون ها از جسمی به جسم دیگر، وقتی که این اجسام در تماس 
نزدیک قرار می گیرند )شکل 1(. در نتیجه، بار مثبت بر سطح جسم اول )کمبود الکترون ها( و بار منفی بر سطح جسم دیگر )فزونی 
الکترون ها( ظاهر می شود. جابه جایی الکترون ها در این مورد بسیار کوچک و از مرتبٔه فاصلٔه بین اتمی از مرتبٔه )m 10-10( است. 
بنابراین، به اصطالح الیٔه الکتریکی دوگانه ای که در مرز دو جسم به وجود می آید به هیچ وجه در فضای اطراف ظاهر نمی شود. ولی، 
اگر این اجسام را جدا کنیم، آنها در سطوحشان بارهای ناهم نام خواهند داشت )شکل 2(. درستی این امر را می توان با قرار دادن 

هر جسم در برابر الکتروسکوپ تحقیق کرد.

وقتی از »تماس نزدیک« بین دو جسم صحبت می کنیم، منظورمان این است که فاصلٔه بین ذرات متعلق به اجسام مختلف با فاصله های 
بین اتمی و بین مولکولی در هرجسم قابل مقایسه می شود. فقط در این شرایط است که »به دام اندازی« الکترون های یک جسم توسط جسم 
دیگر امکان پذیر است و الیٔه الکتریکی دوگانه به وجود می آید. البته، اجسامی که مورد بحث اند هیچ وقت کامالً صاف نیستند.  به همین دلیل، 
حتی وقتی که جسمی را به جسم دیگر به سختی می فشاریم، تماس نزدیک به مفهومی که در باال ذکر شد در تمامی سطح رخ نمی دهد بلکه 
فقط در نواحی جداگانٔه کوچکی رخ می دهد. وقتی که جسمی را به جسم دیگری مالش می دهیم، تعداد نواحی تماس نزدیک را، که در آنها 
باردار شدن اتفاق می افتد، زیاد می کنیم، بنابراین بار گرفته شده توسط هر جسم را پس از جدایی آنها افزایش می دهیم. این است خالصٔه نقش 

مالش در باردار کردن اجسام. باردار کردن از طریق مالش اصطالحی است که تنها اهمیت تاریخی دارد.
آزمایش هایی که در شکل 3 نشان داده ایم ما را متقاعد می کنند که در واقع همین طور هم باید باشد. در تماس نزدیک اجسام 
مختلف حتی وقتی که مالش به مفهوم کامل بین آنها وجود نداشته باشد باز هم بارهای الکتریکی ظاهر می شوند. دو الکتروسکوپ 
را اختیار و استوانه های فلزی بلندی را به ترتیب نشان داده شده در شکل 3 به کالهک های آنها متصل می کنیم. در یک استوانه 
آب مقطر می ریزیم و گلوله ای از پارافین را که متصل به دستٔه نارسانایی است در آن فرو می بریم )شکل 3ــ الف(. با بیرون آوردن 
گلوله از آب، مالحظه می کنیم که برگه های الکتروسکوپ از هم جدا می شوند )شکل 3ــ ب، راست(. قطع نظر از اینکه آیا گلوله 
را در عمق زیاد یا کمی فرو برده ایم، یا آن را از آب به کُندی یا به سرعت خارج کرده ایم، تجربه با موفقیت انجام می شود. این امر 
حاکی از آن است که وقتی که گلوله با مایع تماس می یابد بارها جدا می شوند و در اینجا مالش خودش نقشی ایفا نمی کند. با قرار 
دادن گلوله درون استوانٔه الکتروسکوپ دوم )شکل 3ــ ب، چپ(، مالحظه می کنیم که برگه های الکتروسکوپ دوم جدا می شوند؛ 
یعنی گلوله در تماس با آب بار الکتریکی به دست آورده است. حال الکتروسکوپ ها را با سیمی به هم متصل می کنیم )شکل 3ــ پ(. 
برگه های دو الکتروسکوپ فرو می افتند، و این به معنی این است که بارهای به دست آمده توسط آب و گلوله مساوی و مخالف اند.

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

−−−−−−−−−
−−−−−−−−−

m
−1

0
1

0

شکل 2ــ وقتی که اجسام جدا شدند، معلوم می شود که هر کدام از آنها باردارند.شکل 1ــ ظهور الیۀ الکتریکی دوگانه در تماس دو جسم مختلف
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جدایی بارها و بروز الیٔه الکتریکی دوگانه در حین تماس با هر دو جسم مختلف روی می دهد: نارساناها یا رساناها، جامدات، 
مایعات یا گازها. پس چرا همیشه برای توصیف باردار شدن از طریق مالش فقط نارساناهای خوب )کهربا، شیشه، ابریشم، کائوچو 
و نظایر آن( را در نظر می گیریم؟ در واقع، در هر نارسانا بار در ناحیه ای که ظاهر می شود باقی می ماند و نمی تواند به تمام سطح یا 
دیگر اجسام در تماس با آن منتقل شود. البته، یکی از اجسامی که مالش داده می شوند می تواند تکه فلزی باشد که به دستٔه نارسانایی 
به دسته های  اگر  باشند، حتی  فلز  می شوند  داده  مالش  هم  به  که  دو جسمی  هر  در صورتی که  ما  آزمایش های  ولی  است.  متصل 
نارسانایی متصل باشند، بی نتیجه خواهند بود. دلیل آن این است که تمام نقاط دو جسم که با هم تماس دارند را نمی توان در یک 
لحظه از یکدیگر جدا کرد. به علت ناصافی اجتناب ناپذیر سطوح، همیشه در لحظٔه جدایی بعضی نقاط در تماس خواهند بود، و 
چون الکترون ها در فلز آزادانه حرکت می کنند، تمام الکترون های اضافی در آخرین لحظه از این »پل ها« جریان خواهند یافت، و دو 
قسمت از نظر الکتریکی خنثی خواهند بود. البته رساناها را می توان به وسیلٔه تابش نور باردار کرد که به این موضوع در دانستنی 

بعدی خواهیم پرداخت.

باردار شدن به وسیلۀ نور؛ اثر فوتوالکتریک
رساناها را می توان با نور باردار کرد. بر اثر نور، الکترون ها می توانند از رسانا به فضای مجاور فرار کنند، و در نتیجه، رسانا 

بار مثبت به دست می آورد. این پدیده اثر فوتوالکتریک نامیده می شود.
نور شرح می دهد. یک صفحٔه فلزی  اثر  بر  الکتریکی در رساناها  بارهای  ایجاد  برای مشاهدٔه  شکل زیر آزمایش ساده ای را 
)ترجیحاً روی( که از اکسیدها پاک شده است روی کالهک الکتروسکوپی که به طور منفی باردار شده است نصب می شود. اگر 
عایق بندی آن به قدر کافی خوب باشد، فزونی الکترون ها برای مدتی طوالنی روی الکتروسکوپ محفوظ می ماند، و برگه های آن 

در وضعیت دور از هم، باقی می مانند.

شکل 3ــ باردار کردن الکتروستاتیکی آب و گلولۀ پارافین غوطه ور در آن.

)ب()الف(

)پ(

دانستنی برای معلم
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وقتی دو بلور یخ خنثی با دماهای مختلف با یکدیگر برخورد می کنند، بلور گرم تر دارای بار منفی و بلور سردتر دارای مثبت می شود. به 
این مشاهدات، مشاهدهٔ تاکاهاشی1نیز می گویند، ولی هنوز فرایندی که در طی آن این پدیده رخ می دهد درک نشده است. همچنین اگر دو 

سِر یک بلور یخی خنثی در دماهای متفاوتی باشند، انتهای گرم تر دارای بار مثبت و انتهای سردتر دارای بار منفی می شود.
خاکی که توسط یک توفان وزیده می شود نیز عموماً در تماس با سطح زمین و سایر دانه های خاک، باردار می شود. اینکه خاک 
دارای بار مثبت می شود یا منفی به جنس خاک و زمین بستگی دارد. مواردی بوده است کسانی که درون یک قیف دیوباد2)توفان های 
پیچنده( گرفتار شده اند و جان سالم به در برده اند، درون آن یک روشنایی سوسو زن دیده اند. یک دیوباد نه تنها توسط خاکی که از زمین 
بلند می کند، بلکه توسط بارهای الکتریکی در توفان های تندری بزرگی که آن را به وجود می آورند نیز باردار می شود. بنابراین نورهایی که 

در یک قیف دیوباد دیده می شود به احتمال زیاد ناشی از تخلیٔه بار بین ناحیه های باردار خاک و بقیه خاک است.

دانستنی برای معلم

برگه ها  با المپ پروژکتور روشن می کنیم،  حال اگر صفحٔه روی را 
فورًا فرو می افتند. این امر به معنی این است که صفحٔه روی، الکترون های 
اضافی اش را از دست داده است. بر اثر تابش نور، صفحٔه روی به طور 
منفی باردار می شود و الکترون های اضافی را از خود دور می کند؛ این 
الکترون ها از روی جدا و در محیط پیرامون پراکنده می شوند. حال به 
صفحه بار مثبت می دهیم و آزمایش را تکرار می کنیم. خواهیم دید که در 
این مورد نور اثری ایجاد نمی کند، و برگه های الکتروسکوپ منحرف شده 
مثبت  بار  شدید  جاذبٔه  علت  به  شده  آزاد  الکترون های  می مانند.  باقی 
نمی توانند صفحه را ترک کنند. از طرف دیگر، بارهای مثبت توسط نور 

از فلز قابل کنده شدن نیستند.
توسط  شده  تشکیل  پیوندهای  شدت  که  می دهد  نشان  نتیجه  این 
بارهای مثبت و منفی با فلز متفاوت اند. با تابش نور فقط بارهای منفی، 

یعنی الکترون ها، می توانند آزاد شوند.
اگر این آزمایش را با صفحه ای خنثی انجام دهیم، برگه های الکتروسکوپ معمولی از هم باز نخواهند شد. ولی اگر وسیلٔه بسیار 
حساس تری را به کار گیریم، نشان می دهد که نور بار مثبت کوچکی بر صفحه ایجاد کرده است که خیلی سریع به مقدار بیشینه اش 
می رسد. توضیح اینکه چرا باردار کردن الکتروستاتیکی صفحه بر اثر نور متوقف می شود مشکل نیست. به محض اینکه که تعداد 
معینی از الکترون ها صفحه را ترک کنند و به این ترتیب صفحه به طور مثبت باردار شود، همان طور که در باال ذکر شد خارج کردن 
بیشتر الکترون ها به فضای مجاور ناممکن می شود. در کتاب فیزیک 3، اثر فوتوالکتریک را با تفصیل بیشتری مطالعه خواهیم کرد.

آزمایشی دربارۀ اثر فوتوالکتریک. نور صفحه ای را که به طور منفی 
بر اثر  باردار و روی الکتروسکوپی نصب شده است روشن می کند. 
منفی  بار  می شوند،  رانده  بیرون  به  صفحه  از  الکترون ها  نور،  تابش 

الکتروسکوپ کاهش می یابد، و برگه هایش فرو می افتند.

Takahashi's Observation ــ١
Tornado ــ2
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تمرین  پیشنهادی 

یک قطعٔه پالستیکی بزرگ دارای بار خالص µC 1/0- است. الف( تعداد الکترون های این قطعه چه تعداد بیشتر از تعداد 
پروتون های آن است؟ ب( فرض کنید وقتی یک میلٔه شیشه ای با پارچه ای ابریشمی مالش داده شود، بار خالص nC 1/0+ پیدا 

می کند. اگراین میله دارای 1/0 مول مولکول باشد، چه کسری از مولکول ها، الکترون از دست داده اند؟
پاسخ: الف( هر الکترون بار e - دارد. بنابراین تعداد الکترون ها چنین می شود:

/الکترون × / × / ×
/ ×
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ب( نخست تعداد یون های مثبت بار خالص n  C 1/0 + را با فرض اینکه هر یون بار e + دارد، به دست می آوریم:
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از  کسری  بنابراین  است،   )6/02  *  1023( آووگادرو  عدد  با  برابر  مول  یک  در  موجود  مولکول های  تعداد  اینکه  به  توجه  با 
مولکول ها که یونیده شده اند برابر می شود با

/ × / ×
/ × / ×
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فعالیت  پیشنهادی 

بخشی از یک میلٔه عایق را توسط مالش با یک پارچه باردار می کنیم و سپس آن بخش میله را که مالش داده نشده است به 
الکتروسکوپ نزدیک می کنیم. الکتروسکوپ انحرافی نشان نخواهد داد. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ اکنون با تعیین 
جنس میلٔه عایق، آن را به مواد مختلفی که در سری تریبوالکتریک در باال یا پایین آن قرار دارند مالش می دهیم و به الکتروسکوپ 

نزدیک می کنیم. مشاهدات خود را توجیه کنید.
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1ــ3 قانون کولن
در آزمایش های تحقیق قانون کولن و یا آزمایش هایی مانند فعالیت 
1ــ1 که مبتنی بر این قانون هستند، بهتر است محیط آزمایشگاه کامالً 

خشک باشد.

الکتریسیته ساکن

٥

وقتی روی فرش راه می روید و بدنتان بار الکتریکی پیدا می کند، هنگام دست دادن با دوستتان، ممکن است با انتقال باری در 
حدود nC 1 به او شوک خفیفی وارد کنید. در این انتقال بار، حدود چند الکترون بین شما و دوستتان منتقل شده است؟

پاسخ: از رابطه 1ــ1 داریم:
q   =  ne  

 
−

−
×

= = = ×
×

C
/ C

9
9

19
1 10

6 10
1 60 10

q
e

n الکترون   

شکل 1ــ 6 گوی های باردار همنام یکدیگر 
را با نیرویی هم اندازه دفع کرده اند.

مثال 1ـ 1

ـ   1 تمرین  1 

عدد اتمی اورانیوم Z = 92 است. بار الکتریکی هستٔه اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون های اتم اورانیم 
)خنثی( چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم )خنثی( چقدر است؟

فعالیت 1ـ 1  )کار در کالس(

1ـ 3 قانون کوُلن 

همان طور که می دانیم نیروی الکتریکی که دو جسم باردار بر هم وارد می کنند می تواند 
جاذبه یا دافعه باشد. اگر بارهای الکتریکی دو جسم همنام باشند، این نیرو دافعه است 

)شکل 1ــ6(. و اگر نا همنام باشند، این نیرو جاذبه است.

مطابق شکل، دو نِی پالستیکی را از نزدیکی یک انتهای آنها خم کنید و پس از 
مالش دادن با پارچه ای پشمی نزدیک یکدیگر قرار دهید. اگر نی ها به خوبی باردار 
شده باشند، نیروی دافعٔه آنها را می توانید به وضوح بر روی انگشتان خود حس کنید.

→
F

→
F

c
c

C
C

در فعالیت 1ــ1 جالب است از دانش آموزان بخواهید که بکوشند 
نی ها را از انتهای باالیی به هم تماس دهند. در آن صورت درخواهند 

یافت که نمی توانند آنها را بیشتر از فاصله ای به هم نزدیک کنند.

بارهای  کولن  پیچشی  ترازوی  توضیح  در  این جا  در  اگرچه 
ناهم نام فرض شده است، ولی  برهم کنش می کنند  با هم  که  دوگوی 
همچنین ممکن است که این دو بار هم نام باشند و اندازه گیری ترازو 
نوع  دو  هر  حال  هر  به  شود.  انجام  بار  دو  دافعٔه  نیروی  براساس 

آزمایش در کتاب ها و منابع آموزشی آمده است.

در این فیلم چگونگی کار یک ترازوی پیچشی کولن را می بینید.
فیلم
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می توان بیان ریاضی قانون کولن را به گونه ای انجام داد که اندازه 
و جهت نیرو، هر دو را شامل شود. اگر بخواهیم نیروی وارد به بار 
از  برداری که  به صورت  → را 

r بردار  بیابیم،  q1 را  بار  از طرف   q2

می گیریم.  درنظر  q2 ختم می شود  بار  مکان  به  و  آغاز   q1 بار  مکان 
نیرویی که بار q1 به بار q2 وارد می کند برابر می شود با،

→ →
= 1 2

12 3

q q
F k r

r  
در این رابطه، q1 و q2 با عالمت جبری ظاهر می شوند.

در صورتی که بارهای نقطه ای q1 و q2 درون محیطی عایق )مثالً 
به دلیل  محیط  این  )پالریزه شدن(  قطبش  باشند،  داشته  قرار  نفت( 
حضور این بارها سبب می شود که نیروی مؤثر بر هر بار متفاوت از 
حالتی شود که این دو بار در خأل قرار دارند. در چنین حالتی نیروی 

مؤثر بر هر بار هنوز هم از قانون کولن به دست می آید، با این توضیح 

| است و ε که ضریب گذردهی الکتریکی  || |
=

πε
1 2

2

1

4

q q
F

r
که 

 ε0 به دست می آید که در آن ε  = κ  ε0 محیط عایق است از رابطٔه
ضریب گذردهی الکتریکی خأل و κ ثابت دی الکتریک محیط است.

نمادگذاری برخی کتاب ها در این مورد متفاوت است. مثالً کتاب 
 q2 از طرف بار q1 را به معنی نیروی وارد به بار F

→
12 مبانی فیزیک 

در نظر گرفته است.

در  دید،  ـ  6 خواهیم  مثال 1ـ در  که  همان طور 
صورتی که بار الکتریکی در یک گوی یا روی سطح 
آن به طور یکنواخت توزیع شده باشد نیز می توان کّل 
این بار را به شکل یک بار نقطه ای متمرکز در مرکز 
گوی فرض کرد و برهم کنش این بار با بارهای دیگر 

را با استفاده از قانون کولن محاسبه کرد.
به عالوه در محاسبٔه نیروی الکتروستاتیکی که دو 
بار ساکن غیرنقطه ای بر یکدیگر وارد می کنند نیز هنوز 
به هر حال مبنای محاسبه، همان قانون کولن است؛ با 
این توضیح که هر بار را به بی شمار بار نقطه ای ذهنی 
ُخرد می کنند، برهم کنش بارهای نقطه ای دو جسم را 
با استفاده از قانون کولن به دست می آورند، و سپس 
نقطه ای ذهنی در هر  بارهای  این  به  نیروهای وارد 
جسم را به روش های ریاضی )حساب دیفرانسیل و 

انتگرال( با هم جمع می کنند.
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پاسخ فعالیت 1ــ2
طرز کار دستگاه های  فتوکپی ) و چاپگرهای لیزری( براساس برخی اصول اولیٔه الکتریستٔه ساکن است. یک استوانٔه آلومینیومی 
که با سلنیوم اندود شده است به وسیلٔه یک الکترود، باردار مثبت می شود. سپس استوانه در معرض تابش نوری قرار می گیرد که 
تصویری را از برگه ای که می خواهیم رونوشت آن را تهیه کنیم روی سطح استوانه ایجاد می کند. سلنیوم اصطالحاً یک رسانای 
نوری )photoconductor( است؛ یعنی در نبوِد نور، نارسانا است، و در حضور نور، رسانا می شود. وقتی تصویر برگٔه مورد نظر 
روی استوانه می افتد، بخش هایی از پوشش سلنیومی استوانه که نور می گیرد، رسانا می شود و با تماس با بدنٔه آلومینیومی استوانه، 
بار مثبت خود را از دست می دهد. به این ترتیب، تصویر برگه به صورت توزیعی از بار مثبت بر سطح استوانه نقش می بندد. پس از 
این مرحله، استوانه در تماس با پودر سیاه رنگی )موسوم به تونر( که دارای بار منفی شده است قرار می گیرد. نیروی جاذبٔه الکتریکی 
بین پودر باردار منفی و بخش هایی از استوانه که دارای بار مثبت است سبب می شود این پودر بر سطح استوانه بنشیند و تصویری 
سیاه رنگ از برگه به وسیلٔه تونر بر سطح آن ایجاد شود. اکنون یک برگٔه سفید که باردار مثبت شده است و بار مثبت آن بیشتر از بار 
مثبت استوانه است، روی سطح استوانه می پیچید و به این ترتیب  جاذبٔه الکتریکی بین پودر باردار منفی که روی سطح استوانه قرار 
دارد و سطح باردار مثبت کاغذ سفید، موجب انتقال تصویر از استوانه به کاغذ می شود. گام آخر، عبور کاغذ )که اینک پودر تونر 
تصویری بر سطح آن ایجاد کرده است( از میان غلتک های داغ است. اکنون تونر بر اثر گرما کامالً بر سطح کاغذ »تثبیت« می گردد 

و بدین ترتیب فرایند فتوکپی به پایان می رسد.
در چاپگر لیزری به جای آنکه تصویر مورد نظر را به وسیلٔه اسباب اپتیکی روی سطح استوانه ایجاد کنند، یک قلم لیزری، تصویر 

یا متن مورد نظر را که به صورت یک فایل در حافظه رایانه ذخیره شده است، روی سطح استوانه ایجاد می کند.

بور  مدل  خود  بررسی  و  تحلیل  که  شود  توجه  1ــ2  مثال  در 
موردنظر نبوده و تحلیل این مدل به دانشی فراتر نیاز دارد. ولی باید 
توجه کرد که خود این مدل نیز مدلی نیمه کالسیکی محسوب می شود 
و در واقع اختصاص مداری مشخص به الکترون ناممکن است و از 
این رو از ابر الکترونی صحبت می کنیم. این مدل، و به طور اخص 

این مثال، یک ساده سازی از واقعیت ماجرا است.
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شکل زیر مرحله های ایجاد یک رونوشت در دستگاه فتوکپی را از )الف( تا )ث( نشان می دهد. در چاپگر لیزری، مرحلٔه )ب( 
با مرحلٔه )ث( جایگزین می شود.

منظور از چنین دانستنی هایی آن است که دانش آموزان دریابند که 
انتزاعی  دارند و چیزهایی صرفاً  کاربرد  الکتریکی در طبیعت  نیروهای 
نیستند. برای توجه دانش آموزان به اهمیت نیروهای الکتریکی می توانیم به 
منشأ نیروهای بین الکترون های هر اتم و هستٔه آن، نیروهای پیوندی اتم ها 
در تشکیل مولکول و نیروهایی که برای تشکیل جامدها و مایع ها، اتم یا 
مولکول ها را به هم پیوند می دهند اشاره کنیم. در این زمینه مقاله ای با عنوان 
»مولکول ها، اتم ها و ساختار داخلی اتم ها« در شمارهٔ 72 مجلٔه رشد آموزش 

فیزیک وجود دارد که اطالعات خوبی به دانش آموزان می دهد.

گاهی دانش آموزان در رسم نیروها خطا می  کنند. خوب است تأکید 
شود که مبدأ بردار نیروی وارد بر ذره باید خود ذره باشد. برای تعیین 
باردار معین که در احاطٔه چند ذرٔه  بر یک ذرهٔ  نیروی خالص وارد 
بردارهای  موردنظر،  ذرهٔ  کردن  از مشخص  پس  است،  دیگر  باردار 
نه  )و  ابتدا  که  کرد  رسم  طوری  باید  را  دیگر  ذرات  از  ناشی  نیروی 

انتهای( هر کدام از این نیروها، بر روی ذرهٔ موردنظر باشد.

وقتی بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ذره را بررسی می کنیم مهم نیست 
بپرسیم نیرویی که کدام یک بر دیگری وارد کرده مورد محاسبه قرار گرفته 
است، زیرا این دو نیرو هم اندازه اند. اما وقتی تعداد بارها زیاد شود، 

بزرگی نیروی برایند وارد بر هر یک می تواند با بقیه متفاوت باشد.

دستگاه  یک  کار  طرز  فیلم ها  این  در   
فتوکپی را می بینید. فیلم

باریکۀ 
لیزری

ث( استوانۀ چاپگر لیزری

نقشی که توسط باریکۀ 
لیزری ایجاد شده است.  

تونر  از  تصویر  انتقال  ت(    
به کاغذ   

   پ( تماس استوانه با تونر   

 تونر باردار 
منفی

عدسی

برگه  افتادن تصویر    ب( 
روی استوانه                   

استوانه اندود 
شده با سلنیوم    

الف( باردار کردن استوانه
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پاسخ پرسش 1ــ2
از مشخص  که پس  کنید  توجه  )برایند(  نیروی خالص  تعیین  در 
کردن ذرهٔ موردنظر، نیروی ناشی از ذرات دیگر بر آن را طوری رسم 
می کنیم که ابتدای هر کدام از نیروها روی ذرهٔ موردنظر باشد. برای 
با  اینکه نیروها را مشخص کنیم، بارها را به ترتیب از سمت راست 

عددهای 2،1 و 3 مشخص می کنیم.
الف( با رسم نیروها درمی یابیم که دو نیرو به سمت چپ بر بار میانی وارد 

می شود:

)در  به سمت چپ  رو  میانی،  ذرٔه  بر  وارد  نیروی  برایند  بنابراین 
( می شود.

→
− i جهت 

ب( در این وضعیت، بار ذرٔه 1 منفی است. اکنون نیرویی که بار 
الف  در خالف جهت وضعیت  می کند  وارد  میانی  بار  بر   1 شمارٔه 
هم  جهت  برخالف   F

→
12 Fو 

→
32 نیروهای  سوی  بنابراین  و  است 

می شود:

ولی توجه کنید که چون فاصلٔه ذرٔه میانی از ذره های کناری برابر 
و بزرگی بارها نیز یکسان است، بنابراین نیروهای وارد بر بار میانی، 

همدیگر را خنثی می کنند.

مثال ها،  این  حل  در  دانش آموزان  مهارت یابی  از  اطمینان  برای 
می توانیم مسئله های مشابهی را به عنوان فعالیت کالسی طرح کنیم تا 

دانش آموزان مهارت الزم را بیابند.

F
→
32

F
→
12

123

F
→
32

F
→
12

123

F
→
32

F
→
12

123

F
→
32

F
→
12

123

F
→
32

F
→
12

123
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پاسخ تمرین 1ــ2
نیروی وارد بر بار q2، برایند دو نیرویی است که از طرف بارهای q1 و q3 بر آن وارد می شوند. برای محاسبٔه این نیرو، نیرویی را 

که هر یک از بارهای q1 و q3 در غیاب دیگری بر بار q2 وارد می کند، محاسبه می کنیم.
فاصلٔه بین بارهای q1 و q2 را با r12 و فاصلٔه بین بارهای q2 و q3 را با r32 نشان می دهیم. با استفاده از رابطٔه 2ــ1 داریم:

q q
F k

r
= 1 2

12 2
12

 

( / )( / )( / . ) /
( / )

− −
−× ×= × = ×

2 6 6
9 3

2 2

2 5 10 1 0 10
9 0 10 1 4 10

4 0

m C CN NC m  

q q
F k

r
= 3 2

32 2
32

 

( / )( / )( / . ) /
( / )

− −
−× ×= × = ×

2 6 6
9 3

2 2

4 01 10 1 0 10
9 0 10 9 0 10

2 0

m C CN NC m  

نیروی که بار q1 بر بار q2 وارد می کند و نیز نیرویی که بار q3 بر q2 وارد می کند، از نوع ربایشی )جاذبه( است.

