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سخنی با دانش آموزان و همکاران محترم

مشاهده پدیده های
فیزیک ،علمی تجربی و حاصل تالش انسان برای درک دنیای اطراف است .این علم دانشی آزمودنی است که می تواند با
ٔ

جدید دستخوش تغییر شود .به عبارت دیگر در فیزیک هیچ نظریه ای به عنوان حقیقت پایانی و غایی وجود ندارد.

پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن آنان از سواد علمی فناورانه از الزمه های زندگی سالم و موفقیت آمیز در جهان امروز است.
به دنبال تحوالت سریع در علم و فناوری ،شیوه های زندگی نیز دچار تغییر زیادی شده است .این امر سبب می شود تا نیازهای فردای
زمینه علم و فناوری برای برنامه ریزان آموزشی ،به طور کامل آشکار نباشد .به همین دلیل شیوه های آموزش فیزیک نیز به تبع نیازهای
دانش آموزان در ٔ

جدید ،تغییرات چشمگیری داشته است.

در شیوه های نوین آموزش ،تالش زیادی می شود تا دانش آموز ،چگونگی آموختن را بیاموزد و مهارت برخورد با یک پدیده و پیمودن
مراحلی را که منجر به شناسایی آن پدیده می شود ،فراگیرد .در کتاب های درسی فیزیک تالش شده است ،دانش آموز در تولید مفاهیم درسی نقش
فعالی داشته باشد .قسمتی از نقش دبیران محترم ،طرح مناسب موضوع های درسی و سپس راهنمایی دانش آموزان برای باز کشف مفاهیم مربوط به
موضوع های مطرح شده است .با توجه به اینکه یکی از موضوعات مورد تأکید در این کتاب ،فعال بودن دانش آموزان و نقش داشتن آنها در تولید
مفاهیم است ،الزم است که همکاران محترم از افزودن مطالب اضافی به مباحث کتاب که به شکل مبسوط در سال های آتی به آنها پرداخته خواهد
شد ،جد ًا بپرهیزند تا نقش ّفعالی که دانش آموزان در تولید مفاهیم می توانند داشته باشند ،سبب رشد عقلی و مهارتی آنها شود این موضوع خود یکی
از هدف های اصلی آموزش در دوره های عمومی و متوسطه است.

مناسب است همکاران محترم ،موضوعات درسی را به گونه ای طرح کنند که اکثر دانش آموزان در فرایند آموزش و یادگیری درگیر شوند و
مهارت های علمی و عملی آنها رشد یابد.
تجربه خود و دیگر همکاران ،فعالیت و یا آزمایشی را که به یادگیری بهتر
انتظار می رود همکاران گرامی هرجا که الزم می دانند با تکیه بر
ٔ

دانش آموزان کمک می کند ،طراحی کنند و آنها را به طور گروهی برانجام آزمایش ها ترغیب کنند و از آنان بخواهند که گزارش کار ،پیشنهادها و
ارائه این گزارش می تواند به عنوان یکی از مالک های ارزشیابی
نتایجی را که از فعالیت می گیرند ،در دفتر خود ثبت و به کالس ارائه کنند .چگونگی ٔ

مورد توجه قرار گیرد .الزم به یادآوری است استفاده از ماشین حساب های ساده در امتحانات فیزیک مانعی ندارد و در آزمون ها دادن ثابت های
فیزیکی الزامی است.
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری همواره از دریافت نظرهای ارزشمند دبیران محترم ،صاحب نظران و
دانش آموزان جهت رفع نارسایی ها و لغزش های احتمالی به گرمی استقبال می کنند .نظرهای اصالحی خود را به نشانی تهران ــ صندوق پستی
 15875/4874ــ گروه فیزیک و یا نشانی الکترونیک  physics-dept @ talif.sch.irارسال نمایید.
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://physics-dept.talif.sch.ir

دانش آموزان عزیز ،صفحه ویژه ای برای پشتیبانی این کتاب به آدرس
 http://physics-dept.talif.sch.ir/cd3/physics.htmطراحی شده و در دسترس
شماست .در این صفحه مجموعهای از فیلمهای کوتاه آموزشی ،آزمایشگاه مجازی،
شبیهسازی ،بیشتر بدانید و آزمون به تفکیک هر فصل وجود دارد که در طول سال
تحصیلی میتوانید از آنها استفاده کنید.

1

الکتر یسیتۀ سا کن

الکتریسیتۀ ساکن

تولید مثل برخی از گل ها به زنبورهای عسل وابسته است .گرده ها به واسطۀ نیروی الکتروستاتیکی

از یک گل به زنبور عسل می چسبند و در طی پرواز ِ زنبور به آن چسبیده می مانند و سپس به واسطۀ همین
نیرو به سوی گل دوم می جهند.

1

فصل 1
_

_

++
+
_

شکل 1ــ  1مدل ساده ای از اتم؛

بار الکترون ها منفی و بار پروتون ها

مثبت است.

دوره راهنماىى و نىز کتاب فىزىک  1و آزماىشگاه ،با بارالکترىکى و روش
در کتاب هاى علوم ٔ
ایجاد بار در اجسام آشنا شدىم و آموختىم که دو نوع بار الکترىکى وجود دارد که مثبت و منفی نامگذاری
شده اند .براین اساس ،بار الکترون منفى و بار پروتون مثبت است (شکل 1ــ .)1عالوه بر اىن ،در
آزمایش های مختلف دیده ایم که بار الکترىکى به وجود نمى آىد و از بىن نمى رود و فقط از جسمی به
جسم دىگر منتقل مى شود .به اىن اصل ،پاىستگى بارالکترىکى گفته مى شود .همچنىن آموختىم اجسام
باردار بر هم نىرو وارد مى کنند .اىن نىروها ممکن است رباىشى (جاذبه) ىا رانشى (دافعه) باشند .بىشتر
نىروهاىى که با آنها آشنا هستىم منشأ الکترىکى دارند .به کمک اىن نىروها مى توان ساختار اجسام،
دامنه کاربرد
ذره ها و بسىارى از پدىده هاىى را که در طبىعت رخ مى دهند ،توصىف کردٔ .
پىوند بىن ّ
الکترىسىته در ف ّناورى و صنعت به قدرى گسترده است که نىازى به بىان ندارد.
کمىت هاى
در اىن فصل ،ضمن ىادآورى مطالبى که قبال ً آموخته اىم ،به شرح و توصىف دقىق تر ّ
رابطه بىن آنها مى پردازىم.
الکترىکى و ٔ
1ـ1ـ قانون کولن

شکل 1ــ 2ترازوی پیچشی کولن .در دو
سر یک میلۀ سبک افقی یک کرۀ کوچک

و یک قرص قرار دارد .یک کرۀ مشابه
از حفره ای به داخل برده می شود .نیروی

مؤثر بین بارها از اندازه گیری زاویۀ
چرخش ترازوی پیچشی تا رسیدن به تعادل

به دست می آید( .تصویر از کتاب مرجع

سال 1785م).

همان طورکه در فىزىک  1و آزماىشگاه خواندىم ،دو جسمِ باردار بر ىکدىگر نىرو وارد مى کنند.
نىروىى که دو جسم باردار بر هم وارد مى کنند ،نىروى الکترىکى نام دارد .نىروهاى الکترىکى ممکن است
رباىشى ىا رانشى باشند .دىدىم که اگر بارهاى الکترىکى دو جسم همنام باشند ،ىعنى هر دو مثبت ىا هر
دو منفى باشند ،این نىرو ،رانشى است .در حالى که اگر بارالکترىکى ىک جسم مثبت و بارالکترىکى
دىگرى منفى باشد ،این نىرو ،رباىشى خواهد بود.
اندازه اىن نىروها را از چه
نىروى الکترىکى بىن دو جسم ،به چه عامل هاىى بستگى دارد و
ٔ
رابطه اى مى توان محاسبه کرد؟
شارل کولن ،دانشمند فرانسوى ،براى اولىن بار با انجام دادن آزماىش هاى ساده و هوشمندانه اى
نتىجه
(شکل 1ــ )2توانست عامل هاىى را که نىروهاى الکترىکى به آنها بستگى دارند ،شناساىى کند و ٔ
آزماىش هاى خود را ،که امروزه به نام قانون کولن شناخته شده است ،به صورت زىر بىان کرد:
فاصله  rاز ىکدىگر
ذره با بارهای  q1و  q2که در
ٔ
بزرگی نىروى الکترىکى رباىشى ىا رانشى بىن دو ّ
ذره از هم ،نسبت
ذره نسبت مستقىم و با مجذور
قرار دارند ،با حاصل ضرب
ٔ
فاصله دو ّ
اندازه بار دو ّ
ٔ
وارون دارد .بنابراین:
(1ــ)1
→
F12

| | q1 || q2
r2
r
+
q1

+
q

2

→
F21

2

2

r
→
F12

→
F21

+
q1

ب) نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی

الف) نیروی الکتریکی بین دو بار

الکتریکی همنام ،رانشی است.

_
q

F=k

شکل 1ــ 3

غیرهمنام ،ربایشی است.

الکتر یسیتۀ سا کن

ذره برحسب
ذره برحسب کولن (r ،)C
ٔ
فاصله بین دو ّ
که در آن  q1و  q2بارهای الکتریکی دو ّ
ذره برحسب نیوتون ( )Nاست .در این رابطه  kثابت
متر ( F ،)mبزرگی نیروی الکتریکی وارد بر هر ّ
کولن نام دارد و برابر است با:١
k=8/99*109 N.m2/C2

(1ــ)2

→

→

ذر ٔه دوم وارد مى کند و     F 21نىروىى
ذر ٔه اول به ّ
در شکل 1ــ F12 ،3به معناى نىروىى است که ّ
ذر ٔه اول وارد مى کند.
ذر ٔه دوم به ّ
است که ّ
ذر ٔه باردار به ىکدىگر وارد مى کنند ،هم اندازه ،در یک راستا و در
نىروهاى الکترىکى که دو ّ
جهت هاى مخالف ىکدىگرند (قانون سوم نىوتون) و دارىم:
→

=
= − F 21 ⇒ F12
= F21
F

مثال  1ـ 1

  فاصله  3/0 mاز ىکدىگر
ذره با بارهاى الکترىکى  q1=+2/0 µCو  q2=-5/0 µCدر
ٔ
دو ّ
ذره به ىکدىگر وارد مى کنند و نوع آن را مشخص کنىد.
ثابت شده اند .بزرگی نىروىى که دو ّ
رابطه 1ــ 1دارىم:
پاسخ :با استفاده از ٔ
))2 / 0× 10−6 C))5 / 0× 10−6 C
)3 / 0m)2

r2

F=k

=F
× ) )9 / 0× 109 N.m2/ C2

=1/0*10-2N
ذره به هم وارد مى کنند،
ذره ناهمنام هستند ،نىروىى که دو ّ
چون بارهاى الکترىکى دو ّ
ربایشی است.

١ــ در بسیاری از مثال ها می توان برای سادگی محاسبه ،مقدار  kرا  9/0*109 N.m2/C2درنظر گرفت.

ضریب ثابت دیگر به نام ضریب گذردهی

الکتریکی خأل ( )ε0نیز نوشت:
1
4πε0

=k

که در آن
2
-12 2
ε0=8/85*10 C /N.m

→
F12

ذر ٔه باردار به
(رابطه 1ــ )1مى توان
به کمک قانون کولن
ٔ
اندازه نىروى الکترىکى اى را که دو ّ
ٔ
ىکدىگر وارد مى کنند ،محاسبه کرد .رباىشى ىا رانشى بودن نىروها را به کمک نوع بارها مشخص مى کنىم.

q1 q2

ثابت کولن ( )kرا می توان برحسب یک

شارل آگوستین کولن

شارل آگوستین کولن فرانسوی در 14
ژوئن سال  1736میالدی ( 1115هجری
شمسی) به دنیا آمد .او در دانشگاه مباحث
متنوعی از قبیل فلسفه ،ریاضیات ،نجوم و
شیمی را آموخت و در سال  1761از کالج
مازارین در پاریس فارغ التحصیل شد .او
در طی دوازده سال پس از فارغ التحصیلی
شغل های متنوعی در شاخه های مختلف
مهندسی داشت و مدتی را نیز در خارج
از فرانسه گذراند .کولن پس از بازگشت
به پاریس در سال  1785میالدی تقریباً
همزمان با بنیامین فرانکلین آزمایش معروف
خود را در مورد اینکه نیروی بین دو بار
فاصله بین آنها
ذره ای به طور معکوسی با
ٔ
ّ
نتیجه این
تغییر می کند ،به چاپ رساند.
ٔ
آزمایش که به قانون کولن معروف شده است
از هر آزمون تجربی ای سربلند بیرون آمده
است و تاکنون هیچ استثنایی برای آن یافت
نشده است .کولن معتقد بود چنین قانونی
برای قطبهای مغناطیسی نیز برقرار است،
گرچه هیچ وقت نتوانست به چنین رابطهای
برسد .کولن سرانجام در  23آگوست سال
 1806میالدی ( 1185هجری شمسی)
در هفتاد سالگی در پاریس درگذشت .نام
کولن یکی از  ٧٢نفری است که روی برج
ایفل ثبت شده است.
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فصل 1