مطابق شکل، این دو نیرو برخالف جهت یکدیگرند و برایند آنها برابر است با  

T ( ) ( ) ( )F F F F F F F
→ → → → → →

= + = − + + = −12 12 12 32 32 12i i i
TF برابر تفاضل بزرگی آنها است:

→
بنابراین، بزرگی 

FT =F32-F12=9/0*10-3N-1/4*10-3N
 = 7/6*10-3N

TF برابر 3N-10*7/6 و جهت آن در 
 در واقع، بزرگی نیروی 

سوی مثبت محور x است:
T ( / N) iF

→ →
−= × 37 6 10

+ +

F
→
12 F

→
32

q2 q3
−
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پاسخ پرسش 1ــ3 
ذرٔه  باید  نخست  برایند،  نیروی  تعیین  برای  گفتیم  که  همان طور 
که  کنیم  رسم  را طوری  نیرو  بردارهای  و  کنیم  انتخاب  را  موردنظر 

ابتدای آنها بر ذرهٔ موردنظر باشد.
الف( اگر بارها را شماره گذاری کنیم داریم:

 زاویٔه ° 45 می سازد.
→

+ i TF با جهت 
→

که در آن F12=F32 . بنابراین  
ب( اکنون عالمت بار شمارٔه 3 منفی است و بنابراین سوی نیروی 

Fبر می گردد و شکلی مانند زیر داریم:
→

32

 زاویٔه ° 135 
→

+ i TF با جهت 
→

که در آن F12=F32. بنابراین اکنون 
می سازد.

−

F
→
12

F
→
32

TF
→

++
45

−

−

+

F
→
12

F
→
32

TF
→

45
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در ابتدای این مبحث برای ایجاد انگیزه می توان 
دانش آموزان را دوباره به فعالیت 1ــ2 ارجاع داد 
و پرسید چگونه جاذبٔه الکتریکی بین تونر و بخشی 
از استوانه که دارای بار مثبت است موجب نشستن 
تونر بر سطح استوانه می شود. همچنین می توانیم 
پیش از آن، اشاره به تعریف میدان در حالت کلی 
)و نیز دانستنی مربوط به آن( کنیم و سپس با بیان 
بر هم  آهنربا  نیرویی که دو  مانند  مثال های آشنایی 
دارد می کنند یا جاذبٔه نیروی زمین، به این واسطٔه 
اعمال نیرو اشاره کنیم و آنگاه به بیان مفهوم میدان 

الکتریکی بپردازیم.

پاسخ تمرین 1ـ3

F وارونه 
→

31 الف( اگر عالمت بار q3 مثبت شود، سوی نیروی 
می شود و تصویری مانند زیر خواهیم داشت:

Fوارونه 
→

21 نیروی  سوی  شود،  منفی   .q2 بار  عالمت  اگر  ب( 
می شود و تصویری مانند زیر خواهیم داشت:

پ( خیر. زیرا اندازٔه نیروی برایند برابر است با 

TF F F= +2 2
21 31

که با توجه به اینکه مقدار F21 و F31 تغییری نمی کنند، بزرگی نیروی 
برایند هم تغییر نمی کند.

F
→
31

F
→
21

q2

q1

q3

TF
→

F
→
31

F
→
21

q2 q1

q3

TF
→
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دانستنی برای معلم

αeF
r2

1 منشأ تفکر 

نخستین سر نخ دربارهٔ سرشت »قانون کولن« به صورت غیر مستقیم به دست آمده است. در حدود سال ١775 میالدی بنیامین فرانکلین 
دریافت که اگر چوب پنبه ای کوچک در نزدیک قوطی فلزی بارداری خارج از قوطی آویزان باشد، به شدت جذب آن می شود. اما وقتی که 
به وسیلٔه ریسمان در داخل قوطی آویزان شود، چوب پنبه در هر جایی داخل قوطی باشد، نیرویی بر آن وارد نخواهد شد. فرانکلین نفهمید که 

چرا دیواره های قوطی چوب پنبه را هنگامی که داخل قوطی است نمی ربایند، ولی وقتی که خارج قوطی است می ربایند.
جوزف پریستلی دانشمند انگلیسی نتیجه های فرانکلین را بررسی کرد و از آنها به نتیجه ای درخشان دست یافت. او به یاد آورد که بنا 
بر آنچه در کتاب »اصول نیوتون« مطرح شده است، نیروهای گرانشی نیز به همین ترتیب رفتار می کنند. در داخل سیاره ای تو خالی، نیروی 
گرانشی مؤثر بر یک جسم )مجموع همٔه نیروهایی که از همٔه اجزای سیاره وارد می شوند( دقیقاً صفر خواهد بود. همین طور می توان 
این نتیجه را به طور ریاضی از قانونی به دست آورد که براساس آن نیروی گرانشی بین هر دو جرم منفرد با مجذور فاصلٔه بین آنها 

نسبت عکس دارد.
بنابراین پریستلی بیان کرد که نیروهایی که بارها به هم وارد می کنند درست مانند نیروهای میان دو جرم منفرد با مجذور فاصلٔه آنها 
نسبت عکس دارد. درست همان طور که نیروی میان اجسام جرم دار نیروی »گرانشی« نامیده شده، نیروی میان دو جسم باردار نیز 

نیروی »الکتریکی« می نامند.
پیشنهاد پریستلی مبتنی بر استدالل از راه قیاس بود. این استدالل به تنهایی نمی توانست ثابت کند که نیروهای الکتریکی با عکس 

مجذور فاصله ی میان بارها متناسب اند، اما فیزیکدانان دیگر را تشویق کرد که فرضیٔه پریستلی را با آزمایش بررسی کنند.

مقدارثابت در قانون کولن
اگر بتوان دو کره را باردار کرد و آنها را بین دو صفحٔه باردار قرار داد و بارهای ١  q و q2 را اندازه گرفت می توان با ثابت نگه داشتن 

یک کره و متصل کردن کرهٔ دیگر به یک ترازوی فنری نیروی بین آنها را در فاصلٔه ثابت r اندازه گرفت و عدد k را محاسبه کرد.
اما برای انجام این کار یک اشکال فنی وجود دارد. نیروهای بین دو کرٔه کوچک که در آزمایش مربوط به اندازه گیری بار آنها 
استفاده کردیم، بسیار کوچک تر از آن هستند که بتوان آنها را اندازه گرفت. این کره ها بار کافی را بر روی خود نگه نمی دارند. 

کره های بزرگ تر هم نمی توانند بین دو صفحه بیش از چند میلی متر از هم فاصله بگیرند.
برای قابل اجرا شدن آزمایش، باید فاصلٔه صفحه ها و نیز اختالف پتانسیل اعمال شده به صفحه ها را بزرگ کرد طوری که نسبت 

اختالف پتانسیل به فاصلٔه صفحه ها ثابت بماند. اگر کره ها را بزرگ کنیم، باید بار آنها نیز بیشتر باشد.
F   ′=q ′E

′ ′ ′ ′′= = ⇒ =F q E q F
q q

F qE q F

در آزمایش با کره های بسیار کوچک، وقتی کره در میدان به حالت سکون درمی آمد، فاصلٔه صفحه ها از هم 3m-10*3/1 و 
اختالف پتانسیل اعمال شده 27٠ ولت بود و نیروی وارد بر کره 14N-10*2/8 به دست آمد و معلوم شد هر کره دارای 2 بار بنیادی 

بوده است.
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اگر یک کرٔه فلزی با قطر چند سانتی متر را باردار کنیم و به کره ای کامالً مشابه خودش تماس دهیم تا هر دو بار یکسان داشته 
باشند، با استفاده از ترازوی فنری، نیروی بین دو کره وقتی از هم 0/15m فاصله دارند، 4N-10*6/7 اندازه گیری می شود. سپس 
 3/55*10-3N یکی از کره ها را در میدان یکنواختی به اندازٔه میدان مربوط به کره های کوچک قرار داده و نیروی وارد بر آن را

به دست آوردند. آنگاه بار هر کرٔه فلزی بزرگ چنین به دست می آید:
/ N /
/ N

F
q q e e

F

−

−
′  ×′ = = = ×

×

3
11

14

3 55 10
2 2 5 10

2 8 10

و با معلوم بودن فاصلٔه کره ها از هم و نیروی برهم کنش آنها، مقدار k محاسبه می شود:
( / )/ /
( / )

k e
ke− −= ⇒ =  

11 2
4 2 28 2

2

2 5 10
6 7 10 2 4 10

0 15

** *N N.mm
دقیقترین مقدار ke2 براساس آزمایش های متعدد 28N.m2-10*2/306 به دست آمده است. 

پرسش های پیشنهادی 

1  دو کرٔه کامالً مشابه و کوچک A و B روی سطح بدون اصطکاکی به فاصلٔه r از هم قرار گرفته اند. کرٔه A دارای بار خالص 
q و کرٔه B دارای بار خالص 4q است. کره ها در لحظٔه یکسانی رها می شوند و از هم فاصله می گیرند. بزرگی شتاب آنها چگونه 

است؟

پاسخ: طبق قانون سوم نیوتون بزرگی نیروی وارد به هر دو کره یکسان است و چون کره ها جرم برابری دارند، شتاب آنها نیز 
یکسان خواهد بود. اما طبق قانون کولن، نیرو با عکس مجذور فاصله رابطه دارد. بنابراین، با فاصله گرفتن کره ها از هم، شتاب 

آنها مدام کاهش می یابد.
2 دو کرٔه رسانای بزرگ به شعاع R = 5/0 cm به فاصلٔه cm 30 از هم قرار دارند. بزرگی بار روی کرٔه اول µC 2/0 و روی 

کرٔه دوم 5/0µC است. کدام گزینه در مورد اندازه نیروی الکتریکی وارد بر هر کره توسط کره دیگر درست است و چرا؟

1 N پ( کمتر از   1 N ب( بیشتر از  1 N )الف
پاسخ: پ درست است. توجه کنید چون کره ها بزرگ اند، بار روی سطح آنها پخش می شود و هر نقطه از یک کره با تمام 
نقاط باردار کرٔه دیگر بر هم کنش خواهد داشت و بر اثر دافعٔه الکتریکی بین بارها، توزیع یکنواخت بار روی کره های فلزی به هم 
می خورد. در این حالت دیگر نمی توان با کره ها مانند بار نقطه ای رفتار کرد، چرا که نه بسیار کوچک اند و نه فاصلٔه آنها نسبت به 
شعاع شان چنان بزرگ است که بتوان آنها را نقطه ای فرض کرد. در وضعیت این پرسش، در هر حال فاصلٔه بارها بیشتر از عدد 

داده شده است و بنابراین نیرویی که کره ها به هم وارد می کنند کمتر از N 1 می شود.
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تمرین های پیشنهادی

 3/7 * 10-9 N 10-10 * 5/0 از هم قرار گرفته اند برابر m 1 بزرگی نیروی الکتروستاتیکی میان دو یون مشابه که به فاصلٔه
است. الف( بار هر یون چقدر است؟ ب( هر یون، چند الکترون از دست داده است؟

پاسخ:
الف( از قانون کولن داریم

kq
F

r
=

2

2

و در نتیجه: 
/ ×( / × )

/ × . /

−
−= =

9
10

9 2 2
3 7 105 0 10

9 0 10

Fq r
k

Nm Nm C
    = 3/2 * 10-19C

ب( N در واقع تعداد الکترون هایی است که هر یون فاقد آن است:

/ × /
/ ×

−

−= = =
19

19
3 2 10 2 0
1 60 10

q
N

e
C
C

2 در شکل زیر، سه ذرٔه باردار روی محور x قرار دارند. ذره های 1 و 2 در جای خود ثابت شده اند، ولی ذرٔه 3 می تواند 
مکان  این  در  اینکه  فرض  با  می شود.  برابر صفر  جایی  در  ذره  این  بر  وارد  الکتروستاتیکی خالص  نیروی  کند.  آزادانه حرکت 

فاصله های L1 و L2 برابر باشد، نسبت q1/q2 چقدر است؟

پاسخ: 4-

q3q2q1

L2L1
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فعالیت های پیشنهادی 

1  ورقه ای آلومینیومی به ابعاد cm * 4 cm 3 را مچاله کنید و به صورت یک کرٔه کوچک درآورید و سپس آن را به کمک 
یک تکه نخ خشک آویزان کنید. آونگ را توسط مولّد وان دو گراف باردار کنید. سپس گویی باردار با بار مشابه را به آونگ نزدیک 
کنید. گوی را در فاصلٔه معینی از آونگ نگه دارید و زاویٔه انحراف آونگ از وضعیت قائم را توسط یک نقاله که به دیوار نصب 
شده است اندازه بگیرید. این کار را در فاصله های معین دیگری نیز انجام دهید و زاویٔه انحراف از امتداد قائم را یادداشت کنید. 

با انجام این فعالیت، می توان وارون بودن نیرو با مجذور فاصله را تحقیق کرد.

2 دو گوی کوچک فلزی باردار مشابه را که روی پایه های عایقی سوارند، اختیار کنید. یکی از آنها را به طور قائم بر روی ترازوی 
دیجیتال قرار دهید و ترازو را روی صفر تنظیم کنید. خط کش را مطابق شکل کنار ترازو قرار دهید. اکنون گلولٔه دوم را به آرامی از باال 
به گلولٔه روی ترازو نزدیک کنید و در فاصله های مختلف، نیرو را اندازه گیری و یادداشت کنید. از این فعالیت به چه نتیجه ای می رسید؟
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انجام  از  بیشتر  کمی  مثال  این  روی  بر  اگر 
بگذاریم،  وقت  ریاضی  عملیات  و  محاسبات 
نهی  برهم  بحث  به  ورود  برای  زمینه ای  می تواند 
آزمون  بار  دراینجا  باشد.  الکتریکی  میدان های 
تحت تأثیر نیرویی برایند قرار گرفته است و بنابراین 
این مثال می تواند گشایشی در مورد بحث بر هم 

نهی میدان ها نیز باشد.

دانستنی برای معلم

اندیشۀ وجود میدان
اندیشٔه وجود میدان نخستین بار در میانٔه قرن هجدهم میالدی توسط  لئونارد اولر )1783ــ1707 م.( ریاضیدان و فیزیکدان 
سوئیسی برای شاره ها ابداع شد. در واقع میدان های مختلف بسیاری وجود دارند که در علوم و مهندسی مورد استفاده قرار 
می گیرند. مثالً میدان دما در یک تاالر، توزیع دماهایی است که از اندازه گیری دما در نقاط مختلف تاالر به دست می آید.
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به همین ترتیب می توان میدان فشار را در یک استخر شنا یا جّو اطراف زمین تعریف کرد. اینها نمونه هایی از میدان های نرده ای 
هستند، زیرا دما و فشار کمیت هایی نرده ای اند که فقط بزرگی دارند و فاقد جهت هستند، در حالی که میدان الکتریکی مربوط 

به نیرو است که هم بزرگی و هم جهت دارد. 

تعبیر میدان الکتریکی
مطابق تعبیر سادهٔ کنش از دور قانون کولن، بار ′ q نیروی مستقیمی بر بار q وارد می آورد، اگرچه این بارها به فاصلٔه زیادی از 
هم واقع و تماسی نداشته باشند. اما، این تعبیِر کنش از دور میدان الکتریکی در مورد بارهای متحرک با مشکالت جدی مواجه 
می شود. فرض کنید بار ′ q را ناگهان به بار q نزدیک تر کنیم؛ در این صورت نیروی الکتریکی باید افزایش یابد. اما این افزایش 

  q  به q ′  بی درنگ رخ نمی دهد؛ این افزایش را می توان  سیگنالی از
تلقی کرد، و یکی از اصول بنیادی فیزیک، براساس نظریٔه نسبیت، این 
است که هیچ سیگنالی نمی تواند با سرعتی بیش از سرعت نور منتشر 
شود. پس نتیجه می گیریم، وقتی مانند شکل، ناگهان بار ′ q را حرکت 
می دهیم، نوعی آشفتگی از ′ q به سمت q در فضا منتشر می شود و 
نیروی الکتریکی را با مقدار افزودهٔ جدید تنظیم می کند. بدین سان، 
نیرو  بر یکدیگر  پیرامونشان،  تولید آشفتگی هایی در فضای  با  بارها 

وارد می آورند. این آشفتگی ها را میدان الکتریکی می گویند.
وجود  مادی  معنای  به  بنابراین  و  دارد  تکانه  و  انرژی  میدان، 
دارد. در این صورت با توجه به مثال باال، به آسانی پی می بریم که 

چرا آشفتگی، یا میدان، که بر اثر جا به جایی ناگهانی ′ q ایجاد شد، باید تکانه داشته باشد: وقتی ′ q را ناگهان به سوی q حرکت 
می دهیم، نیروی وارد بر ′ q بنا بر قانون کولن فورًا افزایش می یابد، اما افزایش نیروی وارد بر q با تأخیر روی می دهد تا سیگنال 
انتشار یافته از ′ q فرصت داشته باشد اطالعات مربوط به تغییر موضع q را منتقل می کند. بدین سان، موازنٔه کنش و واکنش موقتاً 
از بین می رود. هرگونه عدم تعادل کنش و واکنش ایجاب می کند که تکانٔه سامانه، متشکل از دو ذرهٔ باردار ما، پایسته نماند. 

بنابراین برای حفظ پایستگی تکانٔه کل، تکانٔه گم شدهٔ ذرات q و ′ q باید به میدان منتقل شود، یعنی میدان باید تکانه کسب کند.
هرچند استدالل باال برای وجود میدان ها مبتنی بر بارهای متحرک است، ولی این تعبیر را می پذیریم که هر بار ساکن 
در فضای پیرامون خود یک آشفتگی ایستا، و دائمی ایجاد می کند، و این آشفتگی در تماس با بارهای دیگر نیروهایی بر 
آنها وارد می آورد. پس، این دیدگاه را اختیار می کنیم که بر هم کنش بین بارها کنش از طریق تماس است؛ تغییر ′ q میدانی 
الکتریکی ایجاد می کند که در فضای پیرامون خود نفوذ می کند و بر بار دیگری که با آن تماس پیدا کند، نیرو وارد می آورد. 

مطابق این طرح، میدان الکتریکی به منزلٔه واسطه یا میانجی نیروها عمل می کند:
q ′ بار → q ′ میدان الکتریکی بار → q نیروی وارد بر بار

q q q′′

یک آشفتگی از بار ′  q سرچشمه می گیرد و به بار q می رسد.

       در این فیلم، نمایشی برای تفهیم وجود میدان را می بینید. 
فیلم
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       در این فیلم چگونگی آزمایش مثال 1ــ6 و انحراف شعله در 
میدان الکتریکی را می بینید. فیلم
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شکل 1

شکل 2

شکل 3

ـ  6 به چند مورد توجه شود. نخست اینکه در اینجا  در مورد مشاهدهٔ تجربی مثال 1ـ
بدیهی است که باد یونی نقشی در انحراف شعله ندارد، زیرا کالهک کروی است و اتصال 
تأکیدی بر چگونگی مشاهدهٔ تجربی  نوک تیزی هم نداریم.  دیگر آنکه در اینجا صرفاً 
در چه  اینکه شعلٔه شمع  می گذارد.  الکتریکی  میدان  که  تأثیری  و  بوده است  مثال  این 
جهتی کشیده می شود، موضوعی جداگانه است که موردنظر این مثال نبوده است. اما 
در هر حال، برای خوانندگان ریزبین تر می توان مباحثی از این دست نیز مطرح کرد. در 
آن  صورت باید اشاره کرد که حرارت شعلٔه شمع الکترون ها را از مولکول های هوای 
اطراف شعله می کََند و بدین ترتیب مولکول ها یونیده می  شوند. در نتیجه، شعله در احاطٔه 

تعداد زیادی یون های مثبت و منفی قرار دارد )شکل 1(.

حال اگر این شمع میان دو صفحٔه متصل به اختالف پتانسیل باال قرار گیرد، یون های 
مثبت به سمت صفحٔه منفی و یون های منفی به سمت صفحٔه مثبت کشیده می شوند. اما 
این پخش شدن به طور یکنواخت نیست. این به دلیل آن است که یون های مثبت بزرگ تر 

از یون های منفی هستند و بنابراین شکلی مانند شکل 2 خواهیم داشت.

اکنون می توان مثال هایی از این دست را نیز مطرح کرد که مثالً کدام یک از شکل های  
زیر نمایشی درست تر از شعلٔه شمع در میدان الکتریکی را نشان می دهند؟

الف

ت پ

ب
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در مورد برهم نهی میدان های الکتریکی نیز خوب است به همان 
ظرایفی که در برهم نهی نیروهای الکتریکی بیان شد اشاره کرد.

پاسخ تمرین 1ـ4
الف( بار پروتون q  =+e  =1/6010-19C است. بنابراین داریم:

( / )( / . ) / /
( / )

−

−
×= = × = × ≈ ×

×

2 19
9 11 11

2 2 11 2

1 60 10
9 0 10 5 13 10 5 1 10

5 3 10
p

q
E k

r

m C N NN C CC m  

خوب است این میدان را با میدان های داده شده در جدول 1ــ2 کتاب مقایسه کنید تا به بزرگی آن پی ببرید.بزرگ ترین میدان داده شده 
مربوط به فرو ریزش الکتریکی در هواست که مرتبٔه بزرگی آن 105 بار کوچک تر از این پاسخ است.

ب( همان طور که در مثال پیش دیدیم، میدان الکتریکی حاصل از مولّد وان دو گراف در فاصلٔه  1/0m از مرکز کالهک برابر 
است با 

( / )( / . / ) /
( / )

−×= = × = ×
 

6
9 2 2 3

2 2

1 0 10
9 0 10 9 0 10

1 0
v

q
E k

r

C NNm C Cm  

این را باید با میدان حاصل از پروتون در فاصلٔه نامشخص r برابر قرار دهیم و از آنجا r را پیدا کنیم:

( / )( / . / ) /
−×= = × = ×

19
9 2 2 3

2 2

1 60 10
9 0 10 9 0 10p

q
E k

r r

C NNm C C  
و از آنجا که r   =4/0*10-7m می شود. توجه کنید مرتبٔه بزرگی این فاصله،104 بار بزرگ تر از مرتبٔه بزرگی شعاع اتم هیدروژن 
در مدل بور است. بنابراین پاسخ ب نیز مانند پاسخ الف نشان دهندهٔ بزرگی بسیار زیاد میدان هستٔه اتم در محل الکترون های اتم 

است.
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مثال ها،  این  حل  در  دانش آموزان  مهارت یابی  از  اطمینان  برای 
می توانیم مسئله های مشابهی را به عنوان فعالیت کالسی طرح کنیم.

برای  می توان  بدانید  است  خوب  موضوع  این  تکمیل  در 
الکتریکی حاصل  میدان  دانش آموزان مستعدتر، چگونگی محاسبٔه 
داد  توضیح  نیز  را   P مانند  دلخواه  نقطه ای  در  دوقطبی  این  از 
ـ  5 با نمونه ای از آن آشنا می شوند(. به  )به خصوص آنکه در تمرین 1ـ
این منظور، مانند شکل زیر، x =0 را بر مرکز دو قطبی اختیار کنید. 

برای میدان الکتریکی برایند در نقطٔه P خواهیم داشت:

E E E E E
→ → → → →

+ − + −= + = −i i  
E میدان 

→
− E میدان الکتریکی ناشی از بار مثبت و 

→
+ که در آن 

رابطٔه 1ــ4 خواهیم  به  توجه  با  است.  منفی  بار  از  ناشی  الکتریکی 
qداشت  q

E k k
r r

→ → →
= −

2 2
1 2

i i

که در آن r1 و r2 به ترتیب فاصلٔه نقطٔه P از بارهای مثبت و منفی 
است. بنابراین داریم

( / ) ( / )
e e

E k k
x d x d

→ → 
= − 

− + 
2 2

2 2

2 2
i  

 d   =∆r    cosθ/2 با استفاده از مثلث نشان داده شده در شکل برابر d که
E را محاسبه کنیم. 

→
است. اکنون با داشتن r ، θ∆ و x می توانیم 

 3 * 1010 N/C به  میدانی در حدود x = 3/0*10-10 m مثالً به ازای
 می رسیم.

→
i در جهت 

d

 = 0-q +q  P 

۲
d    ( )+

۲
d    ( )−x

x

x

x
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ـ 5 پاسخ تمرین 1ـ

در نقطٔه O، میدان الکتریکی حاصل از هر دو بار با هم جمع می شود و جهت آن رو به سمت چپ خواهد بود. یعنی اگر بار 
آزمون را در نقطه O قرار دهیم، نیروهای وارد بر آن ناشی از بارهای q1 و q2  به سمت چپ خواهد بود و بنابراین میدان الکتریکی 

O برابر است، بزرگی میدان ها با هم برابر است.   است. چون بزرگی بارها یکسان و فاصلٔه آنها تا نقطه 
→

− i خالص در جهت 
بنابراین اندازهٔ میدان کل، دو برابر اندازٔه هر یک از میدان ها است:

( / )( / . ) /
( / )o

q
E E k

r

−

−
×= = = × = ×
×

2 9
9 4

2 2 2 2

2 0 10
2 2 2 9 0 10 4 0 10

3 0 10

m C NN CC m  

می شود. ( / )oE
→ →

= − × 44 0 10
N iC در نتیجه 

حال اگر بار آزمون را در نقطه M قرار دهیم، دو نیرو بر آن اثر می کند که برخالف جهت هم هستند، زیرا اندازٔه بارها برابر ولی 
) می شود. )x

→
+ i فاصلٔه بار مثبت از نقطه M کوچک تر است. نتیجه می گیریم که جهت میدان الکتریکی در سوی مثبت محور 

( )M
q q

E k k k q
r r r r

= − = −
2 2 2 2

1 2 1 2

1 1

 

( / . )( / )( )
( / ) ( / )

−
− −= × × −

× ×

2
9 9

2 2 2 2 2

1 1
9 0 10 2 0 10

3 0 10 9 0 10

mN CC m m  
/ /= ≈ × 417 784 1 8 10

N N
C C  

در نتیجه:
 

( / )ME
→ →

= × 41 8 10
N iC
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پاسخ تمرین 1ــ6

با گذشتن بار آزمون در نقطٔه A، جهت میدان برایند در این نقطه 
را تعیین می کنیم.