مثال  1ـ 2

اتم هیدروژن شامل یک الکترون به جرم تقریبی  9/11*10-31 kgاست که
به دور پروتونی به جرم تقریبی  1/67*10-27 kgدر
فاصله متوسط 0/529*10-10 m
ٔ
ذره را محاسبه کنید.
از آن می چرخد( .الف) بزرگی نیروی الکتریکی بین این دو ّ
(ب)   بزرگی نیروی گرانشی بین آنها را محاسبه و آن را با نیروی الکتریکی مقایسه کنید.
)(G=6/67*10-11N.m2/kg2
پاسخ:
ذره داریم:
(الف) با استفاده از قانون کولن برای بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ّ
))1 / 60× 10−19 C))1 / 60× 10−19 C
)0 / 529 × 10−10 m)2

q
r=0/519*10-10m - e
me
→+ → F
FE E
qp
mp

)(8/99*109N.m2/C2

| | q p || q e
=
=FE k
r2

= 8/19*10-8N
(ب) بزرگی نیروی گرانشی از قانون گرانش عمومی به دست می آید که در سال پیش آموختیم:
))1 / 67 × 10−27 kg))9 / 11× 10−31kg
)0 / 529 × 10−10 m)2

)= (6/67*10-11N.m2/kg2

m p me
r2

FG = G

= 3/61*10-47N

درنتیجه نسبت بزرگی این نیروها چنین می شود:

−8

FE 8 / 19 × 10 N
=
= 2 / 27 × 1039
FG 3 / 61× 10−47 N

دهنده آن است که نیروی گرانشی بسیار ضعیف تر از نیروهای الکتریکی است.
این نتیجه نشان ٔ
ذر ٔه باردار در ىک ناحىه از فضا قرار داشته باشند ،نىروى
تجربه نشان می دهد اگرتعدادى ّ
ذره ها ،بر
ذره هاى دىگر در غىاب ساىر ّ
ذره ،براىند نىروهاىى است که هر ىک از ّ
الکترىکى وارد بر هر ّ
ذره وارد مى کند .برای مثال ،شکل 1ــ 4نیروهای وارد بر بار  q0از سوی چهار بار دیگر را نشان
آن ّ
می دهد .این موضوع که از آزمایش نتیجه شده است را اصل بر هم نهی نیروهای کولنی می گویند.
q3

q4
→

→

F 10

F 40

ذرۀ
شکل 1ــ  ٤نیروی وارد بر بار  ،q0از جمع برداری نیروهایی که چهار ّ

→

F 20

ذره وارد می کنند ،به دست می آید.
باردار دیگر در غیاب بقیۀ بارها به این ّ
→

→

→

→

q0

→

F T0 = F10 + F 20 + F 30 + F 40

4

q2

→
F 30

q1

الکتر یسیتۀ سا کن

یادداشت ریاضی
نمایش یک بردار برحسب بردارهای یکه و مؤلفه های یک بردار روی محور مختصات
→

→

یکه  iو  jبه ترتیب روی
در درس ریاضی خود خوانده اید که با انتخاب بردارهای ٔ
محورهای  xو ( yشکل الف) می توان یک بردار را بر حسب بردارهای یکّه نمایش داد .بردار یکّه
در راستای هر محور ،برداری است به طول واحد و در جهت همان محور.
→

اگر
اندازه جبری مؤلفه های بردار  Aروی محور  xو  yبه ترتیب برابر  Axو  Ayباشد ،این
ٔ
بردار به صورت زیر نشان داده می شود:
→

→
j

→

= | |=| i
واحد j | 1

→

y

→

x

0

→
i

(الف)

→

=
A Ax i + Ay j

بنابراین ،برای تعیین مؤلفه های یک بردار روی دو محور  xو  yبه روش زیر عمل

y

→

می کنیم .مطابق شکل ب از انتهای بردار  Aخط هایی موازی هر یک از دو محور  yو x
→

→

→

A

→

Ay

رسم می کنیم تا محورها را قطع کنند .به این ترتیب بردارهای  A xو  A yبه دست می آیند
که همان مؤلفه های بردار

→

A

در راستای دو محور است.

x

→

اندازه جبری مؤلفه های
زاویه  Aبا محور  xبرابر  αاست،
با توجه به اینکه ٔ
ٔ
روی دو محور با توجه به رابطه های زیر محاسبه می شود:
Ay
A

بنابراین
بزرگی بردار

→

A

= sin α

Ay=Asinα

→

و در نتیجه:

j

α
→
Ax

→

i

A

(ب)

و

Ax
A

و

Ax=Acosα

الزاویه شکل ب به دست آورد:
را می توان با استفاده از مثلث قائم
ٔ

→

= cos α

2
=A
A2x + A2y

+ A2y

A2x

=
A

→

زاویه α
زاویه این بردار با سوی مثبت محور  xبه دست می آوریم .اگر در شکل ب تانژانت ٔ
 Aرا با تعیین ٔ

جهت بردار
را حساب کنیم ،نتیجه می شود:

Ay
Ax

→

A

= tan α

اندازه جبری مؤلفه های
توجه کنید این رابطه ،دو پاسخ برای  αبه دست می دهد .پاسخ درست را باید با توجه به عالمت
ٔ
در راستای دو محور تعیین کرد.
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فصل 1

مثال  1ـ 3

ذره با بارهاى الکترىکى  q2=-1/0 µC ،q1=+2/5 µCو  q3=+4/0 µCدرنقطه هاى  B ،Aو  Cمطابق شکل زیر
سه ّ
ثابت شده اند .نىروى الکترىکى وارد بر  q3را محاسبه کنىد.
B
_

C
+
q3

2 / 0m

q2

4 / 0m

A
+
q1

پاسخ :نىروىى که بر بار  q3وارد مى شود ،براىند دو نىروىى است که از طرف بارهای  q1و  q2بر آن وارد مى شوند .براى
محاسبه اىن نىرو ،نىروىى را که هر ىک از بارهاى  q1و  q2در غىاب دىگرى ،بر بار  q3وارد مى کند ،محاسبه مى کنىم .نىروى
ٔ
الکترىکى وارد بر  ،q3براىند اىن دو نىرو است.
فاصله بین بارهای  q1و  q3را با  r13و
رابطه 1ــ 1داریم:
ٔ
ٔ
فاصله بین بارهای  q2و  q3را با  r23نشان می دهیم .با استفاده از ٔ
))2 / 5 × 10−6 C))4 / 0× 10−6 C

)=(9/0*109 N.m2/C2

))1 / 0× 10−6 C))4 / 0× 10−6 C

)=(9/0*109 N.m2/C2

)6 / 0m)2

| | q1 || q 3
2
r13

F13 = k

= 2/5*10-3N
)2 / 0m)2

| | q2 || q 3
2
r23

F23 = k

= 9/0*10-3N
نیرویی که بار  q1بر بار  q3وارد می کند ،رانشی و نیرویی که بار  q2بر بار  q3وارد می کند ربایشی است.
→
F13

مطابق شکل ،نىروهاى
بنابراین بزرگی

→

FT

→
F13

و

→
F 23

C

+

→
FT

q3

B

−
→ q

F23

2

A

+

q1

در جهت هاى مخالف ىکدىگرند و برایند آنها برابر است با

→
→
F 23 + F13

برابر تفاضل بزرگی آنهاست:
→

→

=F
T

FT=F23-F13=6/5*10-3 N

و جهت آن در جهت نىروى بزرگ تر (  ) F 23است .اگر محور  xرا روی خط واصل سه بار و جهت مثبت آن را به
یکه محور  xرا،
سمت راست درنظر بگیریم و بردار ٔ

→

i

بنامیم ،داریم:

→

→

= FT
)−6 / 5 × 10−3 N) i

تمرین  1ـ 1

در مثال 1ــ ،3نىروى وارد بر بار  q2را به دست آورىد.
6

الکتر یسیتۀ سا کن

مثال  1ـ 4
= q3
−3 / 0µC

ذر ٔه باردار مطابق شکل روبه رو در سه رأس مثلث
سه ّ
ذر ٔه واقع در
قائم الزاوىه اى ثابت شده اند .نىروى الکترىکى وارد بر ّ
رأس قائمه را محاسبه کنىد.
پاسخ :نىروى بىن بارهای  q1و  q2رانشى و نیروی بىن بارهای
رابطه 1ــ 1دارىم:
 q1و  ،q3رباىشى است .با استفاده از ٔ

3/0 m

90
3/0 m

=
q1 2 / 0µC

)(4 / 0× 10−6 C)(2 / 0× 10−6 C

9 0 10

2
−6

q
=
2 4 / 0µC

−6

| | q2 || q1
2
r21

=
F21 k

| | q2 || q1
)(4 / 0× 10 C)(2 / 0× 10 C
) = (9 / 0× 109 N.m2/C2
2
r21
(3 / 0m)2

= 8/0*10-3N

y

با توجه به دستگاه مختصات انتخاب شده،
محور  xاست و بنابراین:

→
F 21

در جهت مثبت

→

j

x

→

(8 / 0× 10−3 N) i

→

i

→
F
=
21

→

FT1

به همین ترتیب ،برای نیروی بین بارهای  q3و  q1داریم:
)C)(2 / 0× 10−6 C

−6

=(9/0*109 N.m2/C2) (3 / 0×10

(3 / 0m)2

→

با توجه به دستگاه مختصات انتخاب شده F 31

→
F31

→

F21

| | q 3 || q1
2
r31

F31 = k

= 6/0*10-3N
درجهت مثبت محور  yاست و بنابراین،

→

→

−3
=F
31 (6 / 0× 10 N) j

برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار  q1برابر است با
→

→

→

→

→

F T = F 21+ F 31 =(8 / 0× 10−3 N) i + (6 / 0× 10−3 N) j

رابطه زیر به دست می آید:
و بزرگی آن از ٔ

(8 / 0× 10−3 N)2 + (6 / 0× 10−3 N)2

= 1/0*10-2N

= FT
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F21 k
=

فصل 1

مثال  1ـ 5

ذر ٔه باردار ،مطابق شکل در سه رأس مثلث متساوی االضالعی به
سه ّ
ضلع  1/5 mثابت شده اند.

y
1/ 0 C
→

→

الف) نیرویی که بار  q1بر بار  q3وارد می کند (  ) F13را بر حسب
یکه
بردارهای ٔ

→

i

و

→

j
→

q3

x

دستگاه مختصات نشان داده شده در شکل بنویسید.

j

→

i

ب) نیروی  F 23را نیز برحسب بردارهای یکه بنویسید.
= q2
−2 / 0µC
پ) برایند نیروهای وارد بر بار  q3را به دست آورید.
پاسخ:
الف) بزرگی نیرویی که بار  q1بربار  q3وارد می کند را با استفاده از قانون کولن به دست می آوریم:
)(2 / 0× 10−6 C)(1 / 0× 10−6 C
(1 / 5m)2
→
F13

) = (9 / 0× 109 N.m2/C2

بنابراین ،نیروی

دارای مؤلفه های  xو  yاست،

y

→

F13

x

F13 ,y
α

F13 ,x

+

برحسب بردارهای یکه به صورت زیر نوشته می شود:
→

→

= (4 / 0× 10−3 N) i + (6 / 9 × 10−3 N) j

→
F13

)(2 / 0× 10−6 C)(1 / 0× 10−6 C
(1 / 5m)2



| | q2 || q 3
2
r23

F23 = k

x

= 8/0*10-3N
F23,x=F23  cosβ=(8/0*10-3N)cos60°=4/0*10-3N
F23,y=-F23  sinβ=-(8/0*10-3N)sin60°=-6/9*10-3N
→

= (4 / 0× 10−3 N) i − (6 / 9 × 10−3 N) j

پ) برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار  q3برابر است با
→

+
y

) = (9 / 0× 109 N.m2/C2

→

α =60

−

ب) مانند قسمت الف می توانیم بنویسیم:

→

→

→
F 23

→

F T = F13 + F 23 = (8 / 0× 10−3 N) i

8

2
r13

F13 = k

= 8/0*10-3  N

همان طور که در شکل دیده می شود نیروی
به طوری که:
F13,x=F13cosα=(8/0*10-3N)cos60°=4/0*10-3N
F13,y=F13  sinα=(8/0*10-3N)sin60°=6/9*10-3N
→
F13

2 /0 C

| | q1 || q 3

q1

F23 ,x
β
→

F23

−

β =60

+
F23 ,y

+

الکتر یسیتۀ سا کن

مثال  1ـ 6

ذر ٔه باردار ،مطابق شکل روبهرو در سه رأس مثلث متساویاالضالعی
سه ّ
به ضلع  1/5 mثابت شده اند.

y
1/ 0 C

→

یکه
ٔ

→

i

الف) نیرویی که بار  q1بر بار  q3وارد می کند (  ) F13را برحسب بردارهای
و

→

j

q3

→

j

x

→

i

دستگاه مختصات نشان داده شده در شکل بنویسید.
→

ب) نیروی  F23را نیز برحسب بردارهای یکه بنویسید.
پ) برایند نیروهای وارد بر بار  q3را به دست آورید.
ت) بزرگی بردار برایند نیروهای وارد بر بار  q3چقدر است؟