 

( / ) ( / )E E E
→ → → → →

= + = × + ×3 3
2 1 5 0 10 5 0 10

N Ni j i jC C
و در نتیجه:

/E E E= + = ×2 2 3
2 1 7 1 10

N
C

البته این نتیجه را می توانستیم براساس تقارن مسئله، با استفاده از 
ـ  8 نیز به راحتی دریابیم. پاسخ مثال 1ـ

دانستنی برای معلم

اجاق میکروموج
غذایی می تواند در اجاق میکروموج گرم و پخته شود که حاوی آب باشد، زیرا مولکول های آب دوقطبی الکتریکی اند. وقتی 
اجاق میکروموج را روشن می کنید، چشمٔه میکروموج یک میدان الکتریکی نوسانی سریع را هم در داخل اجاق و هم در داخل غذا 
ایجاد می کند. این میدان الکتریکی بر دوقطبی های الکتریکی، گشتاور نیرویی وارد می کند و می کوشد آنها را مانند شکل همسو 
با میدان الکتریکی کند. انرژی از میدان الکتریکی به انرژی گرمایی آب )و بنابراین غذا( که در آن سه مولکول آب به شکل یک 
گروه به هم پیوند خورده اند منتقل می شود. به عبارتی، وقتی میدان الکتریکی به نوسان درآید، مولکول های آب نیز نوسان می کنند. 
وقتی بسامد نوسان با بسامد طبیعی مولکول های آب هماهنگ شود، مولکول های آب با انرژی زیادی به حرکت درمی آیند.وقتی 
مولکول های االکلنگی آب )یا هر مولکول قطبی دیگری( حرکت خود را به مولکول های اطراف منتقل کنند، غذا پخته می شود. 
برای آنکه به تصوری از این اتفاق برسید محفظه ای از توپ های پینگ پونگ را در نظر بگیرید که با چند باتوم در بین آنها، همگی 
به  و  کنند  نوسان  به سرعت  نیم چرخان  بطور  هواپیمایی  ملخ های  مانند  ناگهان  باتوم ها  که  کنید  فرض  اکنون  در حال سکون اند. 
توپ های مجاور برخورد کنند. توپ ها انرژی می گیرند و در تمام جهت ها به حرکت در می آیند. اجاق میکروموج هم به همین ترتیب 
عمل می کند. باتوم ها، مولکول های آب )یا هر مولکول قطبی دیگری( اند که در محفظٔه اجاق با ضرباهنگ منظمی حرکت رفت و 
برگشتی می کنند و توپ های پینگ پونگ مولکول های غیر قطبی اند که بخش اصلی غذای در حال پخت را تشکیل می دهند. اگر 
مولکول های آب دوقطبی الکتریکی نبودند ما اجاق های میکروموج هم نداشتیم. کاغذ خشک، بشقاب های اسفنجی و سایر موادی 

E
→
2

E
→E

A

→
1
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بنابراین امواج میکروموج بدون  که برای استفاده در این اجاق ها توصیه می شود حاوی آب یا سایر مولکول های قطبی نیستند و 
هیچ تأثیری از آنها می گذرند. جالب است برای یخ نیز که در آن مولکول های آب در جای خود قفل شده اند نیز همین طور است.

پرسش های پیشنهادی 

1  در اتاقک خأل، میدان الکتریکی یکنواختی رو به پایین برقرار شده است. اگر یک الکترون به طور افقی در این ناحیه گسیل 
شود، شتاب آن: 

ب( رو به باال و ثابت الف( رو به پایین و ثابت 
ت( رو به پایین و متغیر پ( رو به باال و متغیر 

خواهد بود.
پاسخ: ب

2 ذره ای با بار q، میدانی الکتریکی ایجاد می کند. در نقطٔه P واقع در m 0/36 در غرب این ذره، بزرگی میدان الکتریکی 
برابر است با N /C 40 و جهت آن به سمت غرب است. در نقطه ای به فاصلٔه m 0/36 واقع در شرق این ذره، میدان برابر است با

ب( N /C 40، رو به شرق الف( N /C 40، رو به غرب  
ت( N /C 80، رو به شرق پ( N /C 80، رو به غرب  

پاسخ: میدان الکتریکی ذره، شعاعی است. پس نتیجه می گیریم بار این ذره مثبت بوده است و چون فاصله تغییر نکرده است، 
بزرگی اش تغییر نمی کند. پس پاسخ درست، ب است.

)الف(
بدون میدان الکتریکی

)ب(
میدان الکتریکی

)پ(
میدان الکتریکی

تأثیر میدان الکتریکی بر مولکول های آب
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تمرین پیشنهادی 

فعالیت پیشنهادی

سه ذره با بارهای q1 = q2 = + e و q3 = +2e در مکان های خود، مطابق شکل زیر، ثابت شده اند. فاصله a = 6/00 µm است.
بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطٔه P چقدر است؟

پاسخ: میدان های حاصل از بارهای q1 و q2 همدیگر را در نقطٔه P خنثی می کنند و می ماند میدان حاصل از q3 = +2e که باید 
آن را محاسبه کنیم. فاصلٔه بار q3 تا نقطٔه P با استفاده از قضیٔه فیثاغورس به دست می آید:

a ar a= − =
2 2

2

2 2

بنابراین بزرگی میدان خالص چنین می شود:

( / )
= =

πε πε2 2
0 0

1 2 1 2
4 4 2

e eE
r a

 ( / × )( / × . / ) /
( / × )

−

−= = =
πε

19
9 2 2

2 6 2
0

4 1 60 101 4 9 0 10 160
4 6 00 10

e
a

CNm C N Cm

اکنون یک المپ  ایجاد شود.  آن  قابل مالحظه ای روی کالهک  الکتریکی  بار  تا  بگذارید  را مدتی روشن  واندوگراف  مولّد 
فلوئورسانت را درباالی کالهک و نزدیک آن بگیرید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.

+

+ +
q2q3

q1

a

a

P
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1ــ6 خطوط میدان الکتریکی
خطوط  طرح  بتوانید  آنکه  برای  دست،  این  از  آزمایش هایی  در 
میدان را به صورت سه بُعدی ببینید، می توانید به جای بذر چمن از 
در ظرف  را  آزمایش  اسباب  و  کنید  استفاده  نخ  بریده های کوچک 

شیشه ای شفافی با عمق مناسب که حاوی روغن است به کار برید.

اندازٔه  به  تصاویر،  این  بزرگ شدٔه  رسم  با  این شکل ها حتماً  در 
بردارهای میدان الکتریکی که به تدریج کوچک و کوچک تر می شوند 
اشاره کنید. همچنین اشاره به میدان های دما و فشار که پیشتر در 
دانستنی اندیشٔه وجود میدان به آن پرداختیم، می تواند آموزنده باشد.

     در این فیلم آزمایشی مشابه فعالیت 1ــ3 را می بینید.
فیلم

در مورد قاعدٔه رسم 2 خطوط میدان الکتریکی خوب است اشاره 
شود که تعداد خطوط میدان متناسب با قدرمطلق بارها است. در این 
مورد خوب است پرسش پیشنهادی مربوط )پرسش پیشنهادی 2( 

مطرح گردد.

دو  الکتریکی  میدان  از طرح خطوط  نمایشی  فیلم ها  این  در         
بار را می بینید.  فیلم

       در این فیلم نمایشی از چگونگی رسم خطوط میدان الکتریکی 
دو بار هم نام را می بینید. فیلم
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پاسخ پرسش 1ــ4

در هر نقطٔه فضا، یک میدان الکتریکی یکتا وجود دارد که همان 
میدان الکتریکی خالص )برایند( است و چون میدان الکتریکی در آن 
نقطه از فضا یکتا است، بنابراین میدان الکتریکی برایند دیگری در 

آنجا وجود ندارد که تقاطع ایجاد کند.

ـ 5 پاسخ پرسش 1ـ

میدان  جهت  خالف  در  منفی  بار  بر  وارد  الکتریکی  نیروی 
E است، و بنابراین اگر نیروی دیگری به این بار اثر نکند، 

→
الکتریکی 

نقطه،  سه  هر  در  می گیرد.  میدان شتاب  در خالف جهت  منفی  بار 
نیروی الکتریکی وارد بر بار q- در خالف جهت پیکان های خطوط 

میدان الکتریکی است.

پاسخ فعالیت 1ـ4

زنبورهای عسل معموالً در حین پرواز دارای بار مثبت می شوند و وقتی به گردٔه بدون باری روی بساک یک گل )شکل الف( 
می رسند که از لحاظ الکتریکی خنثی است، میدان الکتریکی آنها روی گرده، بارهای مثبت و منفی ایجاد می کند، به طوری که آن 
سمت گرده که به طرف زنبور است باردار منفی می شود و به این ترتیب گرده به سوی زنبور کشیده می شود )شکل ب(. گرده ها روی 
مویژه های ریز زنبور قرار می گیرند و سپس وقتی زنبور در اطراف کاللٔه گل دیگری پرواز می کند، بارهای منفی را بر روی کالله 
القا می کند. هرگاه نیروی الکتریکی وارد از کالله بزرگ تر از نیروی الکتریکی وارد از زنبور بر کرده باشد، گرده به سمت کاللٔه گل 

کشیده می شود )شکل پ( و گرده افشانی صورت می گیرد.

کالله   
مویژه   بساک

 سطح باردار زنبور  گرده   
الکترون های جمع شده  

ب( بر اثر حضور زنبور، روی گردۀ نزدیک بساک،  الف( اجزای بساک و کاللۀ یک گل
بار القا شده است.

جمع  کالله  نوک  در  که  الکترون هایی  پ(    
شده اند، گرده را جذب می کنند.
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میلیکان  آزمایش  دقیق  تحلیل  که  شود  توجه  ـ  9  1ـ مثال  در 
موردنظر نبوده است و صرفاً یک تحلیل ساده از این آزمایش برای 
ارائه مثالی در مورد تعادل در میدان الکتریکی ارائه شده است. هم 
ساز و کار آزمایشگاهی این آزمایش و هم تحلیل آن پیچیده تر از آن 
است که در این مطلب متن آمده است. در ساز و کار آزمایشگاهی، 
بیشتر منابع به این مطلب اشاره داشته اند که یک منبع پرتوی ایکس 
بین صفحه های عایق بندی شده  یونیده کردن مولکول های هوای  با 
طریق  از  آنها  شدن  باردار  بر  افزون  قطره ها،  شدن  باردار  موجب 
به دانشی  نیز  این آزمایش  مالش، می شود. همچنین تحلیل ریاضی 

فراتر از دانش فعلی دانش آموزان نیاز دارد.

    در این فیلم چگونگی آزمایش قطره ــ روغن میلیکان را در نوع کامل تر آن می بینید.
فیلم

پاسخ تمرین 1ــ7 

باید  شود  موازنه  بادکنک  وزن  با  الکتریکی  نیروی  اینکه  برای 
نیروی الکتریکی در خالف جهت وزن بادکنک به آن وارد شود و 

بزرگی آن برابر با وزن بادکنک باشد:

 
FE  =mg ⇒ |q|E =mg

و از آنجا

F و منفی بودن q، جهت میدان الکتریکی  qE
→ →

= با توجه به رابطٔه 
در خالف نیروی الکتریکی و بنابراین مستقیماً رو به پایین است.

( / )( / / )
/ /mg

E
q

−

−

×  
= = = ×

×

3
5

9

10 0 10 9 80
4 90 10

200 10

kg N kg N CC
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رسوب دهنده ها اقسام متفاوتی دارند که در پاسخ به این فعالیت 
به سه تای آنها اشاره شده است. می توان دانش آموزان را به جستجو 

در مورد انواع دیگر رسوب دهنده ها تشویق کرد.

     در این فیلم ساز و کار رسوب دهنده های الکتروستاتیکی را می بینید.
فیلم

پاسخ فعالیت 1ــ7 
رسوب دهنده های الکتروستاتیکی یکی از کاربردهای مهم تخلیٔه الکتریکی است. این وسیله با جداسازی ذرات از گازهای حاصل 
از احتراق مواد سوختی، سبب کاهش آلودگی هوا می شود. به کارگیری این وسیله، به خصوص در نیروگاه های تولید برق که از زغال 

سنگ استفاده می کنند و دیگر صنایعی که مقادیر قابل توجهی دود تولید می کنند، مفید 
است. رسوب دهنده هایی که امروزه به کار گرفته می شوند می توانند حدود 90 درصد 
خاکستر و بخار موجود در دود را کاهش دهند، ولی با این حال درصد قابل توجهی از 
ذرات سبک تر، از رسوب دهنده می گریزند و وارد جو می شوند. رسوب دهنده ها اقسام 

متفاوتی دارند که در اینجا به چند نوع آنها می پردازیم.
تا   40kV از )نوعاً  باالیی  در رسوب دهنده ای که در شکل اول می بینید، ولتاژ 
100kV( بین یک سیم فلزی که از وسط دودکش آن می گذرد و دیوارهٔ دودکش 
برقرار می شود، در حالی که دیوارهٔ دودکش به زمین متصل است. پتانسیل سیم فلزی، 
منفی تر از پتانسیل دیواره است و لذا میدان الکتریکی ای به وجود می آید که جهت آن 
به سمت سیم است. در نزدیکی سیم، میدان الکتریکی چنان قوی است که می تواند 
و  یون های مثبت و منفی  ترتیب  این  به  و  این فضا گردد  الکتریکی در  تخلیٔه  سبب 
( در خالف  −

2O تعدادی الکترون ایجاد می شود. الکترون ها و یون های منفی )از قبیل 

عایق

هوای کثیف ورودی وزنه 

 منبع ولتاژ 
باال  

هوای تمیز خروجی 

 رسوب 
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جهت میدان الکتریکی، به سمت دیوارهٔ دودکش شتاب می گیرند. ذرات غبار موجود در دودی که از دودکش می گذرد با یون های منفی و 
الکترون ها برخورد کرده و با به دام انداختن آنها باردار می شوند؛ چون بیشتر ذرات غبار باردار شدهٔ منفی هستند، این ذرات توسط میدان 
الکتریکی به سمت دیوارهٔ دودکش کشیده می شوند. با تکان دادِن دودکش، ذرات باردار شدهٔ غبار چسبیده به دیوار پایین می ریزد و آنگاه 

از ته رسوب دهنده جمع آوری می شوند. 
نوع دیگر رسوب دهنده ها در شکل دوم نشان داده شده است. 
در این رسوب دهنده، توری سیمی که به میزان زیادی باردار مثبت 
شده است بین تیغه های فلزی متصل به زمین قرار دارد، به گونه ای 
که تخلیٔه الکتریکی مدامی بین توری و این تیغه ها روی می دهد. 
به همراه دارد که خود  این تخلیه، جریان پیوسته ای از یون ها را 
باال می رود، متصل  به ذره های غبار در گازی که از دودکش  را 
می کنند. ذره های باردار عبوری به سوی تیغه های متصل به زمین 
رانده می شوند و در آنجا رسوب می کنند. پس از مدتی، این تیغه ها 

را با زدن ضربه می تکانند و به این ترتیب، ذره ها را جدا می کنند.
از  دیگری  مشابه  دستگاه  الکتروستاتیکی  هوای  پاک کنندٔه 
این دست به منظور ایجاد هوای مطبوع برای مبتالیان به آلرژی 

است. در این دستگاه، هوای آلوده نخست از میان یک شبکٔه توری با بار مثبت عبور داده می شود. ذرات آلودگی با برخورد با این 
شبکه باردار مثبت می شوند. سپس، هوا از شبکٔه توری دیگری که باردار منفی شده است عبور می کند. ذرات آالینده که بیشتر 
هنگام برخورد با شبکه توری مثبت، باردار مثبت شده بودند، با نیروی الکتروستاتیکی جذب شبکٔه توری منفی می شوند و روی این 

شبکه رسوب می کنند و به این ترتیب هوای خروجی از دستگاه عاری از درصد زیادی از ذرات آالینده است.

سیمی  توری 
نازک باردار    

تیغه های فلزی   

اتصال به زمین                  

ذره های باردار 
مثبت روی 

تیغه های فلزی 
می نشینند  

دودکش
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پرسش های پیشنهادی

میدان  بزرگی  ترتیب  به  را   4 تا   1 نقاط  رو،  روبه  شکل  در    1
الکتریکی از کمترین تا بیشترین مرتب کنید.

پاسخ: 2، 1، 3، 4

2  خطوط میدان الکتریکی برای دو کرهٔ رسانای باردار در شکل 
زیر نشان داده شده است. عالمت بار روی هر کره و نسبت بزرگی بار 

روی کره ها چقدر است؟
پاسخ: عالمت بارها مثبت و اندازٔه آنها برابر است. بارها مثبت اند، 
زیرا خطوط میدان از گوی ها خارج شده اند. همچنین نسبت بارها برابر 
تعداد خطوطی است که از هر گوی خارج و یا در آن پایان می پذیرند. اگر 
بررسی کنید می بینید این برای هر دو گوی برابر است و بنابراین اندازٔه 

بارهای آنها یکسان است.

سر نخ ها را به محیط یک  حلقٔه فلزی وصل می کنیم و سپس توسط 
سیم رابط و گیرٔه سوسماری، کالهک واندوگراف را به حلقٔه دایره ای 
متصل می کنیم. پس از روشن شدن واندوگراف نخ ها از هم باز شده و به 

صورت شعاعی درمی آیند. دلیل آن را توضیح دهید.

1

2
4

E

3

فعالیت  پیشنهادی



4٠

1ــ7ــ انرژی پتانسیل الکتریکی
ممکن است دانش آموزان با واژهٔ پتانسیل الکتریکی از پیش آشنا 
باشند. خوب است اشاره شود که این مبحث راهی برای تعریف آن 
مفهوم را پیش می کشد و با پتانسیل الکتریکی ارتباط دارد، ولی اساساً 
این دو کمیت، کمیت های متفاوتی هستند. اما تشابه انرژی پتانسیل 
الکتریکی با انرژی پتانسیل گرانشی کامالً مفهومی و منطقی است و بر 
خالف پتانسیل الکتریکی، در اینجا باید به تشابه این دو مفهوم اشارٔه 
کامل کرد و با مقایسٔه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی 
تا  کرد  تأکید  همانندسازی  این  بر  مانند سقوط اجسام،  مثال هایی  در 

دانش آموزان به درکی عمیق از مفهوم انرژی پتانسیل دست یابند.

در این مبحث حتماً اشاره شود که در اینجا )برخالف کتاب های 
و  الکتریکی(  میدان  نه  )و  الکتریکی  نیروی  بین  زاویٔه   θ دانشگاهی( 
جابه جایی بار است و به تعریف |  q| از دانش ریاضی دانش آموزان اشاره 

گردد.
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ـ   8 پاسخ تمرین 1ـ

طبق قضیٔه کار ــ انرژی جنبشی داریم:

WE     =∆K  
ـ  WE    =   -∆UE ،8است و بنابراین داریم: از طرفی رابطٔه 1ـ

( )E B A E BU m v v U mv−∆ = − ⇒ ∆ = −2 2 21 1
2 2  

)به طرف راست( شتاب  میدان  این  پروتون در جهت  مثال 1ــ10 عوض شده است،  به  نسبت  الکتریکی  میدان  چون جهت 
می گیرد. تغییر انرژی پتانسیل آن برابر است با 

cosEU q Ed∆ = − θ  
که در اینجا θ =0° است. بنابراین

EU q Ed∆ = −

Bmv q Ed− = −21
2

 
و در نتیجه:

B
q Ed

v
m

=
2  

 

( / )( / / )( )
/

− −

−

× × ×
=

×

19 3 2

27

2 1 60 10 2 0 10 10 10

1 67 10

C N C m
kg

/ / / /= ×  ≈ ×  5 51 96 10 2 0 10m s m s
البته این را می توانستیم بدون محاسبه و با توجه به پاسخ قسمت 

ب مثال 1ــ 10 نیز حدس بزنیم.
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تمرین های پیشنهادی

بزرگی  به  یکنواختی  الکتریکی  میدان  و  دارند  قرار  از هم   6/36 mm فاصلٔه به  با عالمت های مختلف  باردار  1 دو صفحٔه 
به سمت صفحٔه مثبت حرکت می کند. میدان  الکترونی از صفحٔه منفی  ایجاد شده است.  آن  بین صفحه های   2/80*103 N /C

الکتریکی چه مقدار کار روی الکترون انجام می دهد؟

پاسخ: همان طور که در شکل می بینیم، نیرو و جا به جایی موازی هم اند و بنابراین داریم:

W = Fe d = eEd

 = (1/60 * 10-19C   ) (2/80 * 103 N/C  ) (6/36 * 10-3 m) = 2/85 * 10-18J
به عبارتی، میدان الکتریکی کاری مثبت روی الکترون انجام می دهد و اگر تنها نیروی وارد بر الکترون ناشی از میدان الکتریکی 

باشد، انرژی جنبشی الکترون زیاد می شود.

+ + + + + +

- - - - -

E


-

E
F


bv = 0 /m s

q e= −

/d  mm=6 36

/N C/E = × 32 80 10
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1ــ8 ــ پتانسیل الکتریکی
در اینجا خوب است به دانش آموزان خاطرنشان کنید که همان طور 
که میدان الکتریکی، برخالف نیروی الکتریکی، یک ویژگی ذاتی اجسام 
باردار است و به بار آزمون بستگی ندارد، به طور مشابهی می توان یک 
ویژگی ذاتی دیگر نیز برای اجسام باردار در مقایسه با انرژی پتانسیل 
الکتریکی تعریف کرد که به بار آزمون بستگی نداشته باشد، که این همان 

اختالف پتانسیل الکتریکی است.

گاهی اوقات دانش آموزان پتانسیل الکتریکی را با انرژی پتانسیل 
الکتریکی اشتباه می گیرند. گرچه این دو کمیت به هم مربوطند، ولی 
آنها با هم تفاوت زیادی دارند و حتی در کتاب مبانی فیزیک اشاره 
شده است که انتخاب این نام جنبٔه تاریخی دارد و به زمان های دور 
برگزیده  آن  برای  دیگر  نامی  که  بود  آن  مناسب  شاید  و  برمی گردد 

می شد تا این کج فهمی ایجاد نگردد.

پاسخ تمرین 1ــ9
در متن درس اشاره شد که V ∆ مستقل از نوع بار است و اینجا 

می خواهیم آن را نشان دهیم.
در  را   ∆V=∆U/q و   cos∆ = − θU q Ed رابطه های  الف( 
نظر بگیرید. اگر بار q مثبت باشد، θ همان زاویٔه میان میدان الکتریکی 

و جابه جایی بار q است، و در اینجا θ  =0° می شود و بنابراین
∆V=-Ed

و اگر بار q منفی باشد، نیرو در خالف جهت میدان اثر می کند و با توجه 
به اینکه جابه جایی هم سو با میدان است، در اینجا θ= π است و بنابراین

cos( )U q Ed q Ed∆ = − π =

 ∆U=-qEd و در نتیجه |q|=-q داریم ،q که با توجه به منفی بودن
می شود. از طرفی V=∆U/q∆ است و بنابراین خواهیم داشت:

∆V=-Ed

پس در هر دو حالت V=-Ed∆ شد، که به معنی کاهش پتانسیل 
 ∆V= +Ed ،است. بدیهی است که با حرکت در خالف جهت میدان

می شود که به معنی افزایش پتانسیل است.
ب( با حرکت در جهت عمود بر خطوط میدان، θ =90° و در نتیجه 

U=0∆ و از آنجا V=0∆ می شود.
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 پاسخ تمرین 1ـ10

مرجع  را  مثبت  پایانٔه  چون  حالت،  این  در 
گرفته ایم، V+=0 است. بنابراین

 ∆V=V+-V-=0-V-=12V
و در نتیجه V-=  -12V می شود. به عبارتی 
از  باتری 12V کمتر  پایانٔه منفی  پتانسیل  دیگر، 

پتانسیل پایانٔه مثبت آن است.

خوب است همان طور که در فعالیت 1ــ6 نیز اشاره شده است، 
از  استفاده  پهنٔه  که  کنیم  جلب  نکته  این  به  را  دانش آموزان  توجه 
می شود.  شامل  نیز  را  زیستی  پدیده های  پتانسیل،  اختالف  مفهوم 
افزون بر فعالیت 1ــ6 می توان مثالً به دستگاه الکتروکاردیوگرام نیز 
اشاره کرد که توسط آن نوار قلب تهیه می شود. این دستگاه طرحی 
را نشان می دهد که چیزی جز نمودار تغییرات اختالف پتانسیل بین 

الکترودهای متصل شده به بدن نیست.

می توانیم  دارد.  معنی  مرجع  یک  به  نسبت  پتانسیل  شود  تأکید 
مفهوم  به  نسبت  را  دانش آموزان  ذهن  نیز  غیرفیزیکی  مثال هایی  با 
برخی ها طبقٔه هم کف ساختمان را طبقٔه  »پتانسیل« آشنا کنیم. مثالً 
اگر علی ساکن طبقٔه  آن را طبقه صفر می نامند. حال  برخی  اول و 
هم کف باشد و بر فرض فرهاد از او سؤال کند منزل شهرام در کدام 
طبقه است و او پاسخ دهد سه طبقه باالتر از خانٔه من است، بسته 
به اینکه طبقٔه هم کف را طبقٔه صفر یا طبقٔه اول بنامیم، خانٔه شهرام 
در طبقٔه سوم یا چهارم واقع است. پس بیان مرجع در بیان »طبقه« 

مهم است.
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پاسخ فعالیت 1ــ6

به طور اختصار می توان گفت که اساساً نورون، متشکل از یک جسم سلولی است که پیام های الکتریکی را از طریق اتصال هایی به 
نام سیناپس که روی دندریت ها قرار دارند، دریافت یا ارسال می کند. اگر محّرک به حّد کافی قوی باشد، نورون یک سیگنال الکتریکی 
را در امتداد تاری به نام اکسون ارسال می کند. اکسون یا تار عصبی که قطر آن 10 تا 20 میکرومتر است و طول آن ممکن است به یک 
متر برسد، سیگنال الکتریکی را به ماهیچه ها و نورون های دیگر می برد. در دو طرف سطح یا غشای هر نورون اختالف پتانسیلی ناشی از 
وجود یون های منفی بیشتر در داخل غشا نسبت به خارج آن وجود دارد و اصطالحاً به آن نورون قطبیده گفته می شود. پتانسیل داخل 
سلول عموماً 60 تا 90 میلی ولت، منفی تر از خارج آن است. این اختالف پتانسیل، پتانسیل استراحت نورون نامیده می شود. وقتی 
نورون تحریک می شود، در محّل تحریک، تغییر لحظه ای بزرگی در پتانسیل استراحت رخ می دهد. این تغییر پتانسیل که پتانسیل کنش 
نام دارد، به صورت سیگنالی در امتداد اکسون منتشر می شود. تحریک می تواند از طریق عواملی از قبیل گرما، سرما، نور، صوت و بو، 
به وجود آید. اگر تحریک، الکتریکی باشد فقط در حدود 20mV در دو طرف غشا الزم است تا پتانسیل کنش را راه بیندازد. پتانسیل 
کنش با سرعتی حدود 30m/s امتداد اکسون منتشر می شود. در شکل اول تصویری نمایشی از چگونگی آشکارسازی پتانسیل 

کنش نشان داده شده است. همان طور که مشاهد می کنید در سمت چپ 
تحریکی الکتریکی ایجاد شده است که در سمت راست پتانسیل کنش 
حاصل از آن به صورت تابعی از زمان حاصل شده است. در شکل دوم 
اختالف پتانسیل درون و بیرون غشای نورون در یک نقطه روی اکسون 

به صورت تابعی از زمان رسم شده است.

فیزیولوژی  بر  »درآمدی  عنوان  تحت  مقاله ای  مورد  این  در 
اعصاب« در صفحٔه 40 شماره 62 مجلٔه رشد آموزش فیزیک چاپ 
شده است که پس از آن می توان مقالٔه دیگری تحت عنوان »مدل سازی 
با مدارهای الکتریکی« مطالعه نمود که در صفحٔه 36  سلول عصبی 

شمارهٔ 77 همان مجله به چاپ رسیده است.
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∆V
 (m

V
)

50

0

–50

–100
0/5 1/5

+
پتانسیل کنش
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یک  در  نورون  غشای  بیرون  و  درون  پتانسیل  اختالف     
نقطه روی اکسون به صورت تابعی از زمان

اسیلوسکوپ

موّلد تپ جریان

اکسون کاوۀ ورود جریان کاوۀ اندازه گیری ولتاژ
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در تمرین 1ــ11 و کالً مباحث این بخش اشاره شود که رویکردی 
مبتنی بر حرکت با تندی ثابت نیز در برخی کتاب ها مطرح شده است 

که به همین نتایج می انجامد.

پاسخ تمرین 1ــ11

چون بار q+ در خالف جهت میدان جابه جا شده است و نیروی 
الکتریکی هم سو با میدان است، θ =180° و WE=FEdcos θ منفی 
می شود. با توجه به اینکه K  =0 ∆ است، WE -   = خارجی Wمی شود و 

بنابراین کار نیروی دست مثبت است.
ب( کار نیروی خارجی برای K   =0 ∆ برابر q∆V است. بنابراین، 
چون کار نیروی خارجی مثبت شده است، و عالمت بار جابه جا شده 
نیز مثبت است، بار q+ به نقطه ای با پتانسیل باالتر حرکت کرده است.
روش دیگر آن بود که نخست قسمت ب و سپس قسمت الف را 
پاسخ دهیم. درآن صورت با توجه به تمرین 1-9 می دانیم با حرکت 
 V الکتریکی  پتانسیل  الکتریکی،  میدان  در خالف جهت  مثبت  بار 
از  استفاده  با  و  است  مثبت  بار  اینکه  به  توجه  با  و  می یابد  افزایش 

رابطٔه q∆V= خارجی W، درمی یابیم کار نیروی دست مثبت است.
میدان  جهت  خالف  در  مثبت  بار  حرکت  کنید  توجه  تبصره: 
الکتریکی، مشابه با گرانش است که با حرکت در خالف جهت میدان 

گرانشی، در آنجا انرژی پتانسیل گرانشی U زیاد می شود.

      در این فیلم ها چگونگی انتقال سیگنال های عصبی را می بینید.
فیلم
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دانستنی برای معلم

سطوح هم پتانسیل، الکترومتر، و کاوۀ الکتریکی
سطحی را تصور کنید که روی آن اختالف پتانسیل بین هر دو نقطه ای برابر صفر است. چنین سطحی را سطح هم پتانسیل 
می نامند. سطح مقطع این سطح با صفحٔه شکل، خط هم پتانسیل را تشکیل می دهد. طبق رابطه های 1ــ7 و 1ــ9 کاری که نیروهای 
ـ  8، نیروی  الکتریکی برای جا به جا کردن بار روی چنین سطحی انجام می دهند برابر صفر است. در این صورت بنا بر رابطٔه 1ـ
وارد بر بار باید بر راستای جا به جایی عمود باشد. این به معنی آن است که در هر نقطه، سطح هم پتانسیل بر خطوط میدان الکتریکی 
عمود است. برعکس، هر سطحی که تمام نقاط آن بر خطوط میدان عمود باشد، یک سطح هم پتانسیل است. خطوط هم پتانسیل، 
تصوری از تغییر اختالف پتانسیل در یک میدان معین را به دست می دهند. بهتر است این خطوط را طوری رسم کنیم که اختالف 
پتانسیل بین هر دو خط مجاور یک اندازه )مثالً 1V( باشد. برای نشان دادن این اختالف، یکی از خطوط هم پتانسیل را به اختیار 
انتخاب می کنیم و آن را خط هم پتانسیل صفر می گیریم و بقیٔه خطوط را نسبت به آن با عددهای 1+، 2+، 3+ و... یا 1-، 2-، 

3- و... نشان می دهیم.

در اینجا خوب است به یکای الکترون ولت نیز اشاره شود.
الکترون ولت: در فیزیک اتمی و زیراتمی یکای ژول برای انرژی مناسب نیست، چرا که مقدار بزرگی است؛ در حالی که در 
آنجا با انرژی های بسیار کوچک تری سروکار داریم. برای این موارد یکای مناسب تر )که البته یکای SI نیست(، الکترون ولت 
)eV( است که طبق تعریف انرژی الزم برای حرکت دادن ذره ای با بار بنیادی e در اختالف پتانسیلی برابر 1V است. مثالً فرض 
کنید مطابق شکل ذره ای با بار q  e =+e در یک میدان الکتریکی، از نقطه ای با پتانسیل 1V+ به نقطٔه دیگری با پتانسیل 0V جابه جا 

( بزرگی کار نیروی الکتریکی برای این جابه جایی برابر است با  E EW U= −∆ می شود. بنابراین طبق رابطٔه 1ــ7 )
| | | | | | ( )( V) ( / C)( J/C) / JE EW U q V e − −= −∆ = − ∆ = − + − = ×  = ×19 191 1 6 10 1 1 6 10  

که به آن اصطالحاً یک الکترون ولت )1eV( گفته می شود.

ذره ای با بار e+ در اختالف پتانسیل 1V حرکت می کند و انرژی پتانسیل آن 
به اندازه 1eV کاهش می یابد.

+
+

+
+

+ –

–

–

–

–

eq / C−= × 191 6 10

E
→

1ــ9ــ میدان الکتریکی در داخل رسانا

به کار  الکترون ولت  تعریف یک  برای  نیز  دیگری  تعریف  البته 
می رود که به این صورت است:

یک الکترون ولت، انرژی است که یک الکترون وقتی آزادانه 
در اختالف پتانسیل یک ولت رها می شود، به دست می آورد.
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انتخاب خط صفر )سطح صفر( کامالً اختیاری است، زیرا فقط اختالف پتانسیل بین دو سطح معنای فیزیکی دارد. برای نمونه، 
می خواهیم خطوط هم پتانسیل را برای بارهای نقطه ای مثبت و منفی رسم کنیم. برای بار نقطه ای، خطوط میدان شعاعی و مستقیم 
هستند. بنابراین، سطوح هم پتانسیل کره هایی هم مرکز عمود بر این خطوط می شوند. خطوط هم پتانسیل دایره های هم مرکزی هستند 
که در شکل های 1 رسم شده اند. هنگام رسم این نقش، دایره ای به اختیار به عنوان خّط صفر فرض می شود و سپس دایره های 

اختالف پتانسیل 1، 2، 3 و غیره )نسبت به دایرٔه صفر( رسم می شوند.

اسباب اندازه گیری اختالف پتانسیل را الکترومتر می نامند. نوع قدیمی این اسباب یک الکتروسکوپ معمولی است که دارای 
محفظه ای فلزی و صفحه ای مدّرج برای خواندن اندازه گیری ها است. محفظٔه این اسباب را با زمین و کالهک آن را با جسم باردار 
اتصال می دهند. بخشی از بار به میله می رود و برگه ها با زاویٔه معینی از هم دور می شوند. هرچه اختالف پتانسیل باالتر باشد، شدت 
میدان در نزدیکی برگه ها بزرگ تر و در نتیجه زاویٔه انحراف بیشتر است. با ایجاد اختالف پتانسیل های یکسان بین برگه ها و محفظه، 
مشاهده می شود که برگه ها انحراف یکسانی پیدا می کنند. بنابراین، باز شدن برگه ها در یک اسباب مشخص به اختالف پتانسیل بین 
محفظه و آنها بستگی دارد. در نتیجه، از روی زاویٔه باز شدن برگه ها می توان اختالف پتانسیل را از صفحه مدّرج اندازه گرفت. با 
حرکت دادن سیم اتصال الکترومتر به رسانا می توان دید که انحراف برگه ها تغییر نمی کند که این به معنای آن است که سطح رسانا 

یک سطح هم پتانسیل است و شکل آن در این امر دخالتی ندارد.
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اگر بخواهیم اختالف پتانسیل بین نقطه ای در هوا و زمین را اندازه بگیریم، با آوردن سیم از کالهک الکترومتر تا آن نقطه از 
فضا، تضمینی جهت تساوی پتانسیل کالهک و آن ناحیه وجود ندارد. زیرا در شرایط عادی، هوا دارای الکترون های آزاد نیست 
که بر اثر میدان الکتریکی به حرکت درآیند تا اینکه اختالف پتانسیل بین آن ناحیه از فضا و سیمی که به الکترومتر وصل است صفر 
شود. جهت اطمینان از تساوی این پتانسیل ها، باید برای آن ناحیه الکترون های آزاد فراهم کرد. یعنی آنجا را به رسانا تبدیل کرد. 
این کار را می توان با روش های مختلفی انجام داد. مثالً به کمک شعله می توان هوای مجاور را یونیده کرد. با قرار دادن شعله در 
نقاط مختلف، می توانیم آرایش سطوح هم پتانسیل در هوا را با این کاؤه الکتریکی، »بکاویم«. به این دلیل، چنین اسبابی را کاوه 

)کاؤه شعله ای( می نامند.

پرسش های پیشنهادی

1  در میدان الکتریکی یکنواختی، مطابق شکل زیر بار q از نقطٔه 
A به سمت نقطٔه B جا به جا می شود. عالمت های U∆ و V∆ را تعیین 

کنید، هرگاه الف( q مثبت و ب( q منفی باشد.

.  ∆V < 0 و ∆U > 0 )ب پاسخ: الف( هر دو مثبت 

2 اگر باری مثبت را عمود بر خطوط میدانی یکنواخت حرکت دهیم، انرژی پتانسیل الکتریکی بار چگونه تغییر می کند؟
پاسخ: تغییر نمی کند.
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−
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B A
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تمرین های پیشنهادی

1 هرگاه برای بردن بار الکتریکی q = 2/0 C از نقطٔه A به نقطٔه B، مقدار J 40 انرزی مصرف شده باشد، الف( اختالف 
پتانسیل الکتریکی نقطٔه B نسبت به نقطٔه A چقدر است؟ ب( برای جا به جایی بار q ʹ = - 5/0 C چند ژول انرژی مصرف می شود؟

پاسخ:

/
∆− = = =40

20
2 0B A

UV V
q

J VC الف(   

( ) ( / ) ( )′ ′∆ = − = − = −5 0 20 100B AU q V V C V J ب(   
یعنی J 100 انرژی آزاد می شود.

2 یک باتری V 9/0 به دو سر صفحه هایی وصل 
شده است که فاصلٔه آنها mm 4/5 است. 

الف( میدان الکتریکی در فضای بین صفحه ها چقدر است؟ 
منفی  صفحٔه  از  سکون  حالت  از  الکترون  یک  ب( 
نیروی  بر الکترون،  نیروی وارد  تنها  رها می شود. اگر 
باشد،  صفحه ها  الکتریکی  میدان  از  حاصل  الکتریکی 
چقدر  می رسد  مثبت  صفحٔه  به  وقتی  الکترون  تندی 

است؟ جرم الکترون me = 9/11 * 10-31 kg است.

پاسخ:
الف( با استفاده از رابطٔه 1ــ11 داریم:  

/ / × /
/ × −

−
= = = 3

3

9 0
2 0 10

4 5 10
b aV V

E
d

V V mm
ب( از پایستگی انرژی استفاده می کنیم:

Ka + Ua = Kb + Ub

با توجه به اینکه Ka = 0 است داریم:
Kb = Ua - Ub = -e (Va - Vb    )

 = +e (Vb - Va      )

 = (1/60 * 10-19C      ) (9/0V      )
 = 1/44 * 10-18J

K، تندی v در نقطٔه b به دست می آوریم: mv= 21
2

و با استفاده از 
( / × ) / × /

/ ×
b

b
e

K
v

m

−

−= = =
18

6
31

2 2 1 44 10
1 8 10

9 11 10

J m skg

+ + + + +

- - - - -

E


-

-

+

-

bv

bV

aV

b

a

= ?

av = 0

/d  mm=4 5

/m s

kg/em −= × 319 11 10

/ V9 0

q e′ = −
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توجه کنید که در این مبحث به تعادل الکتروستاتیکی اشاره شده 
است. چه در آزمایش فاراده و چه در پدیده القا، اگر میدان داخل 
رسانا پس از زمان اندکی صفر نشود، این میدان باید بر الکترون های 
داخل  در  باید جریان  نتیجه  در  و  کند  وارد  نیرو  رسانا  داخل  آزاد 
این  نمی شود،  ولی چون چنین جریانی مشاهده  ایجاد شود.  رسانا 
همچنین  هستند.  الکتروستاتیکی  تعادل  در  بارها  که  معناست  بدان 
توجه کنید که این توضیح برای داخل رسانا است و در سطح رسانا، 
میدان صفر نیست و همان طور که در باال اشاره کردیم عمود بر سطح 
رسانا است. عمود بودن میدان بر سطح  رسانا، موجب هم پتانسیل 
بودن نقاط روی سطح رسانا و در نتیجه هم پتانسیل بودن کّل نقاط 
حجم  یک  رسانا  واقع  در  و  می شود  رسانا  سطح  روی  و  داخل 

هم پتانسیل است.

در اینجا خوب است به این نکته اشاره شود که با توجه به شرط 
رسانا  سطح  بر  عمود  باید  الکتریکی  میدان  الکتروستاتیکی،  تعادل 
باشد. چرا که در غیر این صورت، میدان الکتریکی مؤلفه ای مماس 
بر سطح رسانا خواهد داشت و این مؤلفه باعث حرکت الکترون های 
تعادل  شرط  با  تناقض  در  این  که  می گردد  رسانا  سطح  بر  آزاد 

الکتروستاتیکی است.
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پاسخ فعالیت 1ـ7 

 »Faraday′s cage« الف( قفس فاراده از موارد جالبی است که می توان دانش آموزان را تشویق کرد که با جست وجوی واژٔه
به مطالب و تصاویر جالبی دست یابند و آنها را به کالس ارائه کنند. در هر حال همان طور که در متن فعالیت آمده، قفس فارادی در 
واقع به انواع و اقسام مجموعه هایی گفته می شود که بر مبنای آزمایش فاراده موجب حفاظت الکتروستاتیکی می شوند. در  واقع 
همان طور که در درس مطرح شد اگر یک رسانای خنثی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار دهیم، الکترون های آزاد رسانا 
طوری روی سطح خارجی آن توزیع می شوند که میدان ناشی از آنها اثر میدان خارجی درون رسانا را خنثی و میدان خالص درون 
رسانا را صفر کنند. همچنین دیدیم بار خارجی روی جسم رسانا طوری روی آن توزیع می شود که میدان الکتریکی در داخل آن 

آن صفر شود.
الکتروستاتیکی  محافظ های  ساختن  برای  فیزیک  این  از  شد  گفته  که  همان طور 
را  الکترونیکی  حساس  دستگاه  یک  می خواهیم  کنید  فرض  مثالً  می کنند.  استفاده 
یک  درون  را  دستگاه  منظور  این  به  کنیم.  حفظ  نامطلوب  الکتریکی  میدان  یک  از 
جعبٔه رسانا قرار می دهیم یا آن را با ورقه ای نازک از ماده ای رسانا می پوشانیم. میدان 
الکتریکی خارجی، نحوهٔ توزیع الکترون در پوشش رسانا را تغییر می دهد به طوری که 
میدان کل در هر نقطٔه درون این جعبه، صفر شود. البته توزیع جدید بار، شکل خطوط 
میدان در مجاور آن را نیز تغییر می دهد. بنابراین، عمالً شکلی مانند شکل 1ــ31 کتاب 
بدین  تا  بگیرید  نظر  در  را خالی  این شکل ها  درون  که  تفاوت  این  با  داشت،  خواهیم 

ترتیب، محلی برای ایجاد حفاظ ایجاد شود. 
ب( چنین اتومبیلی درست مثل یک قفس فاراده، عمل می کند. بنابراین، اگر آذرخشی به اتومبیلی اصابت کند، بار روی سطح 
خارجی بدنٔه اتومبیل، باقی می ماند. )در مواقع اضطراری، موقع خروج از اتومبیلی که به هر دلیلی دچار اصطالحاً برق گرفتگی 
شده است، توجه کنید یک دست بر بدنه و پا روی زمین نباشد، بلکه باید جفت پا به بیرون بپرید.( همچنین توجه کنید که اگر بدنٔه 

اتومبیل الستیکی و یا سقف آن تاشو )و یا نارسانا( باشد، ممکن است هیچ محافظتی ایجاد نشود.
از  آسیب پذیرتر  هواپیماها  وجود،  این  با  اما  می کنند،  ایجاد  محافظت  خود  سرنشینان  برای  ترتیب،  همین  به  نیز  هواپیماها 

اتومبیل ها هستند.
ب( دانش آموزان باید بر مبنای اصولی که در قسمت الف بیان شد، به طراحی چنین 
وسایلی بپردازند یا با وسایل موجود مانند اجاق میکروموج )در این مورد آزمایش های 
جالبی در اینترنت پیدا می شود(، تلفن همراه و … این نظریه ها را محک بزنید. مثالً تلفن 

همراه خود را در ظرفی با پوشش فلزی سربسته ای قرار دهند و به آن زنگ بزنند و…
از  بار توسط یک قطعٔه رسانا  به کار رفته و  نیز همین اصول  در مولّد واندوگراف 
تسمه به روی کالهک منتقل می شود و در نتیجه بار روی کالهک و میدان اطراف آن 

به سرعت بزرگ تر و بزرگ تر می شود. با خود واندوگراف نیز می توان آزمایش های جالبی را طراحی کرد. مثالً یکی از آزمایش های 
مشهور این است که نخست یک الکتروسکوپ توسط واندوگراف باردار کنیم و مشاهده کنیم عقربٔه آن منحرف می شود. بعد با قرار 
دادن همان الکتروسکوپ در درون یک قفس فلزی همین آزمایش را تکرار می کنیم و درمی یابیم این بار عقربٔه آن منحرف نمی شود.
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          در این فیلم ها نمایشی از یک رنگ پاشی الکتروستاتیکی را 
می بینید. فیلم

نیاز به  توجه کنید در عمل باردار شدن قطره های روغن معموالً 
اعمال یک پتانسیل خارجی نیز هست، ولی در اینجا منظور نشان دادن 

اصول چنین رنگ آمیزی ای بوده است.

توجه کنید دراین کتاب هرجا با بارهای نقطه ای سرو کار داریم آن را با 
q و هرجا با توزیع بار پیوسته سرو کار داریم آن را با   Q مشخص کرده ایم.

همچنین می توان کاغذهای کوچک دوتا شده ای را روی توری قرار داد، طوری که یک تای کاغذ درون و تای دیگر آن بیرون 
توری قرار گیرد. خواهید دید پس از باردار کردن توری، فقط کاغذهای روی آن از توری فاصله می گیرند.

        در این فیلم نمایشی از نوعی قفس فاراده را می بینید.
فیلم

در این فیلم چگونگی محافظت از یک برق گرفتگی ناشی از 
یک کابل فشار قوی را می بینید. فیلم
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نامشخص،  شکل  با  رساناهایی  برای   کنید  تأکید  است  خوب 
گرچه چگالی در نواحی مختلف سطح متفاوت است ولی سطح چنین 

رسانایی هم پتانسیل است.

است  خوب  کنار  در  را  فعالیت  این  ـ  8،  1ـ فعالیت  توضیح  در 
بدانید تخلیٔه هاله ای مطرح کنید و به خصوص شکل )الف( آن را در 

کالس توضیح دهید.

ـ  8 پاسخ فعالیت 1

پس از رفت و برگشت های متوالی، گلوله ها در فاصلٔه معینی از دو طرف دوک می ایستند به طوری که گلوله ای که با نوک تیز 
تماس پیدا کرده است در زاویٔه بیشتری نسبت به امتداد قائم قرار می گیرد که همان طور که در خوب است بدانید »تخلیٔه هاله ای« 
اشاره کردیم نشان دهندٔه قوی تر بودن میدان الکتریکی در نقاط نوک تیز است. به عبارتی، چگالی سطحی بیشتر بارها در نوک تیز 

به میدان الکتریکی بیشتری می انجامد.

تبصره: می دانیم بار الکتریکی گلوله ها در تماس با مولکول های هوا کم کم تخلیه می شود و گلوله ها به تدریج به حالت اولیه 
با دوک برخورد کرده و باردار می شوند و همان مراحل تکرار می گردد. ولی  )راستای قائم( برمی گردند. سپس گلوله ها دوباره 
گلوله ای که به سر نوک تیز تماس پیدا کرده است چون بار بسیار بیشتری دارد زمان بیشتری هم طول می کشد تا بارهای خود را 
در هوا تخلیه کند و به حالت قائم بازگردد و دوباره باردار و دور شود. اما گلوله ای که از قسمت پهن بار دریافت کرده، بارش کمتر 
است و زمان کمتری طول می کشد تا بی بار شود و به حالت قائم بازگردد. این فرایند آن قدر ادامه می یابد تا بار جسم دوکی کامالً 

تخلیه شود.

       در این فیلم نوعی از آزمایش توزیع بار روی سطح مخروط 
فلزی را می بینید. فیلم

ـ  8 را می بینید.      در این فیلم چگونگی آزمایش فعالیت 1ـ
فیلم
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ـ  9  پاسخ فعالیت 1ـ

هدف اصلی برقگیر آن است که مسیری ساده برای انحراف ضربٔه یک آذرخش به سمت زمین را مهیا کند. بنابراین، برای آنکه 
برقگیر عمل کند باید به قسمت مرطوب و رسانای زیر سطح زمین، متصل گردد. برای عمل کردن برقگیر، میلٔه آن باید از باالترین نقطٔه 
ساختمان باالتر باشد. در آن صورت، نشان داده شده است که برقگیر، محافظتی شبیه یک قیف وارونه ایجاد می کند که رأس آن در 
نوک برقگیر است و آذرخشی که وارد این مخروط فرضی می شود، به جای برخورد با ساختمان، با برقگیر برخورد می کند. برخی بر 
این باورند که انتهای باالی برقگیر باید تیز باشد. این باور مبتنی بر این واقعیت است که یک نوک تیز میدان قوی تری نسبت به یک نوک 
پهن ایجاد می کند و بنابراین موجب محافظت بیشتری می شود. اما استدالل مغایر آن، این است که یک نوک تیز، یونیدگی مولکول های 
هوای اطراف برقگیر را افزایش می دهد که این خود باعث کاهش اثر حفاظتی برقگیر می شود. در هر حال آزمایش ها نشان داده است 
که غالباً آذرخش به نوکی نسبتاً پهن بیشتر از یک نوک تیز ضربه می زند. به این منظور آزمایش زیر را در نظر بگیرید که با یک اسباب 
آزمایشگاهی این رویداد را شبیه سازی می کند. نخست کالهک مولّد وان دوگراف به تنهایی در نزدیکی گویی فلزی با دستٔه عایق قرار 
دارد که خود توسط سیمی به زمین مولّد وان دوگراف متصل است. کالهک مولّد شبیه یک ابر باردار و گوی فلزی شبیه رأس یک 
ساختمان بلند است. وقتی مولّد روشن باشد، کالهک مولّد هر چند ثانیه یک بار به گوی فلزی جرقه ای بزرگ می زند که هم صدای آن 

شنیده می شود و هم نور آن دیده می شود. این شبیه ضربٔه آذرخش به یک نوک پهن یا رأس یک ساختمان است.

      در این فیلم نوعی از تخلیٔه هاله ای را می بینید.
فیلم
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در قسمت دوم آزمایش، میلٔه نوک تیز L شکلی را که با سیم به زمین مولّد وصل شده است، در باالی مولّد قرار می دهیم.این 
میلٔه نوک تیز L شکل، مشابه میلٔه برقگیر است، در حضور میلٔه نوک تیز، تخلیٔه بار تدریجی بین کالهک مولّد و این میله رخ می دهد 

گوی  و  مولّد  کالهک  بین  جرقه های  از  خبری  دیگر  و 
فلزی نخواهد بود. در این حالت اگر فضای آزمایشگاه 
میله  تیز  نوک  نزدیکی  در  روشنی  هالٔه  کنیم،  تاریک  را 
مشاهده خواهید کرد که نشانٔه تخلیٔه تدریجی بار است. 
جالب است که این پدیده حتی در حالتی که میله نوک تیز 
در فاصلٔه دورتری از کالهک، نسبت به فاصلٔه گوی فلزی 
تا کالهک، باشد همچنان رخ خواهد داد. به عبارتی، میلٔه 
جرقه  برخورد  از  را  گوی  تدریجی،  تخلیٔه  با  تیز،  نوک 

محافظت کرده است. 

جرقۀ حاصل از تفاوت بار

کرۀ باردار منفی

کرۀ فلزی توخالی
الکترود فوقانی

طرف باردار مثبت تسمه

طرف باردار منفی تسمه

الکترود پایینی

چه اصولی را باید رعایت کنیم تا بار مولّد و اندوگراف بیشینه باشد.
تسمه  بیرونی  سطح  با  دستگاه  چرخش  هنگام  جاروبک ها  1ــ 

مالش خیلی جزئی داشته باشند.
2ــ تسمه عالوه بر غلتش روی غلتک ها، اندکی لغزش هم داشته 

باشد )تسمه نه زیاد شل و نه زیاد محکم باشد(.
3ــ تسمه و غلتک ها باید کامالً تمیز باشند )می توان با الکل آنها 

را پاک کرد(.
4ــ پهنای تسمه با پهنای غلتک ها یکسان باشد.