1 /0 C

= q2
−2 / 0µC

q1

پاسخ:
الف) بزرگی نیرویی که بار  q1بر بار  q3وارد می کند را با استفاده از قانون کولن به دست می آوریم:
−6
−6
| | q1 || q 3
9
)2 2 )1 / 0× 10 C))1 / 0× 10 C
=
×
9
0
10
)
/
N.m
/C
)
2
r13
)1 / 5m)2
→
F13

= 4/0*10-3N

همان طور که در شکل دیده می شود نیروی
به طوری که:
F13,x=F13 cosα=(4/0*10-3N)cos60°=2/0*10-3N
F13,y=F13 sinα=(4/0*10-3N)sin60°=3/5*10-3N
بنابراین ،نیروی

→
F13

دارای مؤل ّفه های  xو  yاست،

→

→

F23

F13

F13 ,y
α

F13 ,x

+

→

→
F13

−

−6
−6
| | q2 || q 3
9
)2 2 )2 / 0× 10 C))1 / 0× 10 C
=
×
9
0
10
)
/
N.m
/C
)
2
r23
)1 / 5m)2

y

x

→

x

ب) مانند قسمت الف می توانیم بنویسیم:

β

y

برحسب بردارهای یکه به صورت زیر نوشته می شود:
=)2 / 0× 10−3 N) i + )3 / 5 × 10−3 N) j

F23 ,x

=
F13 k

α =60

+

=
F
k
23

= 8/0*10-3N
F23,x=F23  cosβ=(8/0*10-3N)cos60°=4/0*10-3N
F23,y=-F23  sinβ=-(8/0*10-3N)sin60°=-6/9*10-3N

+
F23 ,y

→

→

= )4 / 0× 10−3 N) i − )6 / 9 × 10−3 N) j

−

β =60

→
F 23

+

9
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پ) برایند نیروهای وارد بر بار  q3برابر است با
→

→

→

→

y

→

→

→
F13

→

F T = F13 + F 23 = [(2 / 0× 10−3 N) i + (3 / 5 × 10−3 N) j ] +
→

→

[(4 / 0× 10−3 N) i − (6 / 9 × 10−3 N) j ] = (6 / 0× 10−3 N) i − (3 / 4 × 10−3 N) j
→

→

→

x
→

FT

→

برایند  F Tبا استفاده از روش متوازی االضالع که در کتاب فیزیک 2
= [(2 / 0×10−3 N) i + (3 /بردار
نیروی= F13
+ F 23
و آزمایشگاه آموختید در شکل روبه رو رسم شده است.
→
→
→
→
نیروی
× 2 / 0×10−3 N) i + (3 / 5ت)([ =بردار
برایند  F Tکه در شکل قبل دیدیم را جداگانه همراه با محورهای x
= F13
+ F 23
قضیه فیثاغورس
و  yدر شکل روبه رو به مقیاس رسم می کنیم .با استفاده از
ٔ
→
→
→
بزرگی  F Tرا به دست می آوریم:
= F13 + F 23 = [(2 / 0× 1
2
2
FT = FT,x
+ FT,y
= (6 / 0× 10−3 N)2 + (−3 / 4 × 10−3 N)2

+

→
F23

−
y

−3
=F
T,x 6 / 0× 10 N
x

= 6/9*10-3N

+

→

FT

α
−3
=F
T,y 3 / 4 × 10 N

تمرین  1ـ 2

برایند نىروهاى وارد بر بار  q1در مثال 1ــ 6را برحسب بردارهای یکّه محاسبه کنىد.
محاسبه
ذر ٔه باردار به کار مى رود.
رابطه 1ــ 1براى
ٔ
ٔ
توجه کنید که ٔ
محاسبه نىروى الکترىکى بىن دو ّ
کره باردار بزرگ که در
نىروى الکترىکى بىن دو جسم باردار که نتوان آنها را ّ
ذره فرض کرد (مانند دو ٔ
محاسبه آن
فاصله کمی از هم قرار دارند) به چگونگى آراىش (یا توزىع) بار در دو جسم بستگى دارد و
ٔ
ٔ
ذر ٔه باردار (ىا جسم باردار دىگر) آن قدر
نىازمند رىاضىات پىشرفته ترى است .اگر
ٔ
فاصله جسم باردار از ّ
فاصله بىن آنها قابل چشم پوشى باشد ،مى توان جسم را مانند ىک
زىاد باشد که ابعاد جسم در مقایسه با
ٔ
محاسبه نىروى الکترىکى استفاده کرد.
رابطه 1ــ 1براى
ٔ
ذر ٔه باردار در نظر گرفت و از ٔ
ّ
1ـ2ـ میدان الکتریکی

10

در بخش 1ــ 1دیدیم که دوبار الکتریکی  q1و  q2که در فاصله ای از یکدیگر قرار دارند ،بر هم
نیروی الکتریکی وارد می کنند .ولی این پرسش مطرح می شود که بار  q2چطور حضور بار  q1را حس
می کند .به عبارت دیگر این دو بار الکتریکی که در تماس با هم نیستند ،چگونه می توانند بر یکدیگر نیرو
کنش از راه دوری وجود داشته باشد ،بی آنکه بارها هیچ تماسی با
وارد کنند؟ چطور ممکن است چنین ِ
یکدیگر داشته باشند؟ به این پرسش این طور می توان پاسخ گفت که بار  q1خاصیتی در فضای پیرامون
خود ایجاد می کند که به آن اصطالحاً میدان الکتریکی بار  q1گفته می شود .در واقع اگر بار  q2را در

الکتر یسیتۀ سا کن

هر نقطه ای از فضای پیرامون بار  q1قرار دهیم ،تحت تأثیر میدان الکتریکی ای قرار می گیرد که بار q1
وسیله میدان الکتریکی
پیش تر در آن نقطه ایجاد کرده است .بنابراین ،بار  ،q1نه با تماس با بار  q2بلکه به ٔ
خودش بر بار  q2نیرو وارد می کند.
میدان الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف یک جسم باردار الکتریکی به این شکل تعیین می شود:
نخست بار کوچک و مثبت  q0موسوم به بار آزمون را در آن نقطه قرار می دهیم و سپس نیروی
→

→

الکتریکی  Fوارد بر آن را اندازه می گیریم .آنگاه میدان الکتریکی  Eناشی از جسم باردار در آن نقطه
به صورت زیر تعریف می شود:
→

(1ــ)3

F
q0

→

=E

کمیتی برداری است که بزرگی
بنابه تعریف میدان الکتریکی
ٔ
(رابطه 1ــ ،)3میدان الکتریکی ّ

آن برابر

F
q0

=E

و جهت آن همان جهت نیروی وارد بر بار آزمون (بار کوچک و مثبت) است .در
→

رابطه 1ــ 3یکای نیرو (  ،) Fنیوتون ( ،)Nو یکای بار آزمون ( ،)q0کولن ( )Cاست و در نتیجه یکای
ٔ
→

میدان الکتریکی (  ،) Eنیوتون برکولن ( )N/Cمی شود.
مثال  1ـ 7

برای تعیین میدان الکتریکی در نقطه ای از فضا بار آزمون  +20 nCرا در آن نقطه قرار می دهیم .نیروی الکتریکی
 5/0*10-3 Nدر راستای جنوب ــ شمال و به طرف شمال بر این بار وارد می شود .بزرگی و جهت میدان الکتریکی در این
نقطه را مشخص کنید.
نقطه موردنظر را محاسبه کرد.
رابطه 1ــ 3مى توان بزرگی مىدان الکترىکى در ٔ
پاسخ :از ٔ
F
q0

N
C

=2/5 *105

5 / 0× 10−3 N
−9

20× 10 C

=E

=E

نقطه موردنظر هم جهت با نیروی وارد بر بار آزمون ،یعنی رو به شمال است.
جهت میدان در ٔ
1ـ3ـ مىدان الکترىکى حاصل از ىک ذرۀ باردار
ّ

فاصله  rاز بار  qقرار
نقطه  Aکه به
ٔ
ذره اى با بار  qرا در ٔ
مى خواهىم مىدان الکترىکى ناشی از ّ
→ →

رابطه 1ــ ) E = F /q0( 3استفاده مى کنىم .اگر
دارد ،محاسبه کنىم (شکل 1ــ .)5براى اىن محاسبه از ٔ
نقطه  Aقرار گىرد ،بار  qبه آن نىروى
بار آزمون  q0در ٔ

بزرگى نىروى

→

F

→

F

وارد مى کند .با استفاده از قانون کولن،

A

q

شکل 1ــ  5می خواهیم میدان حاصل
از بار  qرا در نقطۀ  Aمحاسبه کنیم.

→ →

رابطه ( ،) E = F /q0بزرگى مىدان الکترىکى
را محاسبه مى کنىم و با جاى گذارى در ٔ
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نقطه  Aبه دست مى آورىم.
بار  qرا در ٔ

F
=E
q0

در نتیجه:

و

| q | q0
r2

	)1ــ	(4

||q
r2

F=k

E=k

ذره اى با بار  qرا مشخص
ٔ
رابطه 1ــ 4عامل هاى مؤثر بر بزرگى مىدان الکترىکى حاصل از ّ
اندازه بار  qنسبت مستقىم و با مجذور فاصله از آن ،نسبت وارون
مى کند .طبق این رابطه ،مىدان با
ٔ
→

دارد .همان طور که پیش تر دیدیم جهت بردار میدان الکتریکی
نقطه  Aمی گذاریم.
وارد بر بار آزمونی است که به طور ذهنی در ٔ

E

مثال  1ـ 8

نقطه  ،Aدر همان جهت نیروی
در ٔ

فاصله الف)  2/0 mو ب) 20 mاز اىن بار الکترىکى محاسبه کنید
نقطه  Mبه
ٔ
بزرگى مىدان الکترىکى ّذره ای با بار  -2/0 µCرا در ٔ
و بردار مىدان را در اىن نقطه براى حالت الف رسم کنىد.
اندازه میدان را در نقطه هاى موردنظر ،به دست مى آورىم:
رابطه 1ــ4
پاسخ :با استفاده از ٔ
ٔ
||q

الف)

r2
−6

))2 / 0×10 C
N
=4/5*103
2
C
))2 / 0m

ب)
N
C

=45

−6

))2 / 0×10 C
)20m)2

E=k

=
) E1 )9 / 0×109 N.m2/C2

=
) E2 )9 / 0×109 N.m2/C2

نقطه  Mبار آزمونی را در آن نقطه فرض می کنیم .چون بار  qمنفى است ،بار آزمون فرضى
براى رسم بردار مىدان در ٔ
را جذب مى کند .مىدان بار  qدر جهت همىن نىروست که در شکل زیر نشان داده شده است.
→
E

M

میدان بار  -qدر نقطۀ M

_q

در بخش 1ــ 1دیدیم اگر چند بار نقطهای مانند  … ، q2 ،q1داشته باشیم برایند نیروهای الکتریکی
حاصل از این بارها بر بار آزمون  q0با استفاده از اصل برهم ِ
رابطه زیر بهدست میآید:
نهی نیروهای کولنی از ٔ
→

→

→

F T0 = F10 + F 20 + 

حال اگر بخواهیم میدان الکتریکی را در محل بار آزمون به دست آوریم با استفاده از تعریف
→

→

میدان الکتریکی ( ) E = F /q0دو طرف
معادله باال را بر  q0تقسیم می کنیم .آنگاه خواهیم داشت:
ٔ
→

12

→

→

F T0 F10 F 20
=
+
+
q0
q0
q0

الکتر یسیتۀ سا کن
→

(1ــ )5

→

→

E = E1+ E 2 + 

این رابطه که موسوم به اصل برهم ِن ِ
هی میدان های الکتریکی است ،نشان می دهد که میدان
الکتریکی ناشی از چند بار الکتریکی در نقطه ای از فضا ،برابر مجموع میدان هایی است که هر بار در
ِ
نبود سایر بارها در آن نقطه از فضا ایجاد می کند.
مثال  1ـ 9

فاصله  8/0 mاز ىکدىگر ثابت شده اند .بزرگى مىدان الکترىکى را در
ذره با بارهای  q2=-6/0 µC ،q1=4/0 µCدر
ٔ
دو ّ
نقطه هاى زىر به دست آورىد:
ذره،
الف) در وسط خط واصل دو ّ
ب) در نقطه اى به
فاصله  8/0 mاز بار  q1و  16 mاز بار  q2و روى خط و اصل دوبار.
ٔ
مجموعه دوبار،
پاسخ :در غىاب هر ىک از دو بار ،مىدان حاصل از بار دىگر را محاسبه مى کنىم .مىدانِ حاصل از
ٔ
براىند اىن دو مىدان خواهد بود.
ذره قرار دهىم ،بار  q1آن را مى راند و
الف) در شکل زیر اگر بار آزمون را در ٔ
نقطه  Aواقع در وسط خط واصل دو ّ

بار  q2آن را مى رباىد .بنابراىن ،همان طور که شکل نشان می دهد،
مثبت محور  )xهستند.
→

→
E1

و

→
E2

نقطه  Aهم جهت و به سوى بار ( q2در سوی
در ٔ

E1

x

−
q2

→
E2

+

A

q1

با استفاده از اصل برهم ِن ِ
هی میدان های الکتریکی داریم:

→

→

→

→

→

E A =E1+ E 2 =E1 i + E2 i

رابطه 1ــ )E=k|q|/r2( 4به دست می آوریم:
مقادیر  E1و  E2را با استفاده از ٔ
| |q
))4 / 0×10−6 C
=
2 / 2×103 N / C
= E1
= k 21
) )9 / 0×109 N.m2/C2
2
r1
))4 / 0m

بنابراین:

| |q
))6 / 0×10−6 C
=
3 / 4 ×103 N/C
= E2
= k 22
) )9 / 0×109 N.m2/C2
r2
)4 / 0m)2
→

3

→

→

3

3

→

)E A =)2 / 2 × 10 N/C) i + )3 / 4 × 10 N/C
i )5 / 6 × 10 N/C) i
=

نقطه  Bقرار دهیم شکل میدان ها به صورت زیر در می آید:
ب) اکنون اگر بار آزمون را در ٔ
→

x

−
q2

+

q1

→

E2

E1

B
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با استفاده از اصل برهم ِ
نهی میدان های الکتریکی داریم:

→

→

→

→

→

E B =+
= E1 E 2
− E1 i + E2 i

که در آن  E1و  E2برابرند با :

−6

| |q
4 / 0×10
5 / 6 ×102 N/C
=
= E1
= k 21
) )9 / 0×109 N.m2/C2
2
r1
))8 / 0m

| |q
))6 / 0× 10−6 C
=
2 / 1× 102 N/C
= E2
= k 22
) )9 / 0× 109 N.m2/C2
r2
)16m)2

بنابراین:

→

→

→

→

= EB
= )−5 / 6 × 102 N/C) i + )2 / 1× 102 N/C) i
)−3 / 5 × 102 N/C) i

مثال   1ـ 10

فاصله  ٢a = 16cmاز ىکدىگر ثابت شده اند .مىدان الکترىکى را
دو ذره با بارهای  q1 = +50nCو  q2 = -50nCدر
ٔ
ذره ،به دست
ذره را به   ىکدىگر وصل مى کند و به
ٔ
فاصله  x = 6/0cmاز وسط خط واصل دو ّ
روى عمود منصف خطى که دو ّ
مجموعه اىن دو بار الکترىکى ،دو قطبى الکترىکى گفته مى شود.
آورىد .به
ٔ
نقطه موردنظر هم اندازه اند.
پاسخ :همانطور که در شکل نشان داده شده است ،مىدان الکترىکى حاصل از اىن دو بار ،در ٔ
r1 =r 2= a 2 + x2 = )8 / 0cm)2 + )6 / 0cm)2 =10cm

رابطه 1ــ 4دارىم:
با استفاده از ٔ

||q

))50 × 10−9 C
= 4 / 5 × 104 N/C
)10 × 10−2 m)2

r2

9
2 2
=E
=1 E
) 2 )9 / 0 × 10 N.m /C

در نتیجه برای مؤلفه در نقطه  Mداریم:

= E1x
= −E2x
E1 cos α

y

x 6 / 0cm
=
= 0 / 60
r1 10cm

q1 + A

M

x

α

α

x = 6 / 0cm

α

→
EM

r2

−B

q2

14

= E1x
= − E2x
= ))4 / 5 × 10 N/C))0 / 60
2 / 7 × 10 N/C
= E1y
= E 2y
−E1 sin α

a 8 / 0cm
=
= 0 / 80
r1 10cm

0
a 8 / 0cm

→
E2

→
E1

4

=cos α

4

a 8 / 0cm

r1

E=k

4

=sin α

4

= E1y
= E 2y
= )−)4 / 5 × 10 N/C))0 / 8
−3 / 6 × 10 N/C

ِ
الکتریکی برایند صفر است و
مؤلفه  xمیدان
با توجه به اینکه  E1x = −E2xاست،
ٔ
مؤلفه  yی میدان الکتریکی برایند  2E1yاست و داریم:
با توجه به اینکه  E1y = E2yاستٔ ،
→

→

→

→

E = 2E1y j = 2 × )−3 / 6 × 104 N/C) j = )−7 / 2 × 104 N/C) j

الکتر یسیتۀ سا کن

تمرین  1ـ 3

فاصله  16 cmاز مرکز
مىدان الکترىکى حاصل از دوقطبى مثال 1ــ 10را در نقطه اى روى محور دوقطبى (محور  )yو به
ٔ
(نقطه مبدأ) به دست آورىد.
دو قطبى ٔ
→

F

→

→

   1ـ4ـ خطوط مىدان الکترىکى

F

پیش از این دیدیم بارهای الکتریکی در فضای پیرامون خود
میدان الکتریکی ایجاد می کنند .برای مجسم کردن میدان الکتریکی در
فضای اطراف اجسام دارای بار ،از خط های جهت داری موسوم به
خطوط میدان الکتریکی استفاده می کنیم.
اىن خط ها داراى وىژگى هاى زىرند:
1ــ خط هاى مىدان در هر نقطه ،هم جهت با نىروى وارد بر بار
آزمون (مثبت) واقع در آن نقطه اند .درنتىجه ،جهت اىن خط ها برای
بار مثبت روبه خارج و برای بار منفی رو به داخل است (شکل 1ــ.)6

q0

q0
→

q0

F

+q

F

q0
q0

+q

q0

q0

→

→

F

q0
→

F

F

→

F
q0

q0

q0
→
→

q0

−q

F

→

F F

→

F

F

→

F

q0

q0

F

−q
→

→

→

F

q0

q0

شکل 1ــ 6خط های میدان الکتریکی در هر نقطه هم جهت
با نیروی وارد بر بار آزمون مثبت واقع در آن نقطه است.

2ــ مىدان در هر نقطه  ،بردارى است مماس بر خط مىدانى که از آن نقطه مى گذرد و با آن خط
میدان هم جهت است (شکل 1ــ.)7
→
EP
→

ER

→
ER

R

R

P
+q

−q′
→
EP

P

شکل 1ــ ٧میدان در هر نقطه ،برداری است
مماس بر خط میدانی که از آن نقطه می گذرد و با
آن ِ
خط میدان هم جهت است.

q > q′

3ــ در هر ناحىه که مىدان قوى تر باشد ،خط هاى مىدان به ىکدىگر نزدىک تر و فشرده ترند (شکل 1ــ  .)٨

R

P

شکل 1ــ  8در نقطۀ  Pخطوط میدان به یکدیگر
نزدیک ترند ،و بنابراین  EP > ERاست.
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4ــ خط هاى مىدان ىکدىگر را قطع نمى کنند؛ ىعنى از هر نقطه فقط ىک خط مىدان مى گذرد.
نقطه فضا فقط ىک مىدان الکترىکى وجود دارد که همان مىدان الکترىکى
به بىان دىگر ،در هر ٔ
براىند است.
در شکل 1ــ 9خطوط مىدان الکترىکى را در اطراف چند جسم باردار الکترىکى مشاهده
مى کنىد.

+q

+q

−q

q
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

الف) دو بار الکتریکی مثبت و هم اندازه

ب) دو بار الکتریکی ناهمنام و هم اندازه
شکل 1ــ  ٩میدان الکتریکی در اطراف چند جسم باردار

پ) میدان بین دو صفحۀ رسانای
موازی با بارهای هم اندازه و ناهمنام
(نمونه ای از یک میدان یکنواخت)

آزمایش 1ـ ١
مشاهدۀ طرح خطوط میدان الکتریکی

وسیله های آزمایش :ظرف پالستیکی یا شیشه ای با ابعاد مناسب ،پارافین مایع یا
روغن مایع خوراکی ،مول ّد واندوگراف یا هر مول ّد ولتاژ باالی دیگر ،سیم های رابط با پوشش
ورقه آلومینیومی
عایق ضخیم ،الکترودهایی با شکل های مختلف (می توانید الکترودها را با ٔ
ضخیم بسازید) ،بذر چمن.
شرح آزمایش:
١ــ روغن را در ظرف شیشه ای یا پالستیکی بریزید.
گلوله فلزی درآورید و درون روغن قرار دهید .سپس
٢ــ دو الکترود را به صورت دو ٔ
الکترودها را با سیم های رابط به پایانه های خروجی مول ّد واندوگراف وصل کنید.
٣ــ مول ّد را روشن کنید و سپس بذر چمن را در فضای بین دو الکترود بپاشید.
٤ــ اکنون به سمت گیری دانه های بذر در فضای بین دو الکترود توجه کنید (شکل الف)
و با استفاده از آن طرح خطوط میدان الکتریکی را در فضای میان دو الکترود رسم کنید.
16

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(الف)

(ب)

الکتر یسیتۀ سا کن

صفحه موازی درون ظرف روغن قرار دهید و آنها را با سیم های رابط به پایانه های
٥ــ این بار دو الکترود را به صورت دو
ٔ
خروجی مول ّد واندوگراف وصل کنید.
٦ــ مولد را روشن کنید و سپس بذر چمن را در فضای میان دو الکترود بپاشید.
٧ــ دوباره به سمت گیری دانه های بذر در فضای میان دو الکترود توجه کنید (شکل ب) و با استفاده از آن ،طرح خطوط
میدان الکتریکی را در فضای میان دو الکترود رسم کنید.
   ٨ــ برای آنکه بتوانید طرح خطوط میدان را به صورت سه بُعدی ببینید ،به جای بذر چمن از بریده های کوچک نخ استفاده
کنید و آن را پیش از انجام آزمایش در ظرف شیشه ای شفافی با عمق مناسب که حاوی روغن است کامال ً به هم بزنید و سپس
الکترودها را مطابق آزمایش های قبل به مول ّد واندوگراف متصل کنید.
فعالیت 1ـ 1

١ــ درشکل 1ــ9ــ پ میدان الکتریکی در فضای بین دوصفحه
و دور از لبههای آن ،یکنواخت است .با توجه به تعریف میدان الکتریکی
و ویژگی های خط های میدان ،برای میدان الکتریکی یکنواخت تعریفی
بیان کنید.
٢ــ در شکل روبه رو میدان الکتریکی برایند یک دو قطبی
نقطه  Pرسم شده است .میدان برایند در نقطه های  Mو
الکتریکی در ٔ
 Nرا به دقت رسم کنید.

N

+
P
→

→

E+

E−
→

M

E

_

1ـ 5ـ نىروى وارد بر بار الکترىکى در مىدان الکترىکى

گرچه برای تعریف میدان الکتریکی یک جسم باردار از بار آزمون مثبت استفاده کردیم

→

→

( ) E = F /q0ولی وجود این میدان مستقل از بار آزمون است .بنابراین ،اگر بار الکترىکى  qدر مىدان
→
→
الکترىکى  Eناشی از اجسام باردار دیگری قرار گىرد ،این مىدان بر آن نىروی  Fرا وارد مى کند که
رابطه زیر به دست مى آىد:
از ٔ
(1ــ )6

→

→

F =qE

رابطه  F = |q|Eبه دست می آید ،و جهت آن اگر  qمثبت باشد ،در همان جهت
→ بزرگی این نیرو از ٔ
→
 Eو اگر  qمنفى باشد ،در خالف جهت  Eخواهد بود.
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مثال  1ـ 11

در بادکنکی به جرم 10/0 gبار الکتریکی  -٢٠٠ nCایجاد می کنیم و آن را در یک میدان الکتریکی خارجی
قرار می دهیم ،به طوری که نیروی وزن بادکنک با نیروی الکتریکی وارد بر آن موازنه شود .بزرگی و جهت این میدان
الکتریکی را تعیین کنید(g = 9/80m/s2( .
پاسخ :برای اینکه نیروی الکتریکی با وزن بادکنک موازنه شود باید نیروی الکتریکی در خالف جهت وزن بادکنک
به آن وارد شود و بزرگی آن با وزن بادکنک برابر باشد:١
FE = mg
FE
|q|E = mg
)mg )10 / 0× 10−3 kg))9 / 80N/kg
=
= 4 / 90× 105 N/C
−
9
||q
200× 10 C

mg

→

=⇒ E

→

با توجه به
رابطه  F = q Eو منفی بودن  ،qجهت میدان الکتریکی در خالف جهت نیروی الکتریکی و بنابراین،
ٔ
مستقیماً رو به پایین است.
زنبورهای عسل و گرده افشانی گل ها :زنبورهای عسل معموال ً در حین پرواز دارای بار
گرده بدون باری روی بساک یک گل (شکل 1ــ10ــ الف) می رسند که از
مثبت می شوند و وقتی به ٔ
لحاظ الکتریکی خنثی است ،میدان الکتریکی آنها روی گرده بارهای مثبت و منفی القا می کند ،به طوری
که آن سمت گرده که به طرف زنبور است دارای بار منفی می شود و به این ترتیب گرده به سوی زنبور
کشیده می شود (شکل 1ــ 10ــ ب) .گرده ها روی مویژه های ریز زنبور قرار می گیرند و سپس وقتی
کالله گل دیگری پرواز می کند ،بارهایی منفی را بر روی کالله القا می کند .هرگاه
زنبور در اطراف ٔ
نیروی الکتریکی وارد از کالله بزرگ تر از نیروی الکتریکی وارد از زنبور بر گرده باشد ،گرده به سمت
کالله گل کشیده می شود (شکل 1ــ10ــ پ) و گرده افشانی صورت می پذیرد.
ٔ
کالله
بساک

مویژه

گرده
الف) اجزای بساک و
کاللۀ یک گل

سطح باردار
زنبور

ب) براثر حضور زنبور ،روی گردۀ
نزدیک بساک ،بار القا شده است.