کربن  دارای  دارد  امکان  زیرا  باشد  رنگ  سیاه  نباید  تسمه  5  ــ 
باشد، و اجسام با ترکیب های کربنی می توانند رسانا باشند.

6  ــ سرعت چرخش موتورحتی االمکان زیادتر باشد.
7ــ در روزهای گرم و مکان های با رطوبت زیاد نتیجٔه کار دستگاه 

)مثل سایر آزمایش های الکتریسیته ساکن( مناسب نمی تواند باشد.

      در این فیلم چگونگی و اساس کار مولّد وان دو گراف را می بینید.
فیلم

      در این فیلم تخلیٔه هاله ای در برج میالد را می بینید.
فیلم
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دانستنی برای معلم

آلودگی میکروبی در بیمارستان و الکتروستاتیک
نیروهای الکتروستاتیکی می توانند نقش پنهانی در آلودگی میکروبی یک بیمارستان، مثالً در حین یک عمل آندوسکوپی، داشته 
باشند. در عمل آندوسکوپی، یک جراح درون بدن بیمار را روی صفحٔه نمایش یک ویدئو نگاه می کند. در یک نمایشگر )المپی( 
قدیمی )نه در »نمایشگرهای با صفحه تخت«(، تصویر توسط الکترون هایی ایجاد می شود که مستقیماً به سمت صفحه ای حرکت 
می کنند که به طور مثبت باردار شده است. این صفحٔه باردار، همچنین ذرات معلق در هوا، از قبیل ضایعات پنبه، گرد و غبار، و 
سلول های پوست را که در اطراف اتاق جراحی شناورند، به خود جذب می کند. اگر یک ذرٔه معلق در هوا باردار منفی باشد، روی 
سطح خارجی این نمایشگر کشیده می شود. ولی اگر ذره از لحاظ الکتریکی خنثی باشد، برخی از الکترون های رسانش آن می توانند 
به آن سمتی کشیده شوند که در نزدیک ترین فاصله با صفحه قرار دارد، و بدین ترتیب در آن ذره، بار القا کنند )شکل الف(. آنگاه 

چنین ذره ای به سمت سطح خارجی کشیده می شود.
چون بسیاری از ذراتی که روی سطح خارجی نمایشگر جمع شده اند حامل میکروب هستند، صفحٔه نمایشگر با میکروب ها آلوده 
می شود. فرض کنید انگشت دست جراحی که دستکش به دست کرده است، برای اشاره به بخش خاصی از تصویر، مثالً برای توضیح 
نکتٔه جراحی مهمی به سایر اعضای تیم جراحی، به چند سانتی متری صفحٔه نمایشگر برسد. صفحٔه نمایشگر که باردار مثبت است، 
الکترون ها را از داخل انگشت به سمت نوک آن می کشد )شکل ب(. آنگاه نوک انگشتان که به طور منفی باردار شده است موجب جمع 

شدن ذرات )ذرات معلق در هوا یا روی صفحه( بر روی 
کار،  این  پی  در  وقتی  می شوند.  دستکش  انگشت  نوک 
جراح با دستکش آلوده به بیمار دست می زند، میکروب ها 
روی آن می روند )یا بدتر از آن( داخل بدن بیمار می شوند. 
آگاه شده اند که  این خطر، جراحان  از  پرهیز  برای  امروزه 

نباید انگشتان خود را نزدیک صفحٔه نمایشگر ببرند.
آلودگی مشابهی می تواند با پیش بندهای پالستیکی ای 
رخ دهد که معموالً پرسنل بیمارستان برای مصون داشتن 
موقع  پیش بندها  این  می پوشند.  بیماران،  خون  از  خود 
کنده شدن یا وقتی که مدام به لباس های زیر یا پوست بدن 
به  خشک،  هوایی  در  به خصوص  می کنند،  پیدا  مالش 
باردار  باردار می شوند. وقتی یک پیش بند  میزان زیادی 
را  هوا  آلودٔه  غبارهای  و  میکروب ها  می تواند  می شود، 
از گاهی  بیمارستان هر  پرسنل  به خود جذب کند. چون 
پیش بند می خورد، میکروب ها ممکن است  به  دست شان 
بدن  به  به راحتی  جراحی  عمل  یا  آزمایش  یک  حین  در 

بیمار منتقل شوند.

انگشت داخل دستکش

سطح داخی سطح خارجی نمایشگر

نمایشگر
 ذره غبار

)الف(

)ب(

مقطع صفحٔه یک نمایشگر ویدیوئی قدیمی )المپی(. صفحه که به طور مثبت باردارشده 

است، در طرف نزدیِک ذرهٔ غبار خنثی بار القا میکند )ب( انگشت داخل دستکش )به مقیاس 

نیست( که به نزدیکی صفحٔه  نمایشگر آمده است دارای بار القایی است و می تواند غبار را 

از هوا و صفحٔه نمایشگر جذب کند.
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برخی از خطرات تخلیۀ الکتریکی
برخی از انواع پارچه ها هنگام تماس با پوست یا لباسی دیگر باعث انتقال بار می شوند. در این میان، پولور به خاطر تخلیٔه جرقه ای 
به هنگام از تن درآوردن آن در یک هوای خشک شهره است. بچه ای که از یک سرسرهٔ پالستیکی ُسر می خورد، ممکن است چنان 
باردار شود که در پایین سرسره پتانسیل الکتریکی ای برابر با 10000 ولت داشته باشد. اگر این بچه به جسم دیگری، به خصوص رسانایی 

متصل به زمین دست بزند، ممکن است جرقٔه بسیار دردناکی بین بچه و جسم جهش کند تا موجب خنثی شدن بار بچه شود.
تخلیٔه جرقه ای در عمل جراحی می تواند یک خطر بسیار جدی باشد. اگر بخار قابل اشتعالی وجود داشته باشد، یک جرقه می تواند 
بخار را آتش بزند. ولی استفادهٔ گسترده از مواد بیهوشی قابل اشتعال در دهٔه 50 میالدی پایان یافت و در نتیجه این خطر کاهش یافته 
است. تخلیٔه جرقه ای بین دو سطح، اگر یکی از آن دو در داخل بدن باشد نیز می تواند شخص را به کشتن دهد. در حالت طبیعی، 
پوست مقاومت زیادی در برابر جریان الکترون ها از خود نشان می دهد و بدین ترتیب از قلب محافظت می کند. ولی اگر جریان الکترون ها 
مستقیماً با شاره های رسانای درون بدن تماس پیدا کند، این جریان در قلب می تواند برای اختالل  در تنظیم الکتریکی طبیعی ضربان قلب، 
کافی باشد. احتمال وقوع چنین میکروشوکی چنان برای تیم های جراحی نگران کننده است که لباس آنها طوری انتخاب می شود که 
احتمال تخلیٔه جرقه ای را کاهش دهد، و کفش های آنها معموالً قدری رسانا هستند تا بار الکتریکی به محض ایجاد، به کف اتاق منتقل 

شود. کف اتاق نیز قدری رساناست تا این بار الکتریکی بتواند به سمت یک اتصال زمینی حرکت کند.
کارمندان اداری و صنعتی ای که از رایانه یا تجهیزات الکترونیکی حساس دیگر استفاده می کنند اغلب از مچ بندهایی متصل 
به زمین استفاده می کنند تا یک مسیر رسانش در بین آنها و زمین ایجاد شود. رسانایِی این مسیر معموالً خیلی زیاد نیست تا بار 

الکتریکی روی بدن شخص، نه به سرعِت یک تخلیٔه جرقه ای، بلکه به تدریج کاهش یابد.
یک اتومبیل در حال حرکت بر اثر تماس بین الستیک چرخ و آسفالت، که الکترون ها را از یک سطح به سطح دیگر منتقل 
می کند، باردار می شود؛ زیرا نیروهای الکتریکی جاذب وارد بر یک سطح بر نیروهای الکتریکی جاذب وارد بر سطح دیگری غلبه 
می کنند. فرض کنید الکترون ها از آسفالت به سمت چرخ کشیده می شوند. در آن صورت، این الکترون ها می توانند در چرخ و در 

اتصاالت فلزی اتومبیل به حرکت درآیند و اتومبیل را تا پتانسیلی برابر با 10000 ولت و یا حتی بیشتر، باردار کنند.
اگر اتومبیل، و نیز در نتیجه انتقال بار در تماس بین چرخ و آسفالت، متوقف شود، بار اتومبیل از طریق چرخ ها خارج می شود. 
ولی سرعت این تخلیٔه بار به میزان رسانایی الستیک چرخ ها بستگی دارد. اگر آنها از سیاه کربنی1 رسانا )که توسط پلیمرها به هم 
چسبیده شده اند( ساخته شده باشند )که توسط پلیمرها به یکدیگر پیوند خورده اند(، ممکن است تخلیه بار زمان زیادی به طول انجامد.

فرض کنید الستیک چرخ های اتومبیل شما رسانای نسبتاً خوبی باشد، و در نتیجه بیش از یک دقیقه طول بکشد تا بار الکتریکی 
آن خارج شوید و فقط یک دستٔه  از  اتومبیل بخواهید  توقف  به محض  تا حّد زیادی تخلیه شود. همچنین فرض کنید  اتومبیل 
پالستیکی )نارسانا( را لمس می کنید تا در آن باز شود. ]بعد از خروج[ وقتی برمی گردید که در فلزی را فشار دهید تا بسته شود، 
الکترون های فراوان روی اتومبیل در فاصلٔه هوای بین اتومبیل و انگشت شما جهش می کنند، و در نتیجه مقداری از آنها می توانند 
در بدن شما پخش شوند و یا از طریق بدن شما به سمت زمین حرکت کنند. بنابراین، جرقه ای بین اتومبیل و شما جهش می کند. 
این یک شیؤه غیر کافئینی برای بیدار شدن پس از رانندگی به سمت محّل کار یا دانشگاه در اوّل صبح است. ولی اگر می خواهید 

١ــ carbon black. ماده ای است که از سوختن ناقص مواد نفتی غلیظ مانند قیر حاصل می شود و با دوده )soot( متفاوت است چراکه نسبت مساحت سطح به حجم آن از دوده بیشتر است.

دانستنی برای معلم
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از این شوک الکتریکی دوری کنید، یا چند دقیقه بیشتر صبر کنید تا به بار اجازه دهید که تخلیه شود و یا در را با پا و یا باسن خود 
ببندید. یک جسم پهن مثل باسن شما، احتمال یونیدگی مولکول های هوا را که باعث تخلیٔه جرقه ای می شود، کاهش می دهد.

وقتی سوار اتومبیل هستید، اگر فقط قسمت های پالستیکی )نارسانای( داخل اتومبیل را لمس کنید، از لحاظ الکتریکی خنثی 
باقی خواهید ماند. ولی همچنان بر اثر القا، باردار می شوید. یعنی، الکترون های متحرک در بدن شما می خواهند از الکترون هایی 
که روی بخش های رسانای اتومبیل در اطراف شما جمع شده اند، دور شوند. فرض کنید در همان حالی که چنین باردار شده اید 
یا کارت  پول  مبادلٔه  برای  به زمین(،  )متصل  باجٔه عوارضی  اگر شما و متصدی  رانندگی می کنید.  باجٔه عوارضی  به سمت یک 
عوارضی، فورًا دست خود را بیرون بیاورید، از آنجاکه الکترون های روی بدن شما سعی می کنند از یکدیگر دور شوند، ممکن است 

جرقه ای بین شما و متصدی باجه جهش می کند.
بعید است چنین جرقه ای در روزهای مرطوب ایجاد شود، زیرا رطوبت هوا سریعاً هم بار روی شما و هم بار روی اتومبیل را 
خنثی می کند. بنابراین، احتماالً در یک روز خشک، متصدی باجٔه عوارضی پیش از بیرون آوردن دست خود چند ده ثانیه ای صبر 
می کند تا اجازه دهد بار الکتریکی اتومبیل تخلیه و بار الکتریکی القا شده بر روی شما کاهش یابد. ولی، اگر در صف ایستاده باشید، 

احتماالً این بارهای الکتریکی تا زمان رسیدن شما به باجه، تخلیه شده اند.
برخی آتش ها در پمپ های بنزین که بر اثر جریان بنزین به درون باک ایجاد می شد، ناشی از نحؤه طراحی دِر باک بوده است، اما 
امروزه این نحؤه طراحی اصالح شده است. مشکل این بود که بنزین هنگام جریان یافتن در لوله یا شیلنگ بنزین باردار می شود. 
آن بخشی از بنزین که دقیقاً چسبیده به جدارٔه لوله است، و الیه مرزی خوانده می شود، حرکت نمی کند. وقتی بقیٔه بنزین از کنار 
این الیه مرزی می گذرد، الکترون ها از الیٔه مرزی به بنزین متحرک، انتقال می یابند. در نتیجه، الیٔه مرزی دارای بار مثبت می شود 

و بنزینی که باردار منفی شده است وارد باک می گردد.
اگر باک پالستیکی و در نتیجه نارسانا باشد، این باِر منفی بر روی سطح داخلی باک جمع می شود و الکترون ها را در هر بخش 
رسانای اتومبیل که نزدیک آن باشد، دفع می کند. این الکترون های دفع شده، از باک دور می شوند و برخی از آنها ممکن است در 
نزدیکی شیلنگ بنزین قرار گیرند. اگر آنها به شیلنگ جرقه بزنند، این جرقه می تواند بخار بنزینی را که در حین جریان یافتن بنزین 
آزاد شده است، مشتعل کند. برای حّل این مشکل، کاری کرده اند که شیلنگ، اتومبیل را به زمین اتصال دهد تا بار الکتریکی نتواند 

بر روی اتومبیل و در نزدیکی شیلنگ جمع شود.
حتی اگر اتومبیل حرکت نکند نیز شخص می تواند در درون اتومبیل، باردار شود؛ زیرا ارتباط بین لباس شخص و صندلی اتومبیل 
می تواند به انتقال بار زیادی بیانجامد. فرض کنید شخصی با گذاشتن پمپ در حالت خودکار، شروع به بنزین زدن کند و سپس بنا به 
دالیلی دوباره به اتومبیل خود برگردد. او پس از ُسر خوردن بر روی صندلی اتومبیل، با بار الکتریکی فراوان به محّل پمپ بازمی گردد. 
اگر جرقه ای بین این شخص و پمپ جهش کند، می تواند بخار بنزین را مشتعل سازد و موجب شروع آتشی شود. شخص می تواند با 

نرفتن به درون اتومبیل و یا با خنثی کردن این بار با لمس یک میلٔه فلزی پیش از تماس با نازل، از این خطر دوری کند.
یک اتومبیل مسابقه پس از حرکت بسیار سریع و در نتیجه انباشتن مقدار زیادی بار الکتریکی بر اثر تماس چرخ با جاده، ممکن 
است در یک ایستگاه سرویس دهی توقف کند. خدمٔه ایستگاه اغلب بایستی به سرعت سوخت رسانی به اتومبیل را، با یک شیلنگ 
و یا گالن های سوخت، آغاز کنند. این عمل باعث ایجاد سریع بخار سوخت در باک اتومبیل می گردد. برای اجتناب از جرقه زنی 
در این بخار، که می تواند فاجعه آمیز باشد، یا اتومبیل به محض توقف به زمین اتصال داده می شود )می توان یک میلٔه رسانای بلند 
را به بدنٔه فلزی اتومبیل وصل کرد( و یا از چرخ هایی برای اتومبیل استفاده کرد که رسانای خوبی باشند تا بار الکتریکی به سرعت 
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از طریق آنها تخلیه گردد. اما، راه حل دوم همیشه مطلوب نیست، زیرا چرخ های رسانا )به یاد آورید که آنها از سیاه کربن ساخته 
می شوند( سریع تر از چرخ هایی که رسانا نیستند )که از سیلیس ساخته می شوند( می پوسند.

در دهٔه 70 میالدی، یک انفجار در گرد خرده های شکالت هنگامی رخ داد که این گرده ها از طریق لوله های پالستیکی به سیلویی 
دمیده شدند. وقتی ذرات گرد از کیسه ها به درون لوله ها تکانده می شد، و هنگامی که آنها در حین عبور از لوله ها به یکدیگر و به 
جدارٔه لوله ها می خوردند، باردار شدند. وقتی آنها از آخرین لوله به درون سیلو پرتاب شدند، جرقه ای بین دانه ها و نقطه ای متصل 
به زمین در سیلو جهش نمود. ممکن است این جرقه، با فرو افتادن دانه های معلق بر روی تلی که از قبل در سیلو شکل گرفته بود، 
و یا هنگامی که دانه ها از شیب تل به پایین سر می خورند، در نوک مخروطی که روی تل شکل گرفته بود آغاز شده باشد. )میدان 
الکتریکی در نوک این مخروط و یا در نزدیکی آن بیشترین مقدار را داشت، و بنابراین تخلیٔه جرقه ای که در آن یک میدان الکتریکی 

قوی مولکول های هوا را یونیده می کند، می توانست از آنجا آغاز شده باشد.(
در واقع، احتماالً جرقه های متعددی در سیلو رخ داده بود، که البته انرژی ای کافی برای مشتعل ساختن دانه ها را نداشت. 
انفجار هنگامی رخ داد که، تصادفاً، انرژی یک جرقه )یا شاید ترکیبی از چند جرقٔه تقریباً هم زمان( بیشتر از مقدار کمینٔه الزم برای 
یک انفجار شد. مهندسان نمی توانند بار استاتیک و تخلیٔه جرقه ای در صنایع پودری را حذف کنند، بلکه تالش می کنند انرژی 

جرقه زنی را پایین تر از مقدار کمینٔه الزم نگه دارند.

پرسش های پیشنهادی

1  آیا هیچ کدام از شکل های زیر میدان خالص درون یک خازن در حضور رسانای خنثی را به درستی نشان می دهد؟

پاسخ: هیچ کدام. در حضور میدان الکتریکی، در سطح باالیی کرٔه خنثی، بار مثبت و در سطح پایینی آن بار منفی القا می شود 
و شکلی مانند شکل زیر خواهیم داشت.
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2 دو گوی بدون بار x و y روی پایٔه عایقی قرار گرفته اند و به آنها گوی باردار مثبت z را نزدیک می کنیم. سپس گوی های 
x و y با سیم رسانایی به هم متصل می گردند. پس از برداشتن این سیم و دور کردن گوی z، بار گوی های x و y چگونه می شود؟

پاسخ: گوی x بار مثبت و گوی y بار منفی پیدا می کند.
 200V 130 است، بنابراین باید اختالف پتانسیلی بیش از V/m 3  با توجه به اینکه شدت میدان الکتریکی در سطح زمین حدود

بین سر و پای هر شخص وجود داشته باشد. پس چرا کسی این میدان را حس نمی کند؟
پاسخ: بدن انسان رسانا است و بنابراین سطح آن در میدانی که بارها در تعادل اند 
باید هم پتانسیل باشد و در نتیجه بین نقاط مجزای آن نمی تواند اختالف پتانسیلی وجود 
شکل  مانند  الکتریکی  میدان  می گیرد،  قرار  فضا  این  در  شخص  وقتی  باشد.  داشته 

روبه رو تغییر شکل می دهند.
کنید، ممکن است  اسپری  رو باز  به یک شعلٔه  را  اسپری  قوطی  اگر یک  4 چرا 

اسپری شعله بکشد؟
ممکن  قوطی  خود  و  پودر  دانه های  می کنید،  اسپری  را  پودر  یک  وقتی  پاسخ: 
است باردار شوند. اگر قوطی با جسم رسانایی )مثل یک شخص( در تماس باشد، بار 

الکتریکی می تواند آنقدر افزایش یابد تا اینکه برای قوطی و پودر اسپری شده باری کافی برای جرقه زدن در یکدیگر ایجاد شود. 
اگر این جرقه انرژی الزم را فراهم آورد، پودر اسپری می تواند مشتعل شود.

5 چرا اگر یک نوار چسب را در نزدیکی آنتن رادیویی که بر روی یک کانال تنظیم شده است از غلتک آن جدا کنید، نوفه 
)نویزی( در رادیو ایجاد می شود؟

پاسخ: وقتی نوار چسب از غلتک جدا می شود، بارهای مثبت و منفی در تکه هایی بر روی دو سطح جمع می شوند. از تخلیٔه 
این بارها در هوا که عمدتاً از مولکول های نیتروژن تشکیل شده است، این مولکول ها تقریباً بی درنگ با گسیل نوری در انتهای آبی 
طیف مرئی وا انگیخته می شوند و تابش ضعیفی در امتداد خطی که نوار در آنجا از غلتک جدا می گردد ایجاد می شود که ممکن 
است در فضایی کامالً تاریک دیده شوند. این جرقه ها در طیف بسامد رادیویی نیز گسیل می شوند. بنابراین وقتی نوار چسب در 

نزدیکی یک آنتن رادیو کنده می شود، آنتن برخی از این گسیل ها در محدودٔه بسامد رادیویی را نیز دریافت می کند.

زمین

تمرین های پیشنهادی

1  بار q = + 8  /0 µC که در مرکز یک پوستٔه کروی فلزی قرار دارد، بر اثر القا، بارهای الکتریکی منفی و مثبت را در سطوح 
داخلی و خارجی پوسته ایجاد می کند. اگر شعاع داخلی این پوسته cm 4/0 و شعاع خارجی آن cm 0/  8 باشد، چگالی سطحی 

بار را در سطوح داخلی و خارجی محاسبه کنید.
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فعالیت های پیشنهادی

پاسخ: همان طور که در شکل نشان داده شده است، بر روی پوستٔه داخلی، بار منفی و بر روی پوستٔه خارجی، بار مثبت القا 
می شود که اندازهٔ آن همان µC 0/  8 است. بنابراین، با توجه به تعریف چگالی سطحی بار داریم:

σ داخلی = / × / × /
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−

−
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2 2
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 σ خارجی = / × / × /
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−
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خارجی

مساحت سطح خارجی

همان طور که می بینیم، با اینکه بار القا شده بر روی دو سطح یکسان است، اما بزرگی چگالی بار الکتریکی در سطح داخلی چهار 
برابر سطح خارجی شده است.

1  استوانٔه شفافی را اختیار کنید که دو قاعدٔه آن رسانا هستند. گلوله های سبک رسانایی را درون استوانه 
قرار می دهیم. وقتی استوانه به کالهک مولّد واندوگراف وصل شود، گلوله ها شروع به حرکت رفت و برگشت 

می کنند و پس از مدتی، گلوله ها به حالت معلق درمی آیند. دلیل آن را توضیح دهید.
پاسخ: وقتی استوانه به کالهک وصل می شود، قاعدٔه پایینی و گلوله های دارای بار الکتریکی همنام می شوند، 
در نتیجه گلوله به طرف باال پرتاب می شوند. گلوله ها با برخورد به قاعدٔه باالیی، بار خود را به قاعدٔه باالیی داده، 
می افتند و دوباره باردار شده و به باال پرتاب می شوند. این عمل آنقدر ادامه پیدا می کند تا دو صفحه هم پتانسیل 

شوند. در این حال گلوله ها به حالت معلق در استوانه درمی آیند.
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پوستٔه کروی

      در این فیلم نوعی از این فعالیت را می بینید.
فیلم
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2  یک کرٔه فلزی تو پُر بدون بار را که دارای دستٔه عایقی است توسط یک ماژیک یا روان نویس به دو قسمت تقسیم می کنیم 
و سپس یک قسمت آن را به کالهک مولّد واندوگراف تماس می دهیم. قسمتی که با مولّد در تماس نبود را به یک الکتروسکوپ 

نزدیک می کنیم. عقربٔه الکتروسکوپ انحراف نشان می دهد. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ: بار داده شده به جسم رسانا در محل داده شده ساکن نمانده است و در جسم توزیع شده است.

3 الف( مطابق شکل، فرفره ای فلزی را روی سوزنی نوک تیز قرار داده و توسط 
سیم، مرکز فرفره را به کالهک مولّد واندوگراف وصل می کنیم. با روشن کردن مولّد 
داده شده می چرخد.  نشان  و در جهت  به چرخش می کند  فرفره شروع  واندوگراف، 

علت را توضیح دهید.

پاسخ: مولکول های هوا وقتی به نوک تیز فرفره که تراکم بار در آنجا زیاد است، 
عقب  به  را  یونیده  مولکول های  این  فرفره  نوک  و  می شوند  یونیده  می کنند،  برخورد 
می راند. طبق قانون سوم نیوتون مولکول ها نیز به فرفره نیرویی در خالف جهت، وارد 

می کنند که سبب چرخش فرفره می شود
4  تکه های کاغذ سبک را داخل و بیرون مخروط فلزی قرار دهید و آن را به مولّد 
واندوگراف وصل کنید. تکه های کاغذ در کدام قسمت از بقیٔه قسمت ها بیشتر پرتاب می شوند؟ 

تکه های کاغذ در کدام قسمت، پرتاب نمی شوند؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ: با انجام این آزمایش یا معادل آن دانش آموزان نتیجه می گیرند که »چگالی 

سطحی بار در نقاط نوک تیز یا برجسته از سایر مکان ها بیشتر است«.

5  مولّد واندوگرافی را باردار می کنیم و آونگی با گلولٔه کوچک فلزی را به کالهک 
دستگاه نزدیک می کنیم تا جذب شود و آن را طوری نگه می داریم تا بتواند با کالهک 
تماس پیدا کند و سپس رانده شود. از دانش آموزان می خواهیم آنچه مشاهده کردند را 

شرح دهند و علت جذب اولیه و دفع شدن بعدی را توضیح دهند.
در حالی که آونگ از کالهک رانده و دور می شود از یکی از دانش آموزان می خواهیم 
کف دست خود را طوری به گلولٔه آونگ نزدیک کند تا با آن تماس پیدا کند. گلوله بین دست 
او و کالهک رفت و برگشت می کند که صحنٔه جذابی است. از دانش آموزان می خواهیم 

همراه با گروه خود علت این رفتار آونگ را بررسی و نتیجه را به کالس گزارش کنند.
6  مقالٔه زیر که دانلود آن آزاد است، آزمایش هایی از این دست را با جزئیات بیشتر 

و تصاویر آموزشی توضیح می دهد رجوع به آن را حتماً توصیه می کنیم.
Electrostatics experiments with sharp metal points. Phys.Edu.51 )2016( 065019

موّلد واندوگراف
 سیم

 فرفرۀ 
الکتریکی

پایه های عایق
میلۀ نوک تیز

موّلد واندوگراف

      در این فیلم ها نوعی از آونگ های الکتریکی را می بینید.
فیلم
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در این مورد می توانید به عکاسی استروبوسکوپی نیز اشاره کنید. مثالً شکل زیر، مربوط به عبور گلوله از درون یک سیب است. 
در عکاسی استروبوسکوپی از فالشی استفاده می شود که دارای انرژی بسیار و توان باالیی هستند که در زمان بسیار کوچک انرژی 
را آزاد می کنند. در شکل، گلوله با سرعت m/s 900 حرکت می کند و نور فالش دربازهٔ زمانی μs 0/3 جرقه می زند. این مطلب نشان 
 15 MW 0/3 حرکت کرده است. توان الزم برای عکس انداختن از سیب در این حالت mm می دهد که گلوله طی زمان فالش زدن

است. اشاره شود که به این موضوع در مبحث انرژی خازن خواهید پرداخت.