کالله

پ) الکترون هایی که در نوک کالله جمع
شده اند ،گرده را جذب می کنند.

شکل 1ــ 10

١ــ در حل این مسئله از نیروی شناوری که هوا به بادکنک وارد می کند چشم پوشی کرده ایم.
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فعالیت 1ـ 2

رسوب دهنده های الکتروستاتیکی ،دود و غبار را از گازهای زائدی که از دودکش کارخانه ها و نیروگاه ها باال می آید،
جدا می سازند .در مورد چگونگی کار این رسوب دهنده ها تحقیق کنید.
1ـ ٦ـ انرژى پتانسىل الکترىکى

ذر ٔه باردار الکتریکی شکل 1ــ 11را درنظر بگیرید که در آن ،بار  +q1درجای خود
آرایش دو ّ
ثابت و بار  +q2در فضای اطراف آن رها شده است .می دانیم بار  +q2بر اثر میدان الکتریکی حاصل از
بار  +q1از آن رانده و دارای انرژی جنبشی می شود .به نظر شما این انرژی جنبشی از کجا آمده است؟
طبق قانون پایستگی انرژی ،انرژی جنبشی نمی تواند خود به خود به وجود آمده باشد .این انرژی ،ناشی
ذر ٔه آرایش شکل 1ــ 11وابسته است و به آن
از انرژی پتانسیلی است که به نیروی الکتریکی بین دو ّ
کمی از این انرژی دست یابیم ،میدان الکتریکی
انرژی پتانسیل الکتریکی میگوییم .برای آنکه به توصیفی ّ
صفحه باردار برقرار شده است.
یکنواختی را مطابق شکل 1ــ 12درنظر می گیریم که در فضای میان دو
ٔ
صفحه منفی شروع به
اگر بار الکتریکی  +qرا از مجاورت صفحه مثبت رها کنیم ،به طرف
ٔ
حرکت می کند و به تدریج سرعت و انرژی جنبشی آن افزایش می یابد .این وضعیت شبیه چیزی است
که در کتاب فیزیک  ٢و آزمایشگاه دیدیم .در آنجا نیز مشاهده کردیم که وقتی جسمی به جرم  mاز
ارتفاع  hرها می شود ،جسم روبه پایین حرکت کرده و انرژی جنبشی آن بر اثر کاهش انرژی پتانسیل
گرانشی به تدریج افزایش می یابد (شکل 1ــ .)13همچنین دیدیم تغییر انرژی پتانسیل گرانشی برابر با
ِ
منفی کار نیروی گرانشی است.

ذر ٔه باردار در میدان الکتریکی
→ در اینجا نیز می توان گفت :تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یک ّ
 Eدر یک جابه جایی مشخص برابر با ِ
منفی کار انجام شده توسط نیروی الکتریکی در همان جابه جایی
است؛ یعنی:
(1ــ)٧

ΔUE = -WE

گرچه این رابطه برای یک میدان الکتریکی یکنواخت بیان شد ،ولی می توان نشان داد که در
حالت کلی نیز برای هر میدان الکتریکی ناشی از بارهای ساکن (میدان الکتروستاتیکی) برقرار است.
ذره ای در میدان الکتریکی یکنواخت :بار
تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی
یک بار ّ
→
→
ذره ای  qرا در میدان الکتریکی یکنواخت  Eدرنظر بگیرید که مطابق شکل 1ــ  14جابه جایی  dرا
رابطه زیر به دست می آید:
انجام داده است .کار انجام شده توسط نیروی الکتریکی از ٔ
WE = FE d cosθ
→
→
با توجه به اینکه  FE = q Eاست ،این رابطه به صورت زیر می آید:
WE = |q| E d cosθ

+
q1

+
q2

شکل 1ــ  ١١ذرۀ با بار  +q2در میدان
الکتریکی فضای اطراف بار  +q1رها
شده است.
→

E

−

+

−

q

−
→

−

→

F = qE

−

+

+
+
+
+

−

+

−

+

−

+

شکل 1ــ  12بار الکتریکی  +qاز مجاورت
صفحۀ مثبت رها می شود و به تدریج بر
انرژی جنبشی آن افزوده می شود.

→

→

F = mg

شکل 1ــ  13جسم از نزدیکی سطح
زمین رها می شود و به تدریج بر
انرژی جنبشی آن افزوده می شود.

→

d

→

θ

FE

q +

شکل 1ــ  14نیروی الکتریکی وارد
→

بر بار  +qدرحین جابه جایی  dدرون
میدان الکتریکی یکنواخت.
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رابطه 1ــ 7تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار ذرهای  qچنین محاسبه میشود:
اکنون با استفاده از ٔ
ΔUE = -WE = -|q| E d cosθ

(1ــ  )8
→

→

زاویه بین نیروی  FEو جابه جایی  dاست .در این رابطه ،بار الکتریکی ()q
که در آنٔ θ ،
اندازه جابه جایی ()d
برحسب کولن ( ،)Cبزرگی میدان الکتریکی ( )Eبرحسب نیوتون بر کولن (،)N/C
ٔ
برحسب متر ( )mو تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی ( )ΔUEبرحسب ژول ( )Jاست.
ذره ای منفی برقرار است.
توجه کنید که ٔ
رابطه 1ــ    8چه برای بار ذره ای مثبت و چه برای بار ّ
به این منظور ،مثال زیر را مالحظه کنید.
مثال  1ـ 12

در میدان الکتریکی یکنواخت نشان داده شده در شکل،
نقطه  Aبا سرعت  v0پرتاب شده است .الکترون سرانجام
الکترونی از ٔ
نقطه  Bمتوقف می شود .بار الکترون  1/6 * 10-19Cو جرم آن
در ٔ
 9/1 * 10-31kgاست.
الف) تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی الکترون در این جابه جایی
چه مقدار است؟
ب) سرعت پرتاب الکترون را پیدا کنید.
پاسخ:
رابطه 1ــ    8داریم:
الف) با توجه به ٔ

=
E 2 / 0×103 N/C

−

+
+

−

+

−
→

−
−

+ e

d

B

→
FE

+A
+

−

+

−

+

−
10cm

) ∆U E = − | q | E d cos θ = −)1 / 6 × 10−19 C))2 / 0× 103 N/C))10× 10−2 m))cos180

قضیه کار و انرژی می توان نوشت:
ب) طبق
ٔ

= 3/2 * 10-17J

1
) m)0 − v02
2
1
−3 / 2 × 10−17 J = )9 / 1× 10−31kg))− v02 ) ⇒ v0= 8 / 4 × 106 m/s
2

تمرین  1ـ 4

5 cm

q

+

+

+

+

+

+

+
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− − − − − − − −

+ 1cm

مطابق شکل ،یک غبار که دارای بار الکتریکی  1/0 * 10-15Cو جرم ١/0 * 10-8g
صفحه افقی قرار گرفته است.
است در میدان الکتریکی یکنواخت  1/2 * 105N/Cبین دو
ٔ
صفحه پایینی قرار داشته باشد ،در چه
فاصله  1/0 cmاز
اگر غبار در ابتدا ساکن و به
ٔ
ٔ
صفحه باالیی می رسد؟
مدتی به
ٔ

= WE = ∆K ⇒ −∆U E

الکتر یسیتۀ سا کن

1ـ7ـ پتانسیل الکتریکی

ذره بارداری (چه مثبت و چه
در
ٔ
رابطه 1ــ  8دیدیم که تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی برای هر ٔ
منفی) عالوه بر بزرگی میدان الکتریکی و جابه جایی ذره ،به بار الکتریکی آن نیز بستگی دارد؛ مثال ً با
دو برابر شدن بار ذره ،تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی آن نیز دو   برابر می شود .بنابراین ،نسبت تغییر انرژی
پتانسیل به بار ذره ،مستقل از نوع و اندازه بار الکتریکی است .به این نسبت ،اختالف پتانسیل الکتریکی
ذره میان آنها جابه جا شده است و آن را با  ΔVنمایش می دهیم:
دونقطه ای می گوییم که ّ
(1ــ  )9

∆U
= ∆V
q

در این رابطه ،تغییرانرژی پتانسیل الکتریکی ( )ΔUبرحسب ژول ( ،)Jبار الکتریکی ( )qبرحسب
کولن ( )Cو اختالف پتانسیل الکتریکی ( )ΔVبرحسب ژول بر کولن ( )J/Cاست که آن را ولت می نامند
و با نماد  Vنمایش می دهند.
توجه کنید که در این رابطه ،عالمت  qدرنظر گرفته می شود .همچنین دقت کنید که هرچند این
رابطه برای میدان الکتریکی یکنواخت به دست آمده است ،اما برای تمامی میدان های الکتروستاتیکی
نیز برقرار است.
با استفاده از روابط 1ــ    8و 1ــ    9می توان نشان داد در میدان الکتریکی یکنواخت شکل
1ــ15داریم:
(1ــ  )10

ΔV = V2 - V1 = -E d cosα

در این رابطه ،اختالف پتانسیل ( )ΔVبرحسب ولت ( ،)Vمیدان الکتریکی ( )Eبرحسب ولت
زاویه بین میدان الکتریکی و جابه جایی است.
بر متر ( ،)V/mجابه جایی ( )dبرحسب متر ( )mو ٔ α
همان طور که مشخص است این رابطه به ازای  α=0به  ∆V=-Edمی انجامد.

2
→

α

d

1

شکل 1ــ ١٥در این شکل  αزاویۀ
بین میدان الکتریکی و جابه جایی
است.

فعالیت 1ـ 3

رابطه 1ــ 10را یک بار برای بار مثبت و یک بار برای بار منفی نشان دهید.
الف) درستی ٔ
ب) نشان دهید یکاهای« ،نیوتون بر کولن» و «ولت بر متر» که برای میدان الکتریکی به کار می روند ،معادل یکدیگرند.
از فعالیت 1ــ 3الف درمی یابیم با حرکت در سوی خطوط میدان ،از پتانسیل الکتریکی بیشتر
به پتانسیل الکتریکی کمتر رفته ایم و بالعکس.
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مثال  1ـ 13

در میدان الکتریکی یکنواخت شکل مقابل که بزرگی آن E = 5/0 * 105V/mاست:
الف) اختالف پتانسیل الکتریکی بین نقاط  ١و  ٢را بیابید.
نقطه  ٢جابهجا شود ،تغییر
نقطه  ١به ٔ
ب) اگر بار نقطهای  q = + 2/0nCاز ٔ
انـرژی پتانسیل الکتریکی آن و کار انجـام شده تـوسط نیروی الکتـریکی را بهدست
آورید d = 10cm( .و )cos37° = 0/80
رابطه 1ــ 10داریم:
پاسخ :الف) با استفاده از ٔ

→

E

1
→

37 

d

2

= V2 - V1 = -E d cos α
زاویه بین خطوط میدان و جابه جایی و برابر با  α = 180° - 37°است؛ در نتیجه داریم:
دقت کنید که ٔ α
ΔV = - (5/0 * 105V/m)(10 * 10-2m)(-0/80) = 4/0 * 104V
رابطه 1ــ 9داریم:
ب) با استفاده از ٔ
و از آنجا

ΔV

∆U =q∆V =)2 / 0× 10−9 C))4 / 0× 104 V) =8 / 0× 10−5 J =80µ J
WE = −∆U = −80µ J

در تشابه با انرژی پتانسیل گرانشی ،در اینجا نیز می توانیم برای انرژی پتانسیل الکتریکی مرجعی
ذره باردار ،صفر و پتانسیل الکتریکی در آن نقطه
اختیار کنیم .در ٔ
نقطه مرجع ،انرژی پتانسیل الکتریکی ٔ
نیز صفر است .بنابراین ،پتانسیل الکتریکی ( )Vدر هر نقطه از میدان به صورت زیر می شود:
(1ــ  )11

تمرین  1ـ 5

U
q

=V

شما با انواع باتری ها که در وسىله هاى الکترىکى نظىر چراغ قوه ىا رادىو از آنها استفاده مى شود و نىز
با باترى خودرو آشناىى دارىد .باتری ها معموال ً  1/5ولتى 4/5 ،ولتى ىا  9ولتى اند .باترى خودروهاى سوارى
معموال ً  12ولتى و باترى کامىون ها 24ولتى ىا بىشترند .هر باترى دو پاىانه دارد که ىکى مثبت و دىگرى منفى
است .وقتى مى گوىىم باترى خودرو  12ولت است ،ىعنى اختالف پتانسىل الکترىکى بىن پاىانه هاى منفى و مثبت
پاىانه مثبت را با  V+نشان دهىم ،دارىم:
پاىانه منفى را با  V-و پتانسىل ٔ
آن برابر  12ولت است .اگر پتانسىل ٔ
ΔV = V+ - V- = 12V
پاىانه منفى آن بىشتر است .مثال ً اگر
پاىانه مثبت به انداز ٔه  12ولت از پتانسىل ٔ
بنابراىن ،پتانسىل ٔ
پاىانه مثبت به ترتىب برابر +٨Vىا +16V
پاىانه منفى را برابر با  -4Vىا  +4Vفرض کنىم ،پتانسىل ٔ
پتانسىل ٔ
پاىانه مثبت برابر
پاىانه منفى را مرجع پتانسیل درنظر گرفت؛ در اىن صورت ،پتانسىل ٔ
خواهد شد .می توان ٔ
 +12Vمى شود .معموال ً (به خصوص در مهندسى برق) پتانسىل زمىن یا نقطه ای از مدار را برابر صفر
نقطه زمین می گویند و پتانسىل نقطه هاى دىگر را نسبت به آن مى سنجند.
مى گىرند و به آن نقطه اصطالحاً ٔ