1ــ10ــ خازن
که  هستند  الکترون هایی  همان  می یابد  جریان  که  باری  کنید  توجه 
ایجاد می کند در طول  باتری در سیم ها  که  الکتریکی ای  میدان  توسط 
سیم ها به حرکت واداشته می شوند. میدان الکتریکی، الکترون ها را از 
صفحٔه متصل به پایانٔه مثبت باتری به حرکت درمی آورد. در نتیجه، این 
صفحه با از دست دادن الکترون دارای بار مثبت می شود. این میدان، 
درست همین تعداد الکترون را از پایانٔه منفی باتری به صفحه ای می راند 
که از طریق کلید به پایانٔه منفی باتری متصل است. در نتیجه، این صفحه 
با به دست آوردن الکترون دارای بار منفی می شود که درست به همان 
اندازه ای است که صفحٔه دیگر با از دست دادن الکترون دارای بار مثبت 

شده است.
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باردار شدن خازن و  اینجا خوب است در مورد چگونگی  در 
می شوند  برابر  هم  با  اندازه  نظر  از  دو صفحه  بار  چرا  واقعاً  اینکه 
توضیح دهید. به خصوص این استدالل برای مبحث انرژی خازن 

نیز به کار می آید.
یک خطای رایج آن است که برخی تصور می کنند باتری با تولید 
می دهد  انجام  باتری  آنچه  شود  تأکید  می کند.  باردار  را  خازن  بار، 
طریق  از  که  باری  است.  سیم ها  در  الکتریکی  میدان  ایجاد  صرفاً 
سیم رسانا جریان می یابد همان الکترون هایی هستند که توسط میدان 
به  سیم ها  طول  در  می کند  ایجاد  سیم ها  در  باتری  که  الکتریکی ای 
حرکت واداشته می شوند. میدان الکتریکی، الکترون ها را از صفحٔه 
این  نتیجه،  در  می آورد.  در  حرکت  به  باتری  مثبت  پایانٔه  به  متصل 
این  می شود.  مثبت  بار  دارای  الکترون  دادن  دست  از  با  صفحه 
به  باتری  منفی  پایانٔه  از  را  الکترون  تعداد  همین  درست  میدان، 
صفحه ای می راند که از طریق کلید به پایانٔه منفی باتری متصل است. 
منفی  بار  دارای  الکترون  آوردن  به دست  با  صفحه  این  نتیجه،  در 
از  با  دیگر  صفحٔه  که  است  اندازه ای  همان  به  درست  که  می شود 
بار  شارش  این  است.  شده  مثبت  بار  دارای  الکترون  دادن  دست 
صفحٔه  دو  میان  پتانسیل  اختالف  که  می کند  پیدا  ادامه  هنگامی  تا 
این  از  باتری یکسان شود.  پایانٔه  پتانسیل میان دو  با اختالف  خازن 
الکترون ها  و  نداریم  الکتریکی  میدان  دیگر  سیم ها  در  بعد  به  لحظه 
دیگر به حرکت واداشته نمی شوند. در این لحظه خازن باردار شده 
هر  نقاط  تمام  رساناست  خازن  صفحه های  اینکه  به  توجه  با  است. 
بر  عمود  الکتریکی  میدان  خطوط  و  دارد  یکسانی  پتانسیل  صفحه 
منفی است. وقتی  به سمت صفحٔه  مثبت  از صفحٔه  و  این صفحه ها 
بزرگی  با  بارهایی  آن دارای  باردار می شود، صفحه های  یک خازن 

.-Q و +Q :یکسان، ولی عالمت مخالف می شود

گرچه در متن به طور نهان اشاره شده است، 
ولی خوب است دانش آموزان به وضوح دریابند 
بار  مقدار  افزایش  در  محدودیتی  خازن  در  که 
براثر افزایش اختالف پتانسیل الکتریکی وجود 
دارد که این محدودیت را عاملی به نام ظرفیت 
به  است  خوب  همچنین  و  می دهد  بروز  خازن 
ولتاژی  بیشترین  که  شود  اشاره  بیشینه  ولتاژ 
برقرار  خازن  صفحٔه  دو  بین  می تواند  که  است 
زده  صدمه  خازن  ساختمان  به  بی آنکه  شود 
شود. در واقع دلیل اینکه با زدن دو شاخٔه تلفن 
همین  »می سوزد«  اصطالحاً  تلفن  برق،  پریز  به 
 220V است. در اثر وصل شدن خازن به ولتاژ
می سوزد.  و  نمی آورد  تاب  خازن  شهر،  برق 
توضیح  با  می توانید  را  آن  کامل تر  بحث  البته 
آن  برای  که  حاشیه ای  و  فروشکست  مبحث 

آمده است، ارائه کنید.
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      در این فیلم با اساس کار بطری لیدن آشنا شوید.
فیلم

از لحاظ جنبٔه تاریخی خوب است اشاره شود که در واقع در سال 
نام های جی.فون کالیست1  به  آلمانی  1745 میالدی دو آزمایشگر 
و پی.وان ماشن بروک2 به طورمستقل این خازن ابتدایی را طراحی 

کرده و ساختند.

G.Von Kliest ــ١
P.Van Musschenbrock ــ2

دانستنی برای معلم

مفهوم ظرفیت خازن و رابطۀ آن با اختالف پتانسیل الکتریکی
در شکل 1ــ الف ارتفاع آب در دو ظرف با ظرفیت های متفاوت یکی است. همان طور که می دانیم، اختالف پتانسیل گرانشی 
سطح آب در دو ظرف به ارتفاع سطح آب در آنها بستگی دارد. چون ارتفاع سطح آب در دو ظرف یکسان است، بنابراین اختالف 
پتانسیل گرانشی سطح آب در دو ظرف مساوی است. از شباهت ظرف های آب با مداری که در آن یک خازن و باتری )با اختالف 
پتانسیل الکتریکی V( وجود دارد می توان مفهوم ظرفیت خازن و رابطٔه آن با اختالف پتانسیل الکتریکی و مقدار بار روی خازن 

را بهتر بیان کرد.
با وجود اینکه اختالف پتانسیل گرانشی در دو ظرف یکی است، به دلیل بزرگ تر بودن یکی از ظرف ها، مقدار آب موجود در 
آن بیشتر است. و با وجود اینکه اختالف پتانسیل الکتریکی در دو خازن یکی است، به دلیل بیشتر بودن ظرفیت یکی از خازن ها، 

مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در آن بیشتر است.
مطلب باال را می توان برای دو ظرف با ظرفیت های یکسان ولی مقدار آب مختلف )ارتفاع آب در آنها متفاوت است زیرا سطح 
مقطع ظرف ها را یکی فرض می کنیم( و تشابه آن با دو خازن با ظرفیت های مساوی ولی متصل به باتری هایی با اختالف پتانسیل های 

الکتریکی متفاوت تعمیم داد )شکل 2(.

1ــ11ــ خازن با دی الکتریک
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با وجود اینکه ظرفیت دو ظرف یکی است، به دلیل اختالف پتانسیل گرانشی سطح آب ها در دو ظرف، مقدار آب موجود در 
آنها متفاوت است. و با وجود اینکه ظرفیت دو خازن یکی است، به دلیل اختالف پتانسیل الکتریکی متصل به صفحه های خازن ها، 

مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در آنها متفاوت است.

h

/ Fµ1 0/ V1 5 Fµ2/0/ V1 5

q C V F= = µ   1 1 1 1 5/ /q C V F= = µ2 2 2 3 0

h

L4/0L2/0

/ Fµ1 0 / Fµ1 0/ V1 5 V3/0

/q C V  F= =  µ1 1 1 1 5 /q C V F= = µ2 2 2 3 0

)الف(

)ب(

)الف(

)ب(

شکل 1

شکل 2
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پرسش های پیشنهادی 

1  آیا می توان مولّد واندوگراف را به عنوان مخزن و انباری برای ذخیره کردن بارهای الکتریکی در نظر گرفت؟ چگونه می توان 
از ذخیره شدن بارهای الکتریکی در آن مطمئن شد؟

پاسخ: بله، با نزدیک شدن گلوله ای رسانا که بر روی پایٔه عایقی قرار دارد می توانیم پدیدٔه تخلیٔه الکتریکی را که ناشی از حرکت 
بارهای ذخیره شده در مولّد واندوگراف در اثر نزدیک شدن گلوله است مشاهده کرد.

2  الف( اگر یکی از دو صفحٔه رسانای موازی هم اندازه، مقابل و نزدیک یکدیگر را به اندازٔه q+ باردار کنیم، به نظر شما تأثیر 
بارها بر روی صفحٔه رسانای دیگر که وصل به زمین است، چیست؟

پاسخ: بار q+ صفحٔه رسانای اّول در اثر القای الکتریکی، بار q- را در صفحٔه مقابل القا می کند.
ب( اگر دو صفحٔه رسانای حالت الف را با یک سیم رسانا به یکدیگر وصل کنیم چه اتفاقی می افتد؟ آیا بار ذخیره شده کاهش 

می یابد؟ تا چه اندازه؟ 

پاسخ: بارهای منفی از طریق سیم رسانا به صفحٔه باردار مثبت می روند و در نهایت، بار دو صفحه چون مساوی و مخالف 
یکدیگرند، بار کل صفر می شود.

پ( آیا می توان گفت در حالت اّول بار ذخیره شده روی صفحه ها q و در حالت دوم بار ذخیره شده صفر است؟

پاسخ: بله.

 

V
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−

−−

++++

+



٦٩فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن

در اینجا خوب است برای دانش آموزان مستعدتر مبحث کامل شود 
ـ  6 اشاره شده است با رسم شکل  و همان طور که در پاسخ پرسش 1ـ
می کوشند  دوقطبی ها  از  حاصل  الکتریکی  میدان های  که  داد  نشان 
میدان الکتریکی اعمال شدهٔ خارجی را تضعیف کنند. به عبارتی میدان 
میدان  جهت  خالف  در  آن  جهت  که  می شود  ایجاد  الکتریکی ای 
الکتریکی اولیٔه بین صفحه های خازن است و بنابراین میدان الکتریکی 
ولی  است،  اولیه  الکتریکی  میدان  جهت  در  همچنان  گرچه  برایند، 
اولیه  الکتریکی  میدان  آن کوچک تر است و موجب تضعیف  بزرگی 
می شود. با تضعیف میدان الکتریکی، اختالف پتانسیل بین صفحه ها 
نیز کاهش می یابد و بدین ترتیب ظرفیت خازن افزایش پیدا می کند. در 

این استدالل توجه کنید که خازن به باتری متصل نیست.

ـ  6  پاسخ پرسش 1ـ
به این پرسش به دو صورت می توان پاسخ داد. یک روش، با توجه 
به طرح درس کتاب است و اینکه بگوییم چون  ظرفیت خازن با حضور 
دی الکتریک افزایش می یابد، بنابراین طبق رابطٔه V=Q/C، با توجه به 

اینکه بار تغییر نکرده است، اختالف پتانسیل باید کاهش یابد.
اما توضیح دقیق تر و علمی ماجرا آن است که همان طور که در 
متن درس اشاره شد، وقتی دی الکتریک قطبی در میدان الکتریکی 
در  آن  دوقطبی  مولکول های  می گیرد،  قرار  خازن  صفحٔه  دو  بین 
جهت میدان الکتریکی هم ردیف می شوند و وقتی یک دی الکتریک 
غیرقطبی در این میدان قرار گیرد، مولکول های آن در راستای میدان 
قطبیده می شوند.چه در مورد دی الکتریک های قطبی و چه در مورد 
بین  فضای  در  مولکولی  دوقطبی های  غیرقطبی،  دی الکتریک های 
دو صفحٔه خازن میدانی الکتریکی ایجاد می کنند، به طوری که میدان 
را  خارجی  الکتریکی  میدان  می کوشند  آنها  از  حاصل  الکتریکی 
تضعیف کنند. به عبارتی، میدان الکتریکی ناشی از بارهای قطبیده 
در خالف جهت میدان الکتریکی خارجی است و بدین ترتیب برای 
داخل  برایند  الکتریکی  میدان  نیست،  وصل  باتری  به  که  خازنی 
دی الکتریک ضعیف تر از میدان الکتریکی اولیه می شود. به عبارتی، 
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حضور دی الکتریک در فضای بین دو صفحٔه خازن، میدان الکتریکی اولیه را تضعیف می کند.بنابراین، وقتی خازن به باتری 
وصل نیست، میدان اولیٔه بین صفحه ها کاهش می یابد و در نتیجه اختالف پتانسیل بین صفحه ها نیز کاهش پیدا می کند. شکل زیر 

هم ردیف شدن مولکول های یک دی الکتریک قطبی را در میدان دو صفحٔه خازن نشان می دهد.
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الف( مولکول های دوقطبی در حضور میدان 
هم ردیف شده اند.  E

→
0 الکتریکی خارجی 

دو  روی  را  سطحی  بارهایی  هم ردیفی،  این  ب( 
وجه دی الکتریک ایجاد می کند که موجب تضعیف 

میدان الکتریکی می شود.

بارهای سطحی در  E حاصل از 
→

′ پ( میدان الکتریکی 
است. میدان الکتریکی  E

→
خالف جهت میدان الکتریکی 0

و کوچک تر از آن شده است. E
→

0 E در جهت 
→

برایند 

نیروی  دستٔه  در  برهم کنش  نوع  سه  کالً  که  بدانید  است  خوب 
دوقطبی،  ــ  دوقطبی  برهم کنش  1ــ  می گیرد:  قرار  والس  در  وان 
2ــ برهم کنش دوقطبی القایی ــ دوقطبی و 3ــ برهم کنش دوقطبی 
این ها را می توانید در  القایی. توضیح مفصل  ــ دوقطبی  لحظه ای 

کتاب های شیمی دورٔه متوسطه بیابید.

      در این فیلم چگونگی باال رفتن مارمولک بر دیوار را می بینید.
فیلم

ـ  10 پاسخ فعالیت 1

در این کیسه های هوا، حسگِر کیسٔه هوا خازنی است که از دو صفحٔه فلزی کوچک و نزدیک به هم ساخته شده است که بارهای 
Q+ و Q- دارند. وقتی اتومبیل ناگهان متوقف می شود، صفحٔه عقبی که سبک تر است به سمت صفحٔه سنگین تر جلویی حرکت 

می کند. این حرکت موجب تغییر ظرفیت خازن )نسبت Q به اختالف پتانسیل Vی بین صفحه ها( می شود و یک مدار الکتریکی 
این تغییر را آشکارسازی کرده و کیسه های هوا را به کار می اندازد.
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بدون  می تواند  دی الکتریک  که  الکتریکی  میدان  بیشینٔه  مقدار 
گرچه  می شود.  گفته  دی الکتریک  قدرت  کند،  عمل  فروریزش 
به آن  این مفهوم جزو تدریس نیست ولی می توان اشاره ای ضمنی 
یکای  که  را  قدرت های دی الکتریک  از  برخی  زیر  داشت. جدول 
آن kV/mm است نشان می دهد. به لحاظ میکروسکوپی، فروریزش 
الکتریکی ناشی از کنده شدن الکترون های اتم های مادٔه دی الکتریک 
توسط  الکترون ها  این  رانده شدن  و سپس  الکتریکی  میدان  توسط 
الکتریک  دی  درون  رسانایی  مسیر  یک  ایجاد  و  الکتریکی  میدان 
خازن  یک  درون  الکتریکی  دی  وقتی  است  لیچنبرک(  )  نقش های 
قرار می گیرد، آنگاه اختالف پتانسیلی بین صفحه های خازن وجود 
فروریزش  دستخوش  الکتریک  دی  پس،  آن  از  که  داشت  خواهد 
الکتریکی می شود. به این بیشینه، پتانسیل فروریزش گفته می شود. 

جدول زیر قدرت دی الکتریک برخی مواد را نشان می دهد.

قدرت دی الکتریک )kV/mm(مادۀ دی الکتریک

١atm 3هوای

٦٠تفلون

١٠پارافین

24پلی استرین

28٠میالر

PVC2٩ )پلی وینیل کلراید(

١٦کاغذ

8کوارتز

١4شیشه پیرکس

١5٠میکا

٦5آب

8تیتانید استرانسیوم

      در این فیلم، فرو ریزش یک خازن را می بینید.
فیلم



72

ـ  12  پاسخ تمرین 1ـ

با استفاده از رابطٔه 1ــ 18 داریم:

/. / ( / ) / /
/

A
C k

d

−
− −

−
×= ε = × = × ≈

×

10 2
12 13

9

1 0 10
3 0 8 85 10 2 66 10 0 27

10 0 10

mF/m F pFm  

حال با استفاده از تعریف ظرفیت، بار Q را به دست می آوریم:

( / )( / ) / /Q C V − − −= ∆ = × = × ≈ ×13 14 142 66 10 0 085 2 26 10 2 3 10F V C C  

بزرگی بار هر یون در هر طرف غشاء برابر 19C-10×1/60 است. بنابراین تعداد یون ها برابر است با

/ تعداد یون ها /
/ /

−

−
×= = ×

×

14
5

9

2 26 10
1 41 10

1 60 10

C
C ion یون   

که با توجه به اینکه اختالف پتانسیل با دو رقم با معنا داده شده است آن را باید به صورت 105×1/4 یون بیان کرد.

یون
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ـ  11  پاسخ فعالیت 1ـ

خازن ها انواع متعددی دارند؛ زیرا برای کاربردهای 
مختلفی ساخته می شوند. در اینجا با چند نمونه خازن 

آشنا می شوید.
قلعی،  نازک  فلزی  ورقه های  بین  خان های میکا: 
ورقه های نازک میکا قرار می دهند و ورقه های قلع را 
این  ظرفیت  می کنند.  وصل  یکدیگر  به  میان  در  یک 

خازن ها حدود 50 تا 500 پیکوفاراد است.

ورقٔه  دو  از  خازن ها  این  ورقه ای:  خازن های 
ورقٔه  دو  آنها  بین  که  شده اند  تشکیل  آلومینیوم  یا  قلع 
دی الکتریک مانند کاغذ یا پالستیک جا داده می شود. 
استوانه  یک  به صورت  و  می کنند  لوله  را  ورق ها  این 
در می آورند و در محفظه ای پالستیکی قرار می دهند. 

ظرفیت این نوع خازن ها از 1nF تا 1μF است

خازن های سرامیکی: دی الکتریک این خازن ها سرامیک است 
که با استفاده از انواع سیلیکات ها در دمای باال تهیه می شود. ثابت 
دی الکتریک این خازن ها زیاد و در حدود 1000 است. خازن های 
است. کم  آنها  حجم  و  می شوند  تهیه  عدس  شکل  به  سرامیکی 

نقره در دو طرف سرامیک تهیه  با ذوب  نیز  آنها  صفحه های رسانای 
می شود. ظرفیت این خازن ها حدود ده ها نانوفاراد )  nF( است.

  غالف پالستیکی  دی الکتریک

 ورقۀ فلزی  

 سیم رابط

ورقۀ فلز
میکا

ورقۀ فلز
میکا

ورقۀ فلز
میکا

ورقۀ فلز
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اکسید  با  اندود شده  فلزی  از یک صفحٔه  این خازن ها  الکترولیتی:  خازن های 
اکسید، دی الکتریک  الیٔه  و  مثبت خازن  قطب  فلزی  که صفحٔه  به طوری  آلومینیوم، 
مایع  به  آغشته  کاغذی  غالباً  )که  مایع  یا  جامد  الکترولیت  شده اند.  تشکیل  باشد.  آن 
خازن ها  این  ظرفیت  می کند.  عمل  خازن  منفی  قطب  عنوان  به  است(  الکترولیت 

باالست و تا حدود F 0/1 می رسد.

َابَرخازن: این نوع خازن ها از موادی مانند زغال فعال1 پر شده اند که خود درون 
نوعی الکتریک قرار گرفته اند. زغال ها پس از قرار گرفتن در دو سوی خازن که توسط غشای عایق و نفوذپذیری به نام جداکننده 
از هم جدا شده اند بارهایی با عالمت مخالف می گیرند. با توجه به نفوذپذیری جداکننده، یون های موجود در الکترولیت از غشای 
جداکننده عبور می کنند به طوری که یون های منفی در سمت زغال های باردار مثبت و یون های مثبت در سمت زغال های باردار 
منفی قرار می گیرند. هر یک از جفت بارهای مثبت و منفی زغال ــ یون به مثابٔه خازنی با فاصلٔه جدایی d است که میلیون ها بار 
کوچک تر از فاصلٔه جدایی صفحه های یک خازن معمولی است. از طرفی ساختار میکروسکوپی زغال های فعال اسفنجی شکل 
است، به طوری که در مقیاس نانو سطح تماس بسیار بزرگی با یون ها دارند و بدین ترتیب مساحت Aی صفحه های این خازن نیز 
به مراتب بزرگ تر از مساحت سطح یک خازن معمولی است. بنابراین این خازن ها ظرفیت های بسیار بزرگی از مرتبٔه کیلوفاراد 
دارند که میلیون ها برابر ظرفیت خازن های معمولی است. یکی از ویژگی های این خازن ها آن است که خیلی سریع تر از باتری های 
شارژشدنی، شارژ می شوند و می توان آنها را به دفعاتی تا هزاران بار بیشتر از باتری ها شارژ کرد. همین ویژگی است که باعث 

استفاده از این خازن ها در وسایل نقلیٔه الکتریکی می شود.

پوشش محافظ
دی الکتریک               

الکترود  

 سیم رابط

قطب منفی   

قطب مثبت

دی الکتریک                  

صفحۀ فلزی

آلومینیوم

عایق پالستیکی

Activated charcoal ــ ١
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و  ثابت  فلزی، یک دسته  نوع صفحٔه  دو  آنها  هواست. در ساختمان  این خازن ها معموالً  خازن های متغیر: دی الکتریک 
دسته دیگر متحّرک به کار رفته است که هر دو دسته، روی یک محور قرار گرفته اند؛ ولی صفحه های متحّرک روی این محور 
می چرخند. صفحه ها به شکل نیم دایره اند و با چرخیدن صفحه های متحّرک، ظرفیت خازن کم و زیاد می شود. این نوع خازن ها 

در گیرنده های رادیویی به کار می رفته است. نماد مداری این خازن های به صورت  است.

طرحی از ساختار یک َاَبرخازن در مقایسه با یک خازن تخت معمولی. به تفاوت dها توجه کنید. در عمل این تفاوت به مراتب بیشتر است. 
d در یک َاَبرخازن از مرتبۀ نانومتر است.
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  خازن تخت  َاَبرخازن

      در این فیلم با چند خازن آشنا می شوید.
فیلم
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دانستنی برای معلم

سنجۀ اندازه گیری  مقدار سوخت اتومبیل
دستگاه اندازه گیری مقدار سوخت اتومبیل )عقربٔه بنزین( دارای یک خازن است که سوخت، مانند شکل زیر بین دو صفحٔه آن 
قرار دارد. ثابت دی الکتریک مؤثر مؤثرk ، برحسب اینکه خازن پر یا خالی باشد، بین یک و k تغییر می کند. مادٔه دی الکتریک، بنزین 
یا گازوئیل است. یک مدار الکترونیکی ثابت دی الکتریک مؤثر را اندازه می گیرد. اساس کار دستگاه اندازه گیری سوخت اتومبیل 

با تعیین رابطٔه بین مؤثرk و ارتفاع h بنا شده است.

هوا

باتری

سوخت

سیم اتصال به زمین

سیم ارسال

سیم سوئیچ 
بازوی قابل تنظیم

محفظۀ سوخت

سنجۀ سوخت 

شناور

سطح سوخت 
سوئیچ
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پرسش های پیشنهادی

تمرین های پیشنهادی

1 دو خازن تخت مساحت صفحه های یکسان A و بار یکسان Q دارند، ولی فاصلٔه بین صفحه های خازن 1 برابر با d و فاصلٔه 

بین صفحه های خازن 2 برابر 2d است. اگر ولتاژ بین صفحه های خازن 1 برابر V باشد، ولتاژ بین صفحه های خازن 2 چیست؟
.2V :پاسخ

2  آیا می شود پدیدهٔ فروشکست را برای آذرخش نیز مطرح کرد؟

پاسخ: بله. ایر و زمین مانند صفحه های خازن و هوا به عنوان دی الکتریک عمل می کند. بر اثر تجمع بیش از حّد بارها، اختالف 
پتانسیل زیاد شده و پدیدٔه فرو شکست رخ می دهد.

3  چه چیزی موجب تابش نوری از تخته اسکی می شود که گاهی اسکی بازان در شب متوجه آن می گردند؟

پاسخ: تخته اسکی عموماً از جنس فلز نیست. وقتی تخته اسکی بر روی برف می ُسرد، بار الکتریکی بین تخته اسکی و برف 
منتقل می شود و در این صورت تخته اسکی به طور الکتریکی قطبیده می شود و در نتیجه یک میدان الکتریکی در دو طرف تخته 
ایجاد می شود. مثالً پایین تخته اسکی دارای بار منفی، و باالی آن دارای بار مثبت می شود )به عبارتی تخته اسکی تبدیل به یک 
خازن شده است(. وقتی تخته اسکی روی برف ُسر می خورد، جرقه های کوچک بسیاری می تواند بین برف و صفحه های باال و 

پایین تخته اسکی جهش کند و اسکی بازی که چشمانش به تاریکی عادت دارد می تواند تعدادی از آنها را ببیند.

 10/0 kV 2/00 است. اختالف پتانسیل m2 5/00 و مساحت صفحه های آن mm 1  فاصلٔه بین صفحه های یک خازن تخت
به صفحه ها اعمال می شود. مطلوب است الف( ظرفیت خازن، ب( بار روی هر صفحه، پ( بزرگی میدان الکتریکی بین صفحه ها.

پاسخ:
الف( با استفاده از رابطٔه 1ــ17 به C = 3/54 * 10-9 F می رسیم.

ـ  15 به Q = 35/4 µC می رسیم. ب( با استفاده از رابطٔه 1ـ
پ( با استفاده از رابطٔه E = | ∆V   | /d به E = 2/00 * 106V/m می رسیم.

2  یک خازن تخت پر شده از هوا دارای ظرفیت pF 1/3 است. فاصلٔه صفحه های آن را دو برابر می کنیم و میان آنها موم قرار 
می دهیم. ظرفیت جدید خازن pF 2/6 می شود. ثابت دی الکتریک موم را پیدا کنید.

پاسخ: 4/0
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فعالیت های پیشنهادی

1 صفحٔه فلزی متصل به یک دسته عایق را باردار کنید )در صورت لزوم می توانید از مولّد واندوگراف استفاده کنید(. صفحٔه 
فلزی را به کالهک الکتروسکوپ نزدیک کنید و به روش القا، الکتروسکوپ را باردار کنید )فعالً صفحٔه فلزی را از کالهک دور 
نکنید(. در ورقه های الکتروسکوپ چه تغییری مشاهده می کنید؟ )بار القایی در الکتروسکوپ مخالف و هم اندازه با بار الکتریکی 
صفحٔه فلزی است. در این حالت مجموعٔه صفحٔه فلزی و کالهک الکتروسکوپ، یک خازن را تشکیل می دهند. برای فاصله 
کالهک  از  را  فلزی  صفحٔه  به تدریج  اکنون  می کند(.  صدق   = Q

C
V

رابطٔه  الکتروسکوپ،  کالهک  و  فلزی  صفحٔه  بین  معینی 
الکتروسکوپ دور کنید، فاصلٔه بین ورقه های الکتروسکوپ چه تغییری می کند؟

پاسخ: بیشتر می شود.

2  خازن بسازید.
دو نواربسیار باریک به پهنای 0/5 سانتی متر از ورقه ای آلومینیومی به طول cm 5 را برش بزنید. به همین اندازه دو نوار کاغذی 
را که آغشته به روغن مایع شده است نیز آماده کنید. کاغذها را بین دو نوار ورقه های آلومینیومی قرار داده و آنها را به صورت بسیار 
فشرده بپیچانید. سیم های اتصالی به انتهای ورقه های آلومینیومی متصل کنید که نقش آند و کاتد را بازی خواهند کرد. این مجموعه 

را می توانید در یک کپسول داروی آنتی بیوتیک جاسازی کرده و دو سر خروجی آنها را بیرون بکشید.

 کاغذ آغشته به روغن

ورقه های آلومینیومی
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ـ انرژی خازن 1ــ12ـ 
برای شارژ کردن یک خازن، یعنی ایجاد اختالف پتانسیل بین دو 
صفحٔه آن، باید مقداری کار انجام گیرد. بنابراین خازن پر مقداری انرژی 
پتانیسل در خود ذخیره دارد که این انرژی برابر با کاری است که در جریان 
باردار کردن خازن، در  باردار کردن خازن مصرف شده است. هنگام 
داخل آن یک میدان الکتریکی ایجاد می کنیم و موقع خالی شدن خازن، 
این میدان از دست می رود. کار انجام شده صرف ایجاد میدان الکتریکی 
شده است، در حالی که کاری که در خالی شدن خازن انجام می شود نتیجٔه 
از بین رفتن این میدان است. به عبارتی، هر میدانی مقداری انرژی پتانسیل 

در خود ذخیره دارد که هنگام از بین رفتن میدان، آزاد می شود. 

ذخیره  الکتریکی  میدان  در  انرژی  که  شود  تأکید  است  خوب 
می شود و اگر بر فرض در یک خازن تخت می گوییم انرژی در فضای 
بین صفحات ذخیره شده است، به این دلیل است که میدان الکتریکی 
در بین دو صفحه برقرار شده است. در این مورد پیشنهاد می شود 
پرسش پیشنهادی 1 در همین جا مطرح شود. همچنین خوب است به 
تفاوت خازن با باتری اشاره شود. همان طور که گفتیم در خازن انرژی 
الکتریکی در میدان الکتریکی ذخیره می شود، در حالی که یک باتری 

انرژی پتانسیل خود را به شکل شیمیایی ذخیره می کند. 

خوب است در اینجا به چگونگی باردار شدن خازن توسط باتری 
که پیشتر توضیح داده شد، دوباره اشاره شود.
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دانستنی برای معلم

بررسی انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن با استفاده از الکتروسکوپ
برای انباشتن بار منفی روی یک صفحه و بار مثبت روی صفحٔه دیگر و غلبه بر جاذبٔه بین این بارهای مخالف یا به عبارت صحیح تر 
برای شارژ )پُر( کردن یک خازن باید کار انجام داد. وقتی خازن تخلیه می شود و بارها به همدیگر جذب می شوند، نیروهای الکتریکی 
همان کار را انجام می دهند. بنابراین، خازن پُر دارای انرژی پتانسیل است. این انرژی برابر با کاری است که در جریان شارژ کردن 

خازن مصرف شده است.
می توان با کمک یک باتری و اتصال پایانه های آن به صفحه ای فلزی و کالهک الکتروسکوپ در آنها بار الکتریکی و انرژی 
پتانسیل الکتریکی ذخیره کرد )شکل 1(. به علت وجود اختالف پتانسیل بین پایانه های باتری و صفحه هایی که به آن متصل شده اند، 
متوقف  شدن  باردار  فرایند  شد  برابر  باتری  با  خازن  پتانسیل  اختالف  وقتی  می کنند.  شدن  جابه جا  به  شروع  الکتریکی  بارهای 
میدان  هر  بنابراین  می آوریم.  به وجود  الکتریکی  میدان  آن یک  بین صفحه های  در  کار،  انجام  و  کردن خازن  باردار  با  می شود. 

الکتریکی مقداری انرژی پتانسیل دارد که این انرژی به هنگام از بین رفتن میدان )تخلیٔه خازن( آزاد می شود.

اکنون خازن تختی با صفحه های نامتناهی را در نظر 
یکنواخت  صفحه  هر  میدان  اینکه  به  توجه  با  بگیرید. 
بین   E میدان  بزرگی  برابرند  هم  با  صفحه ها  میدان  و 
صفحه های خازن را می توان برایند دو میدان الکتریکی 
با بزرگی های E1 )ناشی از بار مثبت روی یک صفحه( و 
E2 )ناشی از بار منفی روی صفحٔه دیگر( در نظر گرفت. 

به طوری که این دو میدان در یک راستایند )شکل 2(؛ 
.E E E= =2 1

1

2
E2 +E = E1 و E1 =E2 بنابراین 

++++

−−−−

+
Ed


F


Q+

Q−

شکل 2

شکل 1
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دانستنی برای معلم

E ناشی از بار مثبت صفحٔه باالیی روی بار منفی صفحٔه پایینی 
→

1 F ، نیرویی است که در آن میدان 
→

نیروی بر هم کنش صفحه ها 
اثر می کند و آن را به طرف خود می کشد و برعکس با توجه به اینکه مقدار بار خازن با تغییر فاصلٔه بین صفحه های آن تغییر نمی کند 
F نیز بدون تغییر می ماند و کاری که باید انجام شود تا صفحه ها را از حالت فاصلٔه صفر به فاصلٔه d حرکت دهیم برابر 

→
نیروی جاذبٔه 

است با W=Fd. انرژی یک خازن پر (U  ) برابر است با کاری که به هنگام پر کردن آن انجام می شود (Fd) و در نتیجه:

= = =1 2
1

2
F EQ E Q EQ

= = = 1

2
U W Ed EQd

می توان  را  تخت  انرژی خازن  است،   V
E

d
= با  برابر  آن  و شدت  است  یکنواخت  میدان  تخت  در خازن  اینکه  به  توجه  با 

به صورت زیر نوشت:
= 1

2
U QV

گرچه این رابطه را برای خازنی تخت ثابت کردیم، ولی نشان داده می شود برای هر خازنی برقرار است.

تغییر کمیت های خازن و اثر آن بر انرژی خازن
باتری وصل نباشد( انرژی خازن  به  صفحه های خازن بارداری را از هم دور می کنیم. اگر بار خازن ثابت بماند )خازن پر و 

افزایش می یابد و اگر ولتاژ خازن ثابت بماند )دو سر خازن به باتری وصل باشد( انرژی خازن کاهش می یابد.

Δx جابه جایی

F
→

= اعمال شده  F
→

خازن

خازن

کار مکانیکی

انرژی خازن افزایش می یابد 
دور کردن صفحه های خازنی که دارای بار ثابت است

Δx جابه جایی

باتری
کار مکانیکی 

انرژی خازن کاهش می یابد

دور کردن صفحه های خازنی که دارای ولتاژ ثابت است

کار الکتریکی

)الف(

)ب(

F
→
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پرسش های پیشنهادی

1  در بطری لیدن، انرژی الکتریکی واقعاً در کجا ذخیره می شود؟
ب( روی ورقٔه فلزی درون بطری الف( روی ورقٔه فلزی بیرون بطری 

ت( در داخل بطری پ( در شیشٔه بین دو ورقه  
پاسخ: پاسخ درست پ است. در واقع چنین شکلی داریم

یعنی جهت خطوط میدان الکتریکی از بار مثبت به سمت بار منفی است. چون انرژی الکتریکی در میدان ذخیره می شود، این 
بدین معنی است انرژی در شیشه ذخیره می گردد.

ـ  19  2  انرژی پتانسیلی که باتری فراهم می آورد از رابطٔه qV = باتریU به دست می آید. از طرفی انرژی خازن طبق رابطٔه 1ـ
= خازنU است. آیا به نظر شما پایستگی انرژی نقض شده است؟ 1

2
 qV برابر

شیشه شیشه

طبق شکل الف نیروی وارد شده، صفحه منفی را با سرعت ثابت به طرف راست حرکت می دهد، در حالی که صفحٔه مثبت، ساکن 
نگه داشته شده است. بار خازن Q ثابت است و ظرفیت خازن کاهش می یابد. در این حالت کار مکانیکی مثبت است، این کار مثبت 
انجام شده )به وسیلٔه نیروی وارد شده( انرژی ذخیره شدٔه خازن را افزایش می دهد. به عبارتی، با ثابت ماندن بار Q و کاهش ظرفیت 

= کاهش می یابد.
2

2

1

2

Q
U

C
C ی خازن، انرژی خازن طبق رابطٔه 

طبق شکل ب صفحٔه منفی در حالی که اختالف پتانسیل دو سر خازن ثابت نگه داشته شده است به طرف راست حرکت داده 
می شود. در این فرایند نیز، ظرفیت خازن کم می شود، و چون اختالف پتانسیل ثابت است بار خازن کاهش می یابد، و مقداری از بار 
خازن به باتری منتقل می شود. یعنی بخشی از انرژی خازن به درون باتری تخلیه می شود. انرژی از عامل خارجی به داخل خازن 
جریان می یابد اما مقدار بیشتری انرژی از خازن خارج می شود و روی باتری کار الکتریکی انجام می دهد. بنابراین انرژی ذخیره 
 U CV= 21

2
شده در خازن کاهش می یابد. به عبارتی، با ثابت ماندن V و کاهش ظرفیت C ی خازن، انرژی خازن طبق رابطٔه 

کاهش می یابد.
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در  گرما  به صورت  انرژی  از  مقداری  که  است  این  نیز  آن  معمول  پاسخ  که  است  متداول  و  مشهور  پرسشی  این  پاسخ: 
می شود  مطرح  بی درنگ  که  هوشمندانه ای  پرسش  اما  است.  شده  مقدار  دو  این  تفاوت  باعث  همین  و  می شود  تلف  سیم ها 
این است که آیا با استفاده از سیم های نازک تر این تفاوت کمتر می شود؟ که قاعدتاً باید چنین شود. در حالی که این نتیجه 
قانع کننده ای  پاسخ  باید  هوشمند  دانش آموزان  برای  بنابراین،  ندارد.  سیم ها  مقاومت  به  ربطی  هیچ  و  است  برقرار  همواره 
ارائه کرد. به این منظور، از مثالی دیگر کمک می گیریم. ظرفی U شکل را در نظر بگیرید که از پایین توسط لولٔه باریکی به 

یک شیر متصل شده است و شاخٔه سمت چپ آن پر از آب است.

و  رفت  چند  از  پس  می افتد.  اتفاقی  چه  شیر  کردن  باز  از  بعد  ببینیم  حال  است.   U  =  ( )
2
hmg اولیه  پتانسیل  انرژی 

بنابراین اکنون برای انرژی پتانسیل دستگاه داریم: برگشت، آب در ارتفاع h  /2 در هر دو شاخٔه ظرف به سکون می رسد. 

U = (m /2)g  (h  /4) + (m  /2)g  (h  /4) = + =
8 8 4

mg mg mg
h h h

می بینید که جواب دقیقاً نصف وضعیت اولیه شد. پس در اینجا نیز می توان این پرسش را مطرح ساخت که آیا انرژی گم و 
پایستگی انرژی نقض شده است؟ یقیناً نه. سعی می کنیم از این مثال پاسخی بیابیم که برای مسئله اصلی ما هم راهگشا باشد.

بارهای  نوسان  به  را  آب  نوسان  الکتریکی،  پتانسیل  به اختالف  را  ارتفاع  بار موجود در دستگاه، اختالف  به  را  آب  اگر 
به  اولیه  از حالت  گذار  در  انرژی  که  گفت  می توان  کنیم،  تشبیه  مقاومت سیم ها  به  را  رابط  لولٔه  در  اصطکاک  و  الکتریکی 
اثر عبور  در  نیز  اینجا  در  گرما ظاهر می شود  به صورت  تلف شده  انرژی  لولٔه U شکل  در  که  همان طور  تلف می شود  نهایی 
و  رابط  لوله های  ظرف،  شکل  که  همان طور  می شود.  تبدیل  گرمایی  انرژی  به  الکتریکی  انرژی  رابط،  سیم های  در  جریان 
سایر پارامترهای فیزیکی مسئله، صرفاً بر زمان رسیدن به شرایط نهایی اثر می گذارد، در اینجا نیز نوع سیم به کار رفته تنها 

زمان رسیدن به تعادل را تغییر می دهد و نقشی در میزان انرژی تلف شده، ندارد.

h
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1 خازنی به ظرفیت C = 8/0 µF به اختالف پتانسیل V = 120V متصل است. الف( بزرگی بار Q و ب( انرژی کل 
ذخیره شده در خازن، وقتی نصف آن پر شده است، چقدر است؟

پاسخ:
Q    =CV=(8/0µF  )(120V  ) = 960µF الف( 

U   = 1ب( 
2

 QV

    = 1
2

 (960 * 10-6C  )(120V) = 0/058J

1NIF 2 یک لیزر پر قدرت برای ایجاد واکنش های گداخت است. این لیزر مشتمل بر 192 واحد خازنی است که هر کدام 
با ظرفیت معادل mF 6/00 دارند و تحت اختالف پتانسیل V 24 باردار می شوند. این خازن ها در یک بازٔه s 90 پر شده و 

سپس در µs 400 تخلیه می شوند.
الف( انرژی ذخیره شده در خازن های NIF چقدر است؟

U = 1
2

C (∆V)2 = 1
2  (6/00 * 10-3F  )(24 * 103V  )2=1/73 MJ

بنابراین، انرژی کّل ذخیره شده در خازن های NIF  برابر است با
U192 = کل (1/73 MJ  ) = 332 MJ

ب( توان متوسط آزاد شده در حین هر پالس چقدر است؟ 
× / × /
×

UP
t −

∆= = = = =
∆ µ

6
11

6

332 332 10 8 30 10 0 830
400 400 10

MJ J W TWs s
قطرات  تک تک  بار  مجموع  با  برابر  حاصل  تک قطرٔه  بار  که  می چسبند  هم  به  طوری  مشابه،  باردار  باران  قطرٔه  هزار   3
می شود. با فرض اینکه قطرات کروی شکل باشند، انرژی الکتریکی جدید قطرات نسبت به انرژی الکتریکی اولیٔه آنها چقدر است؟

)راهنمایی: هر گوی باردار را می توان خازنی با ظرفیت 4πε0R در نظر گرفت(.
پاسخ: بدیهی است Q = nq و نیز

π = πR n r3 34 4
3 3

 Q2/2C کل است. انرژی خازن برابر/ /= =R r n C C3
که در آن R شعاع قطرٔه بزرگ حاصل و r شعاع هر قطره است. بنابراین 1

است. بنابراین داریم: 
=U

U1
100

کل

تمرین  های پیشنهادی 

National Ignition Facility ــ١
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راهنمای پاسخ یابی پرسش ها و مسئله های فصل 1

پایٔه هشتم  آنچه در کتاب علوم تجربی  بر  تمرین مروری است  این   1

تدریس شده و خوب است دانش آموزان به مرور آن مطالب تشویق شوند. 
الف( میلٔه پالستیکی یا میلٔه شیشه ای باردار را به کالهک الکتروسکوپ 
باردار بودن  به  با فاصله گرفتن صفحات آن،  نزدیک می کنیم و  بار  بدون 

میله ها پی می بریم.
را  الکتروسکوپ  باردار  پالستیکی  میلٔه  یک  توسط  مثالً  نخست  ب( 
کالهک  به  اگر  حال  می کنیم.  باردار  آن  کالهک  با  میله  تماس  طریق  از 
خود  دست  با  را  آن  که  حالی  )در  را  رسانا  میلٔه  باردار،  الکتروسکوپ 
عایق  میلٔه  ولی  می شود،  تخلیه  الکتروسکوپ  دهیم  تماس  گرفته ایم( 

نمی تواند الکتروسکوپ را تخلیه کند.
به الکتروسکوپ  یا پالستیکی را  باردار شیشه ای  باید میلٔه  پ( اکنون 
باردار شده نزدیک کنیم. اگر الکتروسکوپ پیشتر باردار منفی شده باشد 
با نزدیک شدن میلٔه باردار منفی صفحه های آن بیشتر فاصله می گیرند، در 
حالی که نزدیک شدن میلٔه باردار مثبت صفحات را به هم نزدیک می کند و 

اگر الکتروسکوپ پیشتر باردار مثبت شده باشد، برعکس.
2 الف( بار الکتریکی در پارچٔه پشمی به همان اندازه، ولی با عالمت 

مثبت می شود.
 n تعداد  می توانیم  اینجا  از  است،   q  =ne اینکه  به  توجه  با  ب( 

الکترون های منتقل شده را بیابیم:
/ C /

/ C/

−

−
×= = ×

×            

9
10

19

12 8 10
8 00 10

1 60 10
n الکترون 

اتم  هستٔه  ولی  است،  صفر  خنثی،  کربِن  اتم  الکتریکی  بار  الف(   3

آن  در  که  می شود   q=+6e  برابر آن  بار  بنابراین  و  دارد  پروتون   6 کربن 
e  =1/60*10-19C است:

q  =6(1/60*10-19C  ) =9/60*10-19C
ب( بار اتم کربن یک بار یونیده  1e+ است.

)الف(                                                       )ب( 

الکترون
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4  چون اندازٔه گوی ها با هم برابر است و هر دو رسانا هستند، پس از 

تماس گوی ها بارهای یکسانی در آنها ظاهر می شود. بنابراین پس از تماس 
گوی های داریم.

 / nC / nC / nC
q q

q
+ −= = = −1 2 4 0 6 0

1 0
2 2

و در نتیجه نیروی بین دو گوی چنین می شود:
 q q q

F k k
r r

= =
2

1 2
2 2

N.m ( / C)( / )
C ( / m)

−×= ×
 

2 9 2
9

2 2

1 0 10
9 0 10

0 30

=1/0*10-7   N

و  می شود  یکسان  گوی ها  بار  تماس،  از  پس  گفتیم،  که  همان طور 
بنابراین همدیگر را دفع می کنند. یعنی نیرو، رانشی است.

5 نخست، نیروی وارد بر بار q3 را رسم می کنیم.

−

F
→
13

F
→
23

F
→

q2

q1

q3

++

در نتیجه نیروی خالص وارد بر بار q3 چنین می شود:

( ) ( )
→ → →

= +F 1 1mN i mN j

می توانیم بزرگی این نیرو را نیز محاسبه کنیم:

( / ) ( / ) /F −= + = × ≈  2 2 30 001 0 001 1 41 10 1N N N mN

 ( / ) ( / ) /F −= + = × ≈  2 2 30 001 0 001 1 41 10 1N N N mN

رقم  یک  با  فقط  مسئله  داده های  چون  کنید  توجه 
رقم  یک  با  باید  نیز  نهایی  پاسخ  شده اند،  داده  معنی دار 

معنی دار، به صورت F=1mN  گزارش شود.
6 نیروهای وارد بر بار q2 مانند شکل زیر می شود:

از آنجا داریم

F F F
→ → →

= +23 13i j
 F23=F13 ،یکسان است q3 و فاصلٔه بارها از   q1=q2 که با توجه به اینکه

است و از قانون کولن داریم:

= =
q q

F F k
r
2 3

23 13 2
23

	

. ( )( / )( / )
( )

− −× ×= ×
2 6 6

9
2 2

5 10 0 2 10
9 0 10

3

Nm C C
C m

 =0/001N=1mN

− −+

F
→
12 F

→
32

q
2

q
1

q
3
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چون  و  است   
→

32 جهت  خالف  در   F
→

12 می بینیم  که  همان طور 
بارهای q1 و q3 و فاصلٔه آنها از q2 یکسان است. بنابراین F12=F32، و در 
نتیجه نیروی خالص وارد بر q2 برابر صفر می شود. اما در مورد q3 داریم:

 q2 دوباره نیروها در خالف جهت هم هستند، ولی چون فاصلٔه بارهای
q است،  q>1 3 و q3 کمتر از فاصلٔه بارهای q1 و q3 است و همچنین 
| خواهد بود و نیروی برایند در خالف جهت مثبت محور | | |F F

→ →
>23 13

x وارد می شود. بزرگی این نیروها با استفاده از قانون کولن برابر است با

q q
F k

r
= 2 3

23 2
23

 

( )( / )( / )
( / )

− −× ×= ×
 

2 9 9
9

2 2

5 10 4 0 10
9 0 10

0 080

N.m C C
C m

 =2/8*10-5N 
q q

F k
r

= 1 3
13 2

13

 

. ( / )( / )( / )
( / )

− −× ×= ×
2 9 9

9
2 2

4 0 10 4 0 10
9 0 10

0 16

Nm C C
C m

 =5/62*10-6N

F چنین می شود:
→

بنابراین 

( / ) ( / )
→ →

− −= × − ×6 55 62 10 2 8 10F N i N i

 / ( )
→

−≈ × −52 2 10 i

الکتریکی  نیروی  بزرگی  دادن  قرار  برابر  از  الف(   7

هم اند  جهت  خالف  در  که  وزن  نیروی  و  کولنی  دافعٔه 
داریم:

q
mg k

r
=

2

2

−F
→
32

F
→
13

q
2

+

W

FE
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و از آنجا
mgr

q
k

=
2

 
( / )( / )( / )

/ .

−×  
=

×

3 2

2
9

2

2 5 10 9 8 0 01

9 0 10

Nkg mkg
mN C

 
/ −= × ≈  81 65 10 16C nC

ب( با استفاده از رابطٔه  q=ne داریم:

/
/

q
n

e

−

−
×= = ≈
×

8
11

19

1 65 10
10

1 60 10

C
C

الکترون 

فقط  مسئله  این  در  آمده  به دست  پاسخ های  کنید  توجه  است  خوب 
تخمین هایی از مقادیر واقعی هستند؛ زیرا همان طور که در متن درس بیان 
کردیم شرط استفاده از قانون کولن آن است که فاصلٔه بین دو جسم باردار، 
بتوانند  خیلی بزرگ تر از ابعاد هر یک از دو جسم باشد و گوی هایی که 
بار 16nC را روی خود نگه دارند باید شعاعی در حدود چند سانتی متر 
داشته باشند تا هوای پیرامون شان دستخوش فرو ریزش نگردد. وقتی این 
گوی ها در فاصلٔه 1cm از هم باشند، شرط ذره ای بودن برآورده نمی شود. 
اینکه  به  توجه  با  و  الکتریکی  میدان  بودن  یکنواخت  به  توجه  با   8

F است، نیروی وارد بر ذره در هر دو نقطه برابر است. qE
→ →

=

نظر  در  باردار  ذرٔه  یک  به صورت  می توان  را  پروتون  هر  الف(   9

گرفت. بنابراین بزرگی نیروی دافعٔه الکتروستاتیکی وارد بر یکی، از سوی 
دیگری با قانون کولن داده می شود:

p p pq q q
F k k

r r
= =

2

2 2

 

( / )( / . )
( / )

−

−
×= ×

×

2 19 2
9

2 15 2

1 60 10
9 0 10

4 0 10

m CN C m
 =14/4N ≈14N

 q26= هستهe ب( هسته شامل 26 پروتون است. بنابراین
و داریم:

qهسته E=k ـــــــــ
R2   

( / )( / . )
( / )

×= ×
×

2 19

2 10 2

26 1 60 10
9 0 10

1 0 10

m C
C m

/ /= × ≈ ×12 123 744 10 3 7 10
N N
C C
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10  توجه کنید  برای بررسی این موضوع باید بار آزمون را در سه نقطٔه سمت چپ q+، در حّد واسط q+ و 3q-، و در سمت راست 
3q- قرار دهیم. اگر بار آزمون را در سمت راست 3q- یا در حّد واسط بارهای q+ و 3q- قرار دهیم، امکان ایجاد تعادل، و صفر شدن 

میدان الکتریکی وجود ندارد؛ چرا که اگر بار آزمون )مثبت( را در سمت راست 3q- قرار دهیم یک نیروی دافعه از سوی q+ و یک 
نیروی جاذبه از سوی 3q- دریافت می کند. اما نیروی جاذبٔه حاصل از بار 3q- به دلیل آنکه ناشی از اندازٔه بار بزرگ تری است و نیز در 
فاصلٔه کمتری از بار q+ قرار دارد، امکان ندارد با نیروی دافعٔه حاصل از q+ به تعادل در آید و خنثی شود. اما در خّط واصل بارهای 
q+ و 3q-، سوی نیروهای وارد از بارهای  q+ و 3q- در یک جهت است و اصالً حالتی متصور نیست که این دو نیرو، همدیگر را 

خنثی کنند. تنها می ماند سمت چپ بار q+ . در این سمت، نیروی دافعٔه حاصل از بار q+ و نیروی جاذبٔه حاصل از بار 3q- بر خالف 
جهت یکدیگرند، اما برخالف وضعیتی که در سمت راست بار 3q- هستیم، هر دو پارامتر بزرگی بار و اندازٔه فاصله، به نفع یک نیرو 
چربش ندارد. در حالی که بار q+ کوچک تر است، اما در عوض فاصلٔه آن هم کمتر است و در حالی که فاصلٔه 3q- زیاد است، اما در 
عوض بزرگی بار آن هم زیاد است. می توانیم محل دقیق صفر شدن میدان کل را نیز به دست آوریم. همان طور که دیدیم، میدان کل در 

E هم اندازه و در خالف سوی یکدیگرند، خواهیم داشت:
→

2 Eو 
→

1 سمت چپ بار q+ می تواند صفر باشد. با توجه به اینکه میدان های 

 E1=E2

q q
k k

r r
=1 2

2 2
1 2

\

( )
q q

k k
r a r

=
+ 2 2

3

2 و در نتیجه

r a r
=

+
3 1
2 و از آنجا

( )r a a= +
−

2
3 1

3 1


≈ 2/7a

  
r = ?  a 

q2 = +q  qO
1 = − 3q 

a  
E
→

2
E
→

1

نقطۀ با میدان کّل صفر

) ، از بار q+ واقع است. )r a= +3 1 یعنی نقطٔه با میدان کّل صفر روی محور x، در سمت چپ بار q+، و در فاصلٔه 
تبصره: ما سه حالت روی محور را در قسمت الف بررسی کردیم، اگر بار آزمون را در هر نقطه ای غیر از محور شکل قرار دهیم و 
خطوط میدان را رسم کنیم، در خواهیم یافت که در هر نقطه یک میدان برایند غیر صفر خواهیم داشت و امکان ندارد میدان الکتریکی 

صفر شود.
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البته در کتاب های پیشرفته تر، پایداری تعادل بار آزمون در نقطٔه میدان صفر 
نیز بررسی می شود. به این ترتیب که آیا با جابه جا کردن بار آزمون از نقطٔه با 
خیر.  یا  بازمی گردد  تعادل(  )نقطٔه  محل خود  به  دوباره  بار  آیا  میدان صفر، 
ثابت می شود که در حالت کلی، در نقطٔه با میدان الکتریکی صفر، و صرفاً با 
حضور نیروهای کولنی، تعادل پایدار نداریم و از این واقعیت به عنوان قضیٔه 
Earnshaw یاد می شود، به عبارتی، قضیٔه Earnshaw در حالت کلی بیان 

می دارد که در الکتروستاتیک تعادل پایدار نداریم. 
در سوی  دو  هر  مبدأ  بر  واقع  آزمون  بار  بر  وارد  نیروهای  ب( جهت 
مثبت محور x است و بنابراین، بزرگی میدان های الکتریکی در نقطٔه O با 

هم جمع می شود:

q q
E k k

a a

→ →
= +

2 2

3i i

q
k

a

→
=

2
4 i

 
، و  q

E k
a

=
2

4 بنابراین، بزرگی میدان الکتریکی برایند در مبداء مختصات 
جهت آن در سوی مثبت محور x است. 