پاىانه منفى آن چند ولت خواهد شد؟
پاىانه مثبت ىک باترى  12ولتى را مرجع پتانسیل درنظر بگیریم ،پتانسىل ٔ
اگر ٔ
22

الکتر یسیتۀ سا کن

مثال  1ـ 14

اختالف پتانسىل الکترىکى پاىانه هاى باترى خودروی نشان داده شده در
پاىانه منفی
شکل برابر  12Vاست .اگر در مدت  10sبار الکترىکى  -٥٠کولن از ٔ
پایانه مثبت باترى جابه جا شود ،انرژى پتانسىل الکترىکى آن چقدر تغىىر مى کند؟
به ٔ
چراغ خودرو
رابطه 1ــ 9دارىم:
پاسخ :با استفاده از ٔ

B

A

∆U
= ∆V
q

) ∆U =q∆V =q)V+ − V−
=
= ))−50C))+12V
−6 / 0× 102 J

بنابراىن ،انرژى پتانسىل الکترىکى اىن بار به
اندازه  6/0 × ١٠٢ Jکاهش ىافته است.
ٔ
فعالیت 1ـ 4

هسته

جه

غالف میلین
اکسون

ت
انت

ل سیگنال
قا

عمل مغز اساساً برمبنای کنش ها و فعالیت های الکتریکی است .سیگنال های
عصبی چیزی جز عبور جریان های الکتریکی نیست .مغز این سیگنال ها را دریافت
میکند و اطالعات نیز بهصورت سیگنالهای الکتریکی در امتداد اعصاب گوناگون منتقل
می شوند .هنگام انجام هر عمل خاصی ،سیگنال های الکتریکی زیادی تولید می شوند.
این سیگنال ها حاصل کنش الکتروشیمیایی در سلول های عصبی موسوم به نورون
درباره چگونگی کار نورون ها تحقیق و به کالس گزارش کنید.
(شکل مقابل) هستند.
ٔ

دندریت
جسم سلولی

اکسون
سرهای عصب

الکتروکاردیو گرافی و الکترومیوگرافی

مط

العۀ آزاد

در الکتروکاردیوگرافی که به اختصار  EKGیا  ECGخوانده
قفسه سینه ،مچ ،بازو
می شود ،با قرار دادن الکترودهای این دستگاه روی ٔ
و یا سایر بخش های بدن ،سیگنال های الکتریکی ناشی از فعالیت قلب  ثبت
و اختالف پتانسیل بین بخش های مختلف بدن (که عموماً بیش از چند
 mVنیست) اندازه گیری می شود .این اختالف پتانسیل ها نشانگر اختالف
پتانسیلهای بین ناحیههای مختلف قلباند و در نتیجه روش حساسی برای
آشکارسازی هر نابهنجاری در فعالیت قلب محسوب می شوند.
ماهیچه
در الکترومیوگرافی که به اختصار EMGخوانده می شود ،سوزن نازکی که حاوی دو الکترود است به درون
ٔ
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دست بیمار فرو برده می شود و سیگنال های الکتریکی حاصل از این
ماهیچه ها ثبت و اختالف پتانسیل بین الکترودها با استفاده از ولتسنج
حساسی اندازه گیری می شود .بدین ترتیب پزشک می تواند فعالیت
الکتریکی ماهیچه ها را بکاود و بیماری های عصبی ــ ماهیچه ای را
تشخیص دهد.

ذره ای با بار q
کار انجام شده توسط نیروی خارجی :فرض کنید در یک میدان الکتریکی ّ
را با اعمال نیرویی از نقطه ای به نقطه ای دیگر جابه جا می کنیم (شکل 1ــ  .)16در حین این حرکت،
نیروی خارجی ما کار خارجی Wرا روی بار انجام می دهد ،درحالی که نیروی الکتریکی نیز کار  WEرا
قضیه کار ــ انرژی ،تغییر انرژی جنبشی بار  qچنین می شود:
روی آن انجام داده است .با استفاده از ٔ
+ WEخارجیΔK = W
معادله باال به صورت زیر
حال فرض کنید که بار  qپیش و پس از این حرکت ساکن باشد .آنگاه
ٔ
درمی آید:
(1ــ )12

 = - WE = q ΔVخارجیW

که در آن از رابطه های 1ــ  (WE = - ΔUE) 7و 1ــ  (ΔU = qΔV) 9استفاده کرده ایم.
بسته به عالمت و بزرگی  qو ،ΔVکار خارجی  Wمی تواند مثبت ،منفی یا صفر باشد.
شکل 1ــ 16نیروی دست ،بار  +qرا در خالف
جهت میدان الکتریکی جابه جا می کند.

تمرین  1ـ 6

در شکل 1ــ 16
الف) کار نیروی دست ،مثبت است یا منفی؟
ب) آیا بار مثبت به نقطه ای با پتانسیل بیشتر حرکت کرده است یا به نقطه ای با پتانسیل
کمتر؟ توضیح دهید.
1ـ 8ـ توزیع و القای بار در رساناها

جسم رسانایی را درنظر بگیرید که توسط عایقی از محیط اطراف خود جدا شده است (به این
رسانا اصطالحاً رسانای منزوی گفته می شود) .اگر باری اضافی به این جسم رسانا داده شود ،و یا آن
مرتبه  )١٠-٩sمیدان
جسم در یک میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد پس از مدت زمان کوتاهی (از ٔ
الکتریکی داخل رسانا صفر می شود .در ادامه این دو وضعیت را بررسی می کنیم.
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الف) رسانای باردار :نخستین بار بنیامین فرانکلین برای پی بردن به اینکه بار الکتریکی
داده شده به رسانای منزوی چگونه در آن توزیع می شود ،آزمایشی را در سال  ١٧٥٥میالدی انجام
داد .تقریباً  ٨٠سال بعد ( ١٨٣٦میالدی) این آزمایش توسط مایکل فارادی انگلیسی به گونه ای
دیگر تکرار شد.
پایه نارسانایی قرار
آزمایش فارادی :ظرف رسانایی با درپوش فلزی را درنظر بگیرید که روی ٔ
دارد و روی درپوش آن دسته ای عایق نصب شده است .ابتدا ظرف بدون بار است .یک گوی فلزی
را که از نخی عایق آویزان است باردار و سپس وارد ظرف می کنیم (شکل 1ــ17ــ الف) آنگاه درپوش
فلزی را می بندیم .اکنون گوی را با کف ظرف تماس می دهیم (شکل 1ــ17ــ ب) سپس گوی را کمی
دسته عایقش برمی داریم (شکل 1ــ17ــ پ) .پس از خارج کردن
باال می کشیم و بعد درپوش فلزی را با ٔ
عقربه الکتروسکوپ
گوی فلزی از ظرف ،آن را به کالهک الکتروسکوپ نزدیک میکنیم .مشاهده میشود ٔ
تکان نمی خورد (شکل 1ــ17ــ ت).
از این آزمایش نتیجه می گیریم که بار اضافی یک رسانای منزوی روی سطح خارجی آن توزیع
مجموعه گوی
می شود .به عبارتی ،وقتی در شکل 1ــ17ــ ب گوی با کف ظرف تماس پیدا می کند
ٔ
و ظرف ،رسانایی را تشکیل می دهند که در سطح خارجی این جسم رسانای مرکب بار مشابه شکل
1ــ17ــ ب توزیع می شود.
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شکل 1ــ 17شرحی تصویری از آزمایش فارادی

فعالیت 1ـ 5

الف) قفس یا حفاظ فارادی ،مبتنی بر آزمایش فارادی است .در مورد آن
و کاربردهایش تحقیق و به کالس گزارش کنید.
ب) تحقیق کنید چرا معموال ً شخصی که در داخل اتومبیل است از خطر
آذرخش در امان می ماند.
پ) با اعضای گروه خود آزمایش های دیگری را طراحی و اجرا کنید که نشان
دهد بار اضافی داده شده به رسانا ،روی سطح خارجی آن قرار می گیرد.
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ب) رسانای منزوی و خنثی در میدان الکتریکی خارجی :اگر یک رسانای خنثی منزوی
در یک میدان الکتریکی خارجی قرار داده شود الکترون های آزاد رسانا طوری روی سطح خارجی
آن توزیع می شوند که اثر میدان خارجی را درون رسانا خنثی کنند و میدان خالص درون رسانا صفر
شود (شکل 1ــ   .)١8
شکل 1ــ  18یک رسانای بدون بار که در یک میدان الکتریکی خارجی
قرار گرفته است .الکترون های آزاد خود را طوری در رسانا پخش
کرده اند که میدان الکتریکی خالص داخل رسانا صفر شود.

→

E =0

مط

العۀ آزاد

میدان و پتانسیل الکتریکی در داخل و روی سطح رسانای منزوی :در هر دو مورد الف و ب میدان الکتریکی
داخل رسانا پس از مدتی برابر صفر می شود؛ زیرا درغیراین صورت ،این میدان باید نیروهایی برالکترون های آزاد داخل رسانا
وارد کند و در نتیجه جریانی در داخل رسانا ایجاد شود؛ یعنی بارها از جایی به جای دیگر انتقال یابند .ولی چنین جریانی داخل
یک رسانا وجود ندارد ،که این بدین معناست که بارها در تعادل الکتروستاتیکی قرار دارند.
افزون بر این ،اگر روی سطح رسانا که در تعادل الکتروستاتیکی است میدان الکتریکی وجود داشته باشد ،این میدان باید
عمود بر سطح رسانا باشد؛ چرا که در غیراین صورت میدان مؤلفهای مماس بر سطح رسانا خواهد داشت و این مؤلفه باعث حرکت
الکترون های آزاد بر سطح رسانا می گردد که این در تناقض با شرط تعادل الکترواستاتیکی است (شکل های 1ــ 19ــ الف و ب).
چون میدان درون رسانایی که در تعادل الکتروستاتیکی است ،برابر صفر است و میدان روی سطح رسانا عمود بر این
همه نقاط داخل و
سطح است ،کار نیروی الکتریکی در هر جابه جایی بار در داخل و روی سطح رسانا صفر است و در نتیجه ٔ
روی سطح این رسانا ،پتانسیل یکسانی دارند .به عبارتی دیگر:
∆U
= ∆U
⇒= − WE
= = 0 ∆V
0
q

−

→

−
−

→

E =0

E

−
−
−

الف) میدان الکتریکی یک رسانای باردار
در همه جا عمود بر سطح این رسانا است.

شکل 1ــ 19
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ب) میدان الکتریکی خارجی باعث جدا شدن بارهای مثبت و منفی
در دو وجه رسانا شده است ،به طوری که میدان خارجی در داخل
رسانا را خنثی می کند( .توجه کنید که دو خط هر جفت خطوط میدان
نشان داده شده در داخل رسانا منطبق بر هم هستند و برای آنکه دیده
شوند ،با فاصلۀ اندکی از هم رسم شدهاند).

الکتر یسیتۀ سا کن

چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا :دیدیم که بار الکتریکی اضافی روی سطح خارجی
رسانا توزیع می شود .بنابه تعریف ،چگالی سطحی بار برابر با بار الکتریکی جسم رسانا بخش بر مساحت
سطح آن جسم است .اگر بار الکتریکی جسم برابر  qو مساحت سطحی که بار روی آن توزیع شده
رابطه زیر محاسبه می شود:
است برابر  Aباشد چگالی سطحی بار که با نماد  σنشان داده می شود از ٔ
q
A

(1ــ)13

=σ

در این رابطه ،بار الکتریکی ( )qبرحسب کولن ( ،)Cمساحت ( )Aبرحسب متر مربع ( )m2و در
نتیجه چگالی سطحی بار ( )σبرحسب کولن بر متر مربع ( )C/m2است.
همه نقاط
در نبود میدان الکتریکی خارجی ،چگالی سطحی بار الکتریکی یک رسانای کروی در ٔ
سطح خارجی آن یکسان است .اما در اجسامی که سطح خارجی آنها شکل تقارنی کروی ندارد چگالی
سطحی بار در همه جای سطح خارجی یکسان نیست.

(١٠٨٥هجری شمسی) در شهر بوستون به دنیا

آزمایش 1ـ 2

هجری شمسی) در شهر فیالدلفیا دیده از جهان

چگونگی توزیع بار روی سطح خارجی جسم رسانای منزوی

پایه عایق ،گلوله فلزی
ورقه آلومینیومی ضخیمٔ ،
وسایل آزمایش :مخروط فلزی یا ٔ
دسته عایق ،الکتروسکوپ ،مول ّد واندوگراف یا دستگاه مشابه دیگر برای ایجاد بار
کوچک با ٔ
شرح آزمایش:
ورقه آلومینیومی ضخیم ،یک مخروط بسازید
١ــ اگر مخروط فلزی ندارید با استفاده از ٔ
پایه عایق قرار دهید.
و روی ٔ
٢ــ با تماس مخروط فلزی با کالهک مول ّد واندوگراف آن را باردار کنید.
دسته عایق آن بگیرید و گلوله را با نوک تیز مخروط تماس دهید.
گلوله فلزی را با ٔ
٣ــ ٔ
سپس گلوله را به کالهک الکتروسکوپ تماس دهید .چه چیزی مشاهده می کنید؟
گلوله فلزی و الکتروسکوپ را با تماس با دستتان خنثی کنید ،اینک گلوله را با
٤ــ
ٔ
بدنه مخروط فلزی
دسته عایق آن بگیرید و با ٔ
ٔ
تماس دهید .سپس گلوله را با کالهک
الکتروسکوپ تماس دهید .اکنون چه چیزی
مشاهده می کنید؟
٥ــ مراحل  ٣و  ٤را چندبار تکرار
کنید .پیش از انجام دادن هریک از مراحل ٣
گلوله فلزی و الکتروسکوپ را با تماس
و ٔ ،٤
با دستتان خنثی کنید.
٦ــ از مشاهده های خود در انجام مراحل  ٣و  ٤و  ٥چه نتیجه ای می گیرید؟

بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین دانشمند ،نویسنده و سیاستمدار

آمریکایی در  ١٧ژانویه سال  ١٧٠٦میالدی
آمد و در  ١٧آوریل سال  ١٧٩٠میالدی (١١٦٩

فروبست .فرانکلین در حدود سال  ١٧٤٤میالدی

عمده کشفیات
با مبحث الکتریسیته آشنا شد و
ٔ
مهم و بزرگ خویش را در بین سال های  ١٧٣٧و

 ١٧٥١به انجام رسانید و به شهرت علمی بی سابقه ای

رسید .جالب است که او برخالف سایر دانشمندان

بزرگ ،پس از چهل سالگی کارهای علمی اساسی
خود را آغاز کرد .پیش از این تاریخ او مجالی

برای پرداختن به مسائل علمی و تحقیقاتی نداشت.

مهم ترین اثر فرانکلین ،کتاب «در باب الکتریسیته»

است که بسیاری آن را با کتاب «اصول ریاضیات»

اسحاق نیوتون مقایسه کرده اند .فرانکلین در این

کتاب شالوده و بنیاد اصول علم الکتریسیته را بر

مبنای تجربیات و مشاهدات علمی خود تشریح کرده

است و کمتر مبحثی در الکتروستاتیک است که از

دید این کتاب پنهان مانده باشد .در واقع تجربیات

متعدد و مهم فرانکلین آغازگر دوره ای جدید در

مبحث الکتریسیته بوده است و بسیاری از واژگانی

که ما امروزه در الکتریسیته به کار می گیریم نخستین
بار توسط فرانکلین به کار برده شده است .تبحر و

استادی فرانکلین در راه و رسم آزمایش و بیان واضح

وی از مفاهیم فیزیکی و باالخره کشفیات مهم او
موجب ارج و قرب علوم تجربی در قرن هجدهم شد.
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آزمایش هایی مانند آزمایش 1ــ 2و نیز محاسبه نشان می دهد چگالی سطحی بار در نقاط نوک تیز
سطح جسم رسانا از نقاط دیگر آن بیشتر است.
فعالیت 1ـ   6

در مورد برقگیرهای ساختمان تحقیق کنید و بررسی کنید چگونه آنها ساختمانها را از خطر آذرخش درامان نگه میدارند.

مط

العۀ آزاد

مو ّلد واندوگراف

مول ّد واندوگراف دستگاهى است که بار الکترىکى روى کالهک فلزى آن
انباشته مى شود .اگر ىک جسم رسانا با کالهک اىن دستگاه تماس پىدا کند ،داراى
بار الکترىکى مى شود.
ساده مولد واندوگراف ،غلتک  Mتوسط یک موتور الکتریکی
در ٔ
نمونه ٔ
مى چرخد و تسمه روى دو غلتک چرخانده مى شود .معموال ً غلتک  Mاز جنس
پلى اتیلن و غلتک  M′از جنس پرسپکس است .بر اثر مالش تسمه با غلتک ها،
غلتک  Mبار منفى و غلتک  M′بار مثبت پىدا مى کند .غلتک  Mکه بار منفى
شانه فلزى که متصل به  زمىن است ،بار مثبت القا مى کند .بار مثبت
دارد ،در یک ٔ
توسط این شانه روى سطح بىرونى تسمه قرار داده مى شود .اىن بارهاى مثبت،
شانه فلزی دیگری که به کالهک متصل است
توسط تسمه که عاىق است به کمک ٔ
به سطح خارجى کالهک منتقل می شود .به اىن ترتىب ،بار الکترىکى مثبت روى
سطح خارجى کالهک انباشته مى شود .اگر جاى غلتک هاى  Mو  M′با هم عوض
شود ،بار منفى در سطح خارجى کالهک انباشته خواهد شد.

1ـ٩ـ خازن

شکل 1ــ      20انرژی فالش دوربین در یک

خازن ذخیره شده است.

28

کالهک فلزی

M′
M
تسمه

M
موتور الکتریکی

خازن وسیله ای الکتریکی است که می تواند بار الکتریکی و انرژی الکتریکی را در
خود ذخیره کند .مثال ً باتری های یک دوربین با باردار کردن یک خازن ،انرژی را در خازن
فالش دوربین ذخیره می کنند (شکل1ــ .)20توجه کنید باتری ها می توانند انرژی را فقط
جرقه نور از فالش دوربین بسیار
با آهنگ نسبتاً کمی به مدار بدهند که این برای گسیل
ٔ
کم است ،اما وقتی خازن باردار می شود ،می تواند انرژی را با آهنگ بسیار بیشتری برای
فالش  زدن آماده کند.

الکتر   یسیتۀ سا  کن

شکل 1ــ 21چند خازن را در اندازه ها و شکل های مختلف نشان می دهد .شکل
1ــ 22اجزای اصلی هر خازن را نشان می دهد که شامل دو رسانا با هر شکلی است .بی توجه
صفحه خازن می نامیم .شکل 1ــ23
به شکل آنها و اینکه آیا تخت هستند یا نه ،این رساناها را
ٔ
صفحه رسانای موازی با
آرایش خازنی موسوم به خازن تخت 1را نشان می دهد که شامل دو
ٔ
فاصله  ( dکه در برابر ابعاد صفحه ها ناچیز است) از هم قرار گرفته اند.
مساحت  Aاست که به
ٔ
گرچه نمادی که برای نشان دادن یک خازن به کار می بریم ( ) مبتنی بر شکل یک خازن
تخت است ،ولی از آن برای نشان دادن خازن ها با هر شکلی استفاده می شود .خازن ها به طور
گسترده ای در مدارهای الکترونیکی وسایلی مانند رادیو ،تلویزیون ،رایانه و… به کار می روند؛
مثال ً شکل 1ــ 24مدار یک تقویت کننده (آمپلی فایر) را نشان می دهد که در آن چندین خازن
به کار رفته است .برخی از این خازن ها با پیکان هایی مشخص شده اند.

شکل 1ــ    21تصویری از چند خازن مختلف

−q

+q

شکل 1ــ  22دو رسانا که به طور الکتریکی
از یکدیگر و محیط اطراف خود منزوی
شده اند ،تشکیل یک خازن را می دهند.

d

شکل 1ــ 24مدار یک تقویت کننده که شامل چند خازن است .برخی از خازن ها با پیکان مشخص شده اند.

باردار (شارژ) کردن خازن :روش ساده و مرسوم برای باردار کردن خازن قرار دادن
آن در مدار الکتریکی ساده ای است که دارای یک باتری است (شکل 1ــ    25ــ الف) .وقتی
کلید  Sبسته شود بار از طریق سیم رسانا جریان می یابد .این بار همان الکترون هایی هستند که
توسط میدان الکتریکی ای که باتری در سیم ها ایجاد می کند در طول سیم ها به حرکت واداشته
پایانه مثبت باتری به حرکت در
می شوند .میدان الکتریکی ،الکترون ها را از
صفحه متصل به ٔ
ٔ
می آورد .درنتیجه ،این صفحه با از دست دادن الکترون دارای بار مثبت می شود .این میدان،
پایانه منفی باتری به صفحه ای می راند که از طریق کلید به
درست همین تعداد الکترون را از ٔ
پایانه منفی باتری متصل است .درنتیجه ،این صفحه با به دست آوردن الکترون دارای بار منفی
ٔ
صفحه دیگر با از دست دادن الکترون دارای
می شود که درست به همان اندازه ای است که
ٔ
بار مثبت شده است .این شارش بار تا هنگامی ادامه پیدا می کند که اختالف پتانسیل میان دو
پایانه باتری یکسان شود .با توجه به اینکه صفحه های
صفحه خازن با اختالف پتانسیل میان دو ٔ
ٔ
 parallel - plate capacitorــ١

شکل 1ــ 23یک خازن تخت ،از دو صفحه
با مساحت  Aساخته شده است که به فاصلۀ
 dاز هم قرار گرفته اند.

_

S

+

ﺑﺎﺗﺮی

(الف)

(ب)
شکل 1ــ   25الف) برای باردار کردن خازن ،آن را به

باتری وصل کرده ایم .ب) هر صفحۀ این خازن بارهایی

با عالمت مخالف قرار دارد و میدان الکتریکی عمود بر
صفحه ها و از صفحۀ مثبت به سمت صفحۀ منفی است.
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خازن رساناست تمام نقاط هر صفحه پتانسیل یکسانی دارد و خطوط میدان الکتریکی عمود بر این
صفحه منفی است (شکل 1ــ  25ــ ب) .وقتی یک خازن باردار
صفحه مثبت به سمت
صفحه ها و از
ٔ
ٔ
می شود ،صفحه های آن دارای بارهایی با بزرگی یکسان ،ولی عالمت مخالف می شود +q :و  .-qولی
صفحه مثبت است.
بار یک خازن را به صورت  qنشان می دهند که همان بار
ٔ
1ـ    10ـ ظرفیت خازن

اگراختالف پتانسیل بین صفحه های خازن ( )ΔVرا زیاد کنیم ،بار خازن ( )qنیز به همان نسبت

q
زیاد می شود .به عبارتی نسبت
∆V

اندازه بار خازن و
همواره مقداری ثابت است .به این نسبت که به
ٔ

صفحه آن بستگی ندارد ظرفیت خازن می گویند و آن را با  Cنشان می دهند .بنا
نیز اختالف پتانسیل دو
ٔ
به دالیل تاریخی قدرمطلق اختالف پتانسیل  ΔVبین دو
صفحه خازن را با  Vنمایش می دهند .بنابراین:
ٔ
(1ــ)14

q
V

=C

رابطه 1ــ 14یکای بار الکتریکی ،کولن ( ،)Cیکای اختالف پتانسیل ،ولت ( )Vو بنابراین
در
ٔ
یکای ظرفیت ،کولن بر ولت ( )C/Vاست که به پاس خدمات مایکل فارادی ،فاراد ( )Fنامیده شده
محدوده پیکوفاراد
است .فاراد یکای بسیار بزرگی است و عمال ً ظرفیت اکثر خازن های متداول در
ٔ
( )10-12Fتا میلی فاراد ( )10-3Fاست .گرچه امروزه فناوری ساخت خازن ها ،دستیابی به ظرفیت هایی
بسیار بیشتر را نیز ممکن ساخته است.
مثال 1ـ  15

صفحه های خازنی را به پایانه های مول ّدی با اختالف پتانسیل  24/0Vوصل می کنیم .اگر بار خازن  ١٢٠mCشود
الف) ظرفیت خازن را محاسبه کنید.
ب) اگر این خازن را به اختالف پتانسیل  36/0Vوصل کنیم ،بار الکتریکی آن چقدر می شود؟
پاسخ:
رابطه 1ــ 14داریم:
الف) با استفاده از ٔ
q 1/ 20×10−4 C
−6
=5 / 00×10 F =5 / 00mF

24 / 0V

=

V

=C

ب) با توجه به اینکه ظرفیت خازن همواره مقدار ثابتی است از ظرفیت به دست آمده در قسمت الف استفاده می کنیم.
رابطه 1ــ ١4می توان نوشت:
آنگاه با استفاده از ٔ
-6
-6
q=CV=(5/00*10 F)(36/0V)=180*10 C=180µC
1ـ11ـ خازن با دی الکتریک

اگر فضای میان صفحه های یک خازن را با ماده ای عایق (مانند کاغذ یا پالستیک) که به آن
دی الکتریک گفته می شود پُر کنیم برای ظرفیت خازن چه پیش می آید؟ مایکل فارادی نخستین بار در
30
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سال  ١٨٣٧میالدی ،با استفاده از وسایل ساده ای دریافت که ظرفیت خازن با ضریبی موسوم به ثابت
ماده عایق (که آن را با  1 κنشان می دهند) افزایش می یابد؛ یعنی اگر ظرفیت خازن بدون
دی الکتریک ٔ
دی الکتریک را با  C٠نمایش دهیم آنگاه ظرفیت خازن با دی الکتریک برابر با  C = κC0می شود .جدول
ماده عایق را نشان می دهد.
1ــ 1ثابت دی الکتریک چند ٔ
جدول 1ــ1ــ برخی از ویژگی های دی الکتریک ها در دمای 20°C

+
_

+

+

تیتانید استرانسیوم

310

8

_

آب

80

65

+

_

_

1ــ از حروف الفبای یونانی که کاپا خوانده می شود.