11 چون نیروی گرانشی رو به پایین بر ذره اثر می کند، نیروی الکتریکی 
باید در خالف جهت آن و رو به باال باشد. می دانیم نیروی الکتریکی وارد 
بر بار منفی در خالف جهت میدان الکتریکی است. بنابراین نوع بار باید 

حتماً منفی باشد و شکلی مانند زیر داریم.

میدان های  همٔه  که  است  واضح  شکل  تقارن  از   12
حاصل از بارهای روی دو مربع همدیگر را دو به دو خنثی 
می کند، به جز دو باری که در وسط دو ضلع سمت و چپ 
و راست مربع بزرگ قرار دارند. در این صورت، میدان 
میدان  از  میدان های حاصل  برایند   ،P نقطٔه الکتریکی در 
این دو بار می شود. توجه کنید برای بررسی جهت میدان، 
باید بار آزمون )مثبت( را در نقطٔه P قرار دهیم. بار آزمون 
توسط هر دو بار جذب می شود، اما چون بار سمت چپ 
است.  آن  سوی  به  برایند  میدان  جهت  است،  بزرگ تر 

بنابراین، خواهیم داشت:

( ) ( )P
q q

E k k
d d

→ → →
= − +

2 2

2 i i

 ( )kq

d

→
= −

2
i

، و  P
q

E k
d

=
2

بنابراین، بزرگی میدان در نقطٔه P برابر با 
جهت آن رو به سمت چپ است.
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از شرط تعادل نیروها داریم
|q  |E   =mg

 

⇒

 

( / )( )

( / )

−×
= =

×

mg
q

E

3

5

2 0 10 10

5 0 10

N
kg

N
C

    =4/0*10-8C=40nC
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13 از متن درس آموختیم که خطوط میدان الکتریکی در جهت نیروی 
وارد بر بار آزمون هستند و بنابراین برای بار مثبت، رو به خارج و برای بار 
منفی، رو به داخل می شود. پس بار q1 مثبت و بار q2 منفی است. همچنین 
الکتریکی  میدان  خطوط  باشد،  قوی تر  میدان  که  ناحیه  هر  در  آموختیم 
فشرده ترند. بنابراین، با توجه به فشردگی بیشتر خطوط میدان الکتریکی در 
نزدیکی بار q1، درمی یابیم بزرگی بار q1 بیشتر است. این را می توان از تعداد 
خطوط میدان خروجی از بار q1 و ورودی به بار q2 نیز دریافت. به عبارتی 
هرچه تعداد خطوط خروجی از یک بار مثبت )یا ورودی به یک بار منفی( 

بیشتر باشد، به معنی بزرگ تر بودن، اندازٔه آن بار است.
14 با توجه به آنچه از متن درس آموختیم، درمی یابیم همٔه موارد غیر از 

مورد )ت( نادرست اند. در ادامه، دالیل ارائه می شود.
شکل الف:

یکی از موارد نادرست در این شکل آن است که برای هر دو بار مثبت و 
منفی، خطوط میدان را رو به بیرون گرفته است. در حالی که می دانیم برای 

بار منفی باید خطوط میدان رو به داخل باشد.
شکل ب:

آن است که خطوط میدان، در  این شکل  نادرست در  از موارد  یکی 
نقاط غیرواقع بر خّط واصل دو بار، جهت میدان برایند را به درستی نشان 
بار مثبت، فقط جهت میدان  از  یعنی خطوط میدان آغاز شده  نمی دهند؛ 
ناشی از بار مثبت را نشان می دهند، و خطوط میدان ختم شده به بار منفی، 

فقط جهت میدان ناشی از بار منفی را نشان می دهند.
شکل پ:

این  در  است.  میدان  خطوط  جهت  نادرستی  در  شکل،  این  خطای 
که درست  مثبت ختم شده اند،  بار  به  و  آغاز  منفی  بار  از  شکل، خطوط 

نیست.
شکل ت:

این شکل صحیح است. در این شکل، خطوط میدان دوقطبی الکتریکی 
را می بیند. شکل 1ــ18، کتاب، نمایش سه بعدی همین خطوط را نشان 
را  خطوط  این  دوبعدی  رسم  کتاب،  1ــ5  پرسش  در  همچنین  می دهد. 
دیدید. در فعالیت 1ــ3 کتاب نیز، طرحی واقعی از خطوط میدان دوقطبی 

الکتریکی را مشاهده کردید.

15 الف( با قراردادن بار آزمون در نقطٔه O درمی یابیم 
میدان های حاصل از بارهای q1 و q2 در یک جهت )سوی 

( هستند. →
+ i

بنابراین در نقطٔه O داریم:
O

q
E E E E k

r

→ → → → →
= + = = 1

1 2 1
2

2 2 i

 ( / )( / . / )
( / )

− →×= ×
9

9 2 2
2

1 0 10
2 9 0 10

0 030

CNm C im

 ( / / )
→

= × 42 0 10 N C i

بنابراین، بزرگ میدان در نقطٔه O برابر با 104N*2/0 و 
( است. →

+ i جهت آن به طرف راست )

q2q1

−+

E

O
X

→
2

E
→

1
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در نقطه A، میدان ها در خالف جهت یکدیگرند و بنابراین بزرگی میدان ها از هم کم می شود.

16 الف( نیرو از رابطٔه FE =|q  |E به دست می آید. بنابراین چون میدان، 
برابر  q در تمام نقاط مسیر  بار  بر  نیروی الکتریکی وارد  یکنواخت است 

است با 
 

FE =(50*10-9C   )(8/0*105N/C   )=4/0*10-2N

می آید.  W=|q  |Ed cos θبه دست  رابطٔه  از  الکتریکی  نیروی  کار  ب( 
بنابراین در مسیر AB که° θ=90 است. WAB  =0می شود، ولی در مسیر 
است،   θ=180 ° و  الکتریکی  نیروی  جهت  خالف  در  جابه جایی   BC

داریم:

WBC =-|q |Ed

 =-(50*10-9C   )(8/0*105N/C   )(0/40m)

 =-0/016  J

q2
q1 A

E
→

2 E
x

→
1+ −

O

AE E E
→ → →

= +2 1  
→ خواهد بود:

− i که چون، به نقطٔه A نزدیک تر است E2> E1 می شود و میدان الکتریکی برایند در جهت 

( )( )AE E E
→ →

= − −2 1 i

( )( )kq kq

r r

→
= − −

2 2
2 1

i
 

( / . / )( / )( )( )
( / ) ( / )

→
−= × × − −9 2 2 9

2 2

1 1
9 0 10 1 0 10

0 030 0 090
Nm C C im m  

/ ( )
→

= × −38 9 10 N/C i  

) است. →
− i AE/ ، جهت آن به طرف چپ ( = × 38 9 10 N /C بنابراین، بزرگی میدان در نقطٔه A برابر 

ب( خیر. در پاسخ پرسش 10 استدالل کردیم که برای دو بار نقطه ای ناهمنام، نقطه ای که در آن میدان الکتریکی برایند صفر باشد، 
خارج از فاصلٔه بین دوبار، و در طرف بار با اندازٔه کوچک تر است. با توجه به اینکه در این مسئله، اندازٔه دو بار مساوی است، مرور آن 

استدالل به شما نشان می دهد چنین نقطه ای در فضای پیرامون این دو بار وجود ندارد، که میدان خالص در آن صفر باشد.



٩3فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن

کار نیروی الکتریکی در مسیر ABC برابر با حاصل جمع کار نیروی 
 -0/016J است، و بنابراین برابر همان BC و AB الکتریکی در مسیرهای

می شود.
پ( می دانیم U=-WE∆ است و بنابراین UE   =0/016 J∆ می شود.

17 الف( چون بار آزمون در خالف جهت میدان جابه جا شده است و 
° θ=180 است، و  با میدان است،  به میدان هم سو  الکتریکی وارد  نیروی 
در نتیجه کار نیروی الکتریکی طبق رابطٔه W=|q  |Ed     cos θ، مقداری منفی 

می شود.
)Wext( و کار  نیروی خارجی  کار  K∆ است، مجموع  ب( چون 0= 
نیروی خارجی،  کار  بنابراین  و  است  برابر صفر   )WE( الکتریکی  نیروی 

مثبت است.
پ( طبق رابطٔه U=-WE∆ چون WE>0 شده است، U    <0∆ می شود. 

پس انرژی پتانسیل زیاد می شود.
ت( با توجه به رابطٔه V=∆UE  /q∆ و مثبت بودن U∆ و  V ، q∆ نیز 
است،   ∆V  <0 چون  است.   ∆V=VB-VA طرفی  از  می شود.  مثبت 

بنابراین پتانسیل B از پتانسیل A بیشتر است.
تبصره: روش دیگر حل چنین مسائلی این است که بگوییم وقتی بار مثبت 
را برخالف جهت میدان الکتریکی حرکت می دهیم، انرژی پتانسیل الکتریکی 
خالف  در  وقتی  که  است  گرانش  با  تشابه  در  اظهارنظر  این  می شود.  زیاد 
می شود.  زیاد  گرانشی  پتانسیل  انرژی  کنیم،  حرکت  گرانشی  میدان  جهت 
به   ،V=UE     /q رابطٔه  به  توجه  با  و  مثبت(  بار  )برای  پتانسیل  انرژی  افزایش 
معنی افزایش پتانسیل است. می دانیم که به ازای K =0∆ انرژی به کار نیروی 
خارجی مثبت می انجامد و با توجه به اینکه Wext=-WE می شود، کار میدان 

الکتریکی منفی است.
یک پرسش تکمیلی که می توان برای این پرسش مطرح کرد این است 
که بار را در مسیرهای غیرمستقیمی از A به B نزدیک کرد و دوباره همین 

پرسش ها را مطرح نمود.
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18 در شکل الف، در پیرامون همٔه نقاط مسیر A تا B، خطوط میدان 
و  قوی تر  الکتریکی  میدان  بنابراین  و  است  دیگر  شکل  دو  از  متراکم تر 
نیروی وارد به پروتون در این حالت بیشتر از بقیٔه حالت ها است و با توجه 
بنابراین،  می شود.  بیشتر  نیز  پروتون  شتاب  است،   /a F m

→ →
= اینکه  به 

سرعت نهایی پروتون نیز در جابه جایی یکسان بیشتر می شود. البته خوب 
سرعت  صورت،  این  در  می پرسید.  نیز  را  سرعت ها  ترتیب  مسئله  بود 
زیرا  آرایش )پ( می شد،  از  بیشتر  )ب(  آرایش  برای   B نقطٔه  در  پروتون 
فاصلٔه خطوط میدان همٔه نقاط مسیر در شکل پ، در مقایسه با دو شکل 
دیگر از همه بیشتر است که این به معنی ضعیف تر بودن میدان در مقایسه با 
دو شکل دیگر است. )در حل چنین مسائلی توجه کنید که خطوط میدان 

در همٔه شکل ها با مقیاس یکسانی رسم شده باشند.(
محاسبه  را  الکتریکی  میدان   ،|∆V|=Ed رابطٔه  از  استفاده  با   19

می کنیم: 

/
/

V
E

d −

∆
= = = ×

×
3

2

100
5 00 10

2 00 10

V V/mm

میدان،  خطوط  سوی  در  حرکت  با  که  کردیم  اشاره  درس  متن  در 
می رویم.  کمتر  الکتریکی  پتانسیل  سمت  به  بیشتر  الکتریکی  پتانسیل  از 
همچنین دیدیم خطوط میدان از بارهای مثبت آغاز و به بارهای منفی ختم 
می شود. بنابراین، صفحٔه باردار مثبت در پتانسیل باالتری نسبت به صفحٔه 

باردار منفی قرار دارد.

20 )الف( با استفاده از رابطٔه U=q∆V داریم:

∆U =q  (V2-V1)

 =(-40*10-9C   )(-10V-(-40V))=-1/2*10-6J
 =-1/2μJ

چون U>0∆ شده است، پس انرژی پتانسیل الکتریکی بار q کاهش یافته 
است.

ب( چون از انرژی پتانسیل الکتریکی بار کاسته شده است و بار آزادانه 
انرژی  بر  که  می گیریم  نتیجه  انرژی  پایستگی  از  بنابراین  می کند،  حرکت 

جنبشی بار افزوده می شود و لحظه به لحظه سرعت آن زیاد می شود.

21 در متن درس دیدیم وقتی یک رسانای خنثی در میدان 
الکتریکی خارجی قرار گیرد، بارهای الکتریکی روی سطح رسانا 
به گونه ای القا می شوند که میدان الکتریکی خالص درون رسانا 
صفر شود. بنابراین، با نزدیک کردن کره به آونگ باردار، روی 
کره بارهای مثبت و منفی مشابه شکل زیر القا می شود، به طوری 
آن،  از  دور  سطح  و  منفی  بار  دارای  آن  به  نزدیک  سطح  که 
دارای بار مثبت می گردد. اما توجه کنید بارهای منفی به آونگ 
نزدیک ترند، پس نیروی جاذبٔه وارد به آونگ بیشتر از نیروی دافعٔه 
وارد بر آن می شود و کره آونگ را جذب می کند. اگر فاصلٔه کره 
از آونگ کم باشد، آونگ با کره تماس پیدا می کند. اکنون اگر 
گلولٔه آونگ هم رسانا باشد، کره و آونگ یک جسم رسانا را 
تشکیل می دهند که باید کّل بار روی سطح آنها پخش شود تا 

میدان الکتریکی خالص داخل 
بیانی  به  پس  باشد.  صفر  آن 
منفی  بارهای  آونگ  ساده، 
کره را خنثی می کند و آونگ 
و کره هر دو دارای بار مثبت 
از  آونگ  بنابراین  و  می شوند 

کره دفع می گردد.

+
+
+
++−−

−
−
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22 این پدیده نیز بر اثر القا صورت می گیرد. براده های ریز آلومینیومی بدون بار مثل یک رسانای خنثی هستند که در میدان الکتریکی 
حاصل از صفحٔه پالستیکی باردار قرار گرفته اند. بسته به اینکه بار صفحٔه پالستیکی، مثبت یا منفی باشد، در سطح مقابل آن در براده ها، 
بار منفی یا مثبت القا می شود که این با توجه به توضیحی که در پاسخ پرسش 21 ارائه شد، مجب جذب براده ها به صفحٔه پالستیکی 

می شود.
اندازٔه q/6 قرار  به  به یکنواخت روی شش وجه مکعبی ماهواره توزیع شده باشد، روی هر وجه آن باری   q بار  با فرض آنکه   23

می گیرد. بنابراین، چگالی سطحی بار چنین می شود:

( / ) /
/ / /

( / )
Q q
A a

−

− −

×

σ = = = = × ≈ ×

9

9 9
2 2 2 2

2 0 10 6
6 6 2 0 10 2 1 10

0 40

C
C C

m m m  

24 ظرفیت خازن فقط به شکل هندسی خازن )وجنس عایق آن( نه به 
بار اختالف پتانسیل بین صفحه ها بستگی دارد. بنابراین الف( و ب( هیچ 

تأثیری بر ظرفیت خازن ندارند.
25 بار خازن از رابطٔه Q  =CV به دست می آید. با توجه به اینکه ظرفیت 

خازن ثابت است، بنابراین نمو )تغییر( Q داریم:

 
Q  =CV=C (V2-V1)

و از آنجا

/ /Q
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خارجی  الکتریکی  میدان  در  آب  مانند  قطبی  دی الکتریکی  وقتی   26
الکتریکی  میدان  جهت  در  می کوشند  دوقطبی  مولکول های  گیرد،  قرار 
پیکانٔه  به طوری که سِر منفی مولکول ها در جهت مقابل  هم ردیف شوند، 
پیکانٔه  جهت  همان  در  مولکول ها  مثبت  سِر  و  الکتریکی،  میدان  خطوط 
خطوط میدان الکتریکی قرار گیرند. بنابراین وقتی آب در میدان الکتریکی 
با میدان هم سو می شوند و  خارجی قرار می گیرد. مولکول های دوقطبی 
مثالً اگر بادکنک بار منفی پیدا کرده باشد، سِر مثبت مولکول های دو قطبی 
در برابر آن قرار می گیرد. بادکنِک منفی، سِر مثبت هر مولکول را جذب و 
سِر منفی همان مولکول را دفع می کند. با توجه به مقایسٔه فاصلٔه سرهای 
مثبت و منفی هر مولکول تا بادکنک، درمی یابیم نیروی جاذبه قوی تر از 

دافعه است و این باعث جذب آن به طرف بادکنک می شود.
مولکول های  )مثل  کاغذ  در  قطبی موجود  دو  مولکول های  برای   27
غیرقطبی  مولکول های  برای  است.   26 پرسش  پاسخ  همان  پاسخ  آب(، 
میدان  در  وقتی  می دهد،  نشان  شکل  که  همان طور  کاغذ،  در  موجود 
الکتریکی خارجی قرار می گیرند، مولکول ها بر اثر القا، قطبیده می شوند و 
اصطالحاً مولکول قطبیده می شود. میدان الکتریکی باعث می شود مرکز 
بارهای مثبت و منفی از هم جدا شوند، به طوری که سِر منفی آنها در اینجا 

در مقابل بار مثبت شیشه قرار گیرد و بدین ترتیب جذب آن شود.
را  آن  Aی  صفحه های  مساحت  تخت،  خازن  یک  ظرفیت  از   28

به دست می آوریم:
 ( / )( / ) /

. ( / )
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حدودًا  ضلع  به  مربعی  مساحت  با  متناظر  مساحت،  این  کنید  توجه 
 Ad=1/1*105m2 برابر  کم  دست  خازنی  چنین  حجم  است.   10km
امکان ساختن چنین  بنابراین   . 50m تقریبی به ضلع  مکعبی  یعنی  است، 

خازنی به طریق معمول ناممکن و یا دست کم غیر معقول است.
جالب است بدانید یکی از شوخی ها رایج در قدیم این بود که برخی از 
 1F به دانشجویان خود می گفتند: »برو از آزمایشگاه یک خازن اساتید 
بیاور!« البته امروزه می توان خازن های یک فارادی یا حتی با ظرفیت های 
است  این  آن  سانتی متر ساخت. شگرد  چند  فقط  به ضلع  را  بزرگ تری 

مثالً  شود.  پر  مناسبی  مواد  با  صفحه ها  میان  فضای  که 
این  از  پرداختیم،  آن  به  1ــ11  فعایت  در  که  َابَرخازن ها 

دست خازن ها هستند.
29 توجه کنید که در این مسئله، خازن همچنان به باتری 
بسته شده است و بنابراین اختالف پتانسیل بین صفحه های 
با  است.  نادرست  )ب(  گزینٔه  پس  نمی کند.  تغییری  آن 
طبق  خازن  ظرفیت  صفحه ها،  بین  فاصلٔه  کردن  برابر  دو 
)پ(  گزینٔه  بنابراین  و  می شود  نصف   . /C A d= ε رابطٔه  
نیز نادرست است. با توجه به اینکه ظرفیت خازن کاهش 
می یابد، در حالی که اختالف پتانسیل ثابت است، بار خازن 
گزینٔه  بنابراین  و  می کند  پیدا  کاهش   Q  =CV رابطٔه  طبق 

)ت( نیز نادرست است.
تنها گزینٔه درست، گزینٔه )الف( است؛ چرا که طبق رابطٔه 
V|=Ed∆|، با توجه به اینکه اختالف پتانسیل ثابت است 

و فاصلٔه صفحه ها دو برابر می شود، E نصف می گردد.
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حاصل  کاری  از  انرژی  این  می شود.  بزرگ تر  حاصل،  جرقٔه   31
الکتریکی  جاذبٔه  علیه  )بر  خازن  صفحات  فاصلٔه  افزایش  با  که  می شود 
بگوییم  که  است  آن  دیگر  روش  است.  شده  ایجاد  ما  توسط  صفحه ها( 
رابطٔه  طبق  است.  نکرده  تغییر  بار  ولی  است،  شده  کم  خازن  ظرفیت 
ولتاژ،  افزایش  است.  پتانسیل  اختالف  افزایش  معنی  به  این   ،V=Q   /C
را  این  است.  الکتریکی  پتانسیل  انرژی  اختالف  افزایش  معنی  به  خود 
به طور مستقیم از رابطٔه U=Q 2 /2C نیز می توانستیم دریابیم. پس هنگام 

تخلیٔه خازن، جرقٔه پر انرژی تر و بزرگ تری خواهیم داشت.
از  دارند  دخالت  مسئله  در  ظرفیت خازن  و  بار  اینکه  به  توجه  با   32
آن  از  پیش  اما  می کنیم.  استفاده  خازن  انرژی  برای   U=Q 2 /2C رابطٔه 
بهتر است نگاهی به مفهوم این مسئله بیندازیم. اگر خازن در ابتدا بدون بار 
باشد، تصور آن ساده تر است. مثالً تصور کنید با استفاده از یک »موچین 
سحرآمیز« الکترون ها را از یک صفحٔه خازن برداشته و به نوبت به صفحٔه 
دیگر منتقل می کنیم. بر اثر این کار میدانی الکتریکی بین صفحه ها برقرار 
بیشتر  انتقال  با  که  است  در جهتی  میدان  این  که  است  و جالب  می شود 
بار بر روی صفحه های خازن بیشتر  بنابراین، وقتی  بار مخالفت می کند. 
کار  مدام  به طور  بیشتر،  بارهای  انتقال  برای  مجبورید  می شود،  بیشتر  و 
باتری  توسط  کار  این  که  می دانید  عمل  در  البته  دهید.  انجام  بیشتری 
صورت می گیرد. بنابراین، ما در اینجا مسئله ای کامالً ذهنی داریم و عمالً 
داریم فرض می کنیم که با یک موچین سحرآمیز بارها را حرکت می دهیم 
و البته لحظه ای بینابینی در حین این روند را در نظر گرفته ایم؛ یعنی پس 
از اینکه موچین سحرآمیز با باردار کردن صفحه ها، میدان الکتریکی ایجاد 
بردن  حال  در  موچین  که  می کنیم  توجه  لحظه ای  به  داریم  و  است  کرده 

3/0mC+ بار از صفحٔه منفی به صفحٔه مثبت است. 
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بنابراین، اگر بار صفحه ها را در پیش از این لحظه  Q در نظر بگیریم، 
پس از لحظٔه مورد نظر بار به Q  +∆Q تبدیل شده است. در نتیجه، تغییر 

انرژی پتانسیل با استفاده از رابطٔه U=Q 2 /2C چنین می شود:

( )+ ∆ ∆ + ∆∆ = − =Q Q Q Q Q Q
U

C C C

2 2 2 2
2 2 2

( / ) ( / )
( )

− −

−
× + ×=

×
Q3 2 3
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3 0 10 2 3 0 10

2 12 10

C C
F

         =0/375+Q (0/25*103)=8

/ می شود. /−= × ≈  23 05 10 3 1Q C mC و در نتیجه 

این  کار  چرا  دهیم  نشان  نیز  ریاضی  دیدگاه  از  است  خوب  تبصره: 
لحظٔه  در  است.  پتانسیل خازن  انرژی  افزایش  برابر  »موچین سحرآمیز« 
شروع جابه جایی بار، اختالف پتانسیل دو صفحٔه خازن Q  /C و در پایان 
جابه جایی C/(Q+∆Q) است. با توجه به اینکه اختالف پتانسیل دو صفحٔه 
نتیجه  می توان   ،(V=Q   /C) است  خازن  بار  از  اول  درجه  تابعی  خازن 
V صورت  گرفت که جابه جایی بار Q∆ تحت اختالف پتانسیل متوسط 
برابر  پتانسیل است که  نهایی  اولیه و  میانگین مقادیر  برابر  گرفته است که 
نصف مجموع دو مقدار Q  /C و C/(Q  +∆Q) می شود. در آن صورت، 
V برابر 2C/(2Q  +∆Q) به دست می آید که ضرب آن در  پتانسیل متوسط 
Q∆، همان کار نیروی خارجی در این جابه جایی بار را به دست می دهد. 

W برابر مقدار محاسبه شده در باال  V Q= ∆ از آنجا در خواهیم یافت که 
پتانسیل  انرژی  افزایش  برابر  نیروی خارجی  کار  یعنی  است.   ∆U برای 

خازن شده است.