+

حال پرسش این است که دی الکتریک چگونه ظرفیت خازن را افزایش می دهد؟
به این منظور فرض کنید خازنی را نخست توسط یک باتری باردار و سپس از باتری
جدا کرده ایم .اکنون فضای داخل این خازن را با یک دی الکتریک پر می کنیم .توجه
کنید که دی الکتریک ها بر دو نوع اند :قطبی و غیرقطبی .وقتی یک دی الکتریک قطبی
صفحه خازن قرار می گیرد ،سر منفی
(مانند آب )HCl ،NH3 ،در میدان الکتریکی بین دو
ٔ
صفحه منفی کشیده
صفحه مثبت و سر مثبت آنها به طرف
مولکول های دوقطبی به طرف
ٔ
ٔ
می شود و درنتیجه این مولکول های دوقطبی می کوشند خود را در جهت میدان الکتریکی
صفحه خازن همردیف کنند (شکل 1ــ .)26همردیفی این مولکول های دوقطبی،
بین دو
ٔ
→
میدانی الکتریکی مانند  E′ایجاد می کند که جهت آن در خالف جهت میدان الکتریکی

_

+

+

میکا

7

150

+

_

شیشه پیرکس

5

14

_
+

کوارتز

4/3

8
_

کاغذ

3/5

16

+

(PVCپلی وینیل کلراید)

3/4

29

_

میالر

3/1

280

+

پلی استیرن

2/6

24

_

پارافین

2/2

10

_

تفلون

2/1

60

+

هوای ١atm

1/0006

3

_

مادۀ دی الکتریک

ثابت دی الکتریک

قدرت دی الکتریک
()kV/mm

الف) در نبو ِد میدان الکتریکی ،سمتگیری
مولکول های دوقطبی نامنظم است.
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

+

_
+

+
+

_

_

_
+

+

_
+

_

_
+

+
+

+

_

_

_

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ب) در حضور میدان الکتریکی ،مولکول های
دوقطبی می کوشند خود را در جهت میدان
الکتریکی خارجی همردیف کنند.
شکل 1ــ  26
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→

→

اولیه صفحه های خازن است .به این ترتیب ،میدان الکتریکی برایند  Eدر داخل دی الکتریک
ٔ E0
→
→
→
جمع برداری میدان های  E0و  E′می شود که جهت آن در همان جهت  ، E0ولی بزرگی آن از بزرگی
→
 E0کوچک تر است (شکل 1ــ.)27
→

_
_
_
_
_
_
_
_
_

E0
_

+

_

+

+

+

_

+

_

+

_

_

+

+

_

+

_

+

_

+

+

_

+

_

+

_

_

+
+

_
_
_

الف) مولکول های دوقطبی در حضور میدان
→

الکتریکی خارجی  E0همردیف شده اند.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

_
_
_
_
_
_
_
_
_

+

_

+

_

+

_

+

_

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ب) این همردیفی ،بارهایی سطحی را روی دو وجه
دی الکتریک ایجاد می کند که موجب تضعیف
میدان الکتریکی خارجی می شود.

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

+
+

E

E′
→
E0

+

_
_
_

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

→

پ) میدان الکتریکی  E′حاصل از بارهای سطحی در
→

خالف جهت میدان الکتریکی E0است .میدان الکتریکی
→

→

برایند  Eدر جهت  E0و کوچک تر از آن شده است.

شکل 1ــ  27

آنچه گفته شد برای دی الکتریک های غیرقطبی (مانند متان ،بنزن و…) نیز برقرار است .وقتی
صفحه خازن قرار می گیرند بر اثر القاء قطبیده
مولکول های چنین دی الکتریکی در میدان بین دو
ٔ
می شوند؛ یعنی میدان الکتریکی باعث می شود که ابر الکترونی این مولکول ها در خالف جهت میدان
جابه جا شود (شکل  1ــ    )28و به این ترتیب ،مرکز بارهای مثبت و منفی از هم جدا می شوند و اصطالحاً
مولکول ها قطبیده می شوند.
اﺑﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
اﺑﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
→

E

+

E

+

الف) در نبو ِد میدان الکتریکی ،مرکز
بارهای مثبت و منفی بر هم منطبق  اند.

ب) در حضور میدان الکتریکی ،مرکز
بارهای مثبت و منفی از هم جدا شده اند و
ابر الکترونی در خالف جهت میدان جابه جا
شده است.
شکل 1ــ  28
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صفحه خازن را تضعیف میکنند.
پس از آن مانند مولکولهای دیالکتریک قطبی ،میدان بین دو
ٔ
دیدیم که در هر دو حالت با توجه به اینکه خازن متصل به باتری نیست ،با قرار دادن
اولیه بین این صفحهها کاهش
دیالکتریک (چه قطبی و چه غیرقطبی) بین صفحههای خازن ،میدان ٔ
می یابد و درنتیجه اختالف پتانسیل بین دو صفحه نیز کاهش می یابد (شکل 1ــ .)29بنابراین ،طبق
رابطه 1ــ ١٤و با توجه به اینکه بار ثابت مانده است ،ظرفیت خازن افزایش می یابد:
ٔ
(1ــ)15

خأل

C = κC0

اثر دیگر حضور دی الکتریک ها در خازن ،افزایش حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن است.
بیشینه میدان و درنتیجه اختالف پتانسیلی وجود دارد که از
اما در هر حال برای هر دی الکتریکی،
ٔ
آن به بعد دی الکتریک اصطالحاً دستخوش فروریزش الکتریکی 1می شود و به آن اختالف پتانسیل
بیشینه میدان الکتریکی ای که دی الکتریک می تواند بدون
بیشینه ،پتانسیل فروریزش می گویند .مقدار
ٔ
فروریزش تحمل کند را قدرت (استقامت) دی الکتریک 2می نامند .برخی از قدرت های دی الکتریک
برحسب  kV/mmدر ستون دوم در جدول 1ــ 1داده شده است .به لحاظ میکروسکوپی ،فروریزش
ماده دی الکتریک توسط میدان الکتریکی و سپس
الکتریکی ناشی از کنده شدن الکترون های اتم های ٔ
صفحه خازن
رانده شدن این الکترون ها توسط میدان الکتریکی و ایجاد یک مسیر رسانایی بین دو
ٔ
است که با ایجاد یک جرقه همراه است و معموال ً خازن را می سوزاند .خازن ها معموال ً با مقدار
ظرفیت آنها و اختالف پتانسیل بیشینه ای که می توانند تحمل کنند مشخص می شوند (شکل 1ــ.)31
به عنوان مثالی از کاربرد دی الکتریک ،خازن تختی را درنظر بگیرید .آزمایش و محاسبه
فاصله جدایی صفحه های ،d
نشان می دهد که ظرفیت یک خازن تخت با مساحت صفحه های  Aو
ٔ
رابطه زیر به دست می آید:
از ٔ
(1ــ)16

شکل 1ــ      29با وارد شدن دی الکتریک در بین
صفحه های خازن ،اختالف پتانسیل اولیۀ  V0به

مقدار کوچک تر  Vکاهش یافته است.

شکل 1ــ      30فروریزش الکتریکی باعث

تشکیل مسیرهای رسانشی سرخس شکلی
در دی الکتریک شده است.

C = ε0 A
d

که در آن  ε٠همان ضریب گذردهی الکتریکی خأل ( )ε٠ = 8/85 × 10-١٢ F/mاست.
حال اگر فضای بین صفحه های این خازن را با یک دی الکتریک با ثابت دی الکتریک κ
رابطه (1ــ )15می شود و درنتیجه برای ظرفیت خازن جدید
کامال ً پر کنیمٔ ،
رابطه (1ــ )16همان ٔ C0
داریم:
(1ــ)17

شکل 1ــ      31تصویری از یک خازن که

روی آن ظرفیت و اختالف پتانسیل

قابل تحمل بیشینه نوشته شده است.

C = κε0 A
d

 Dielectric strengthــ٢

				 Electrical breakdownــ١
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مثال 1ـ16

فاصله جدایی صفحه های آن  1/0 × 10-١mmاست.
مساحت هریک از صفحه های خازن تختی  4/0 × 10٢cm2و
ٔ
صفحه کاغذی پر می کنیم .با استفاده از جدول 1ــ ١کتاب ،الف) ظرفیت خازن و ب) پتانسیل
فضای بین صفحه ها را با
ٔ
فروریزش الکتریکی آن را محاسبه کنید.
پاسخ:
الف) ظرفیت خازن با دی الکتریک برابر است با
A
d

C = κε0

ثابت دی الکتریک کاغذ با استفاده از جدول 1ــ ١برابر با  3/5است و از آنجا برای ظرفیت خازن داریم:
( )4 /0×10−2 m 2
= 1/2 * 10-8F = 12nF
()1/0×10−4 m

=
(C )3 / 5()8 / 85 ×10−12 F m

رابطه 1ــ 10به ازای  )ΔV =-Ed( α=0پتانسیل فروریزش را به دست می آوریم .همان طور که گفتیم
ب) با استفاده از ٔ
در نمادگذاری این کتاب از نماد  Vبرای نشان دادن قدرمطلق اختالف پتانسیل صفحه های خازن استفاده می کنیم .بنابراین،
منظور از پتانسیل فروریزش همان اختالف پتانسیل بیشینه ای است که به فروریزش دی الکتریک خازن می انجامد .آنگاه با
استفاده از جدول 1ــ 1داریم:
6V
−4
)16 ×10 ()1/ 0×10 m( = 1/6 * 103V = 1/6kV
=  dفروریزش = EفروریزشV
m

توجه کنید در
محاسبه باال از قدرت دی الکتریک به جای فروریزش Eاستفاده کردیم.
ٔ

مثال 1ـ17

برخی از صفحه کلیدهای رایانه (شکل الف) بر مبنای تغییر ظرفیت خازن عمل
می کند .هر کلید این صفحه به یک سر پایه ای نصب شده است که سر دیگر آن به یک
صفحه فلزی خود توسط یک دی الکتریک
صفحه فلزی متحرک متصل است .این
ٔ
ٔ
صفحه فلزی ثابتی جدا شده است و درواقع این دو صفحه یک خازن
انعطاف پذیر از
ٔ
صفحه
صفحه متحرک به
تخت را تشکیل می دهند (شکل ب) .با فشار دادن کلید،
ٔ
ٔ
ثابت نزدیک می شود و ظرفیت خازن افزایش می یابد .این تغییر ظرفیت به صورت
سیگنالی الکتریکی توسط مدارهای الکترونیکی رایانه آشکار می شود و بدین ترتیب
مشخص می شود که کدام کلید فشار داده شده است.
فاصله بین صفحه ها عموماً  5/00 × 10-٣mاست که این فاصله با فشار دادن
ٔ
-5 2
کلید به  0/150 * 10-3mمی رسد .مساحت صفحه ها  9/50 * 10 mاست و
خازن از ماده ای با ثابت دی الکتریک  3/50پر شده است .تغییر ظرفیتی که با فشار
دادن کلید ،توسط مدارهای الکترونیکی رایانه آشکار می شود چقدر است؟
34

(الف)

(ب)

کلید
پایه
صفحۀ فلزی متحرک
دی الکتریک انعطاف پذیر
صفحۀ فلزی ثابت
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رابطه 1ــ 17ظرفیت خازن پیش از فشار دادن کلید برابر است با
پاسخ :با استفاده از ٔ

( )9 / 50×10−5 m 2
(C = κε0 A = 3 / 50)8 / 85 ×10−12 F m
d
()5 / 00×10−3 m
=0/ 589 × 10−12 F =0/ 589pF

پـس از فـشـرده شـدن کلـید،
فـاصـله بیـن صفـحه ها بـه 0/150 * 10-3mمـی رسـد و بـا مـحاسـبه ای مـشابه بـه
ٔ
 C = 19/6 * 10-12F = 19/6pFمی رسیم .بنابراین ،تغییر ظرفیت خازن که به صورت سیگنالی آشکار می شود از تفاضل دو
مقدار باال به دست می آید:
ΔC = 19/6pF - 0/589pF = 19/0pF

فعالیت 1ـ   7

کیسه هوای برخی از خودروها از یک خازن استفاده میشود.
در حسگر ٔ
نتیجه آن را به کالس
درباره چگونگی عملکرد این حسگرها تحقیق کنید و
ٔ
ٔ
گزارش دهید.

کیسۀ هوای خودرو

انواع خازن ها

مط

العۀ آزاد

غالباً خازن ها را براساس دى الکترىک آنها دسته بندى مى کنند؛ مثال ً خازن کاغذى ،الکترولىتى ،سرامىکى ،مىکا و… .
خازن ها بسىار متنوع اند؛ زىرا براى کاربردهاى مختلفى ساخته مى شوند .در اىنجا با چند نمونه خازن آشنا مى شوىد.
ورقه قلع ىـا آلومىنىوم تشکىل شده اند که
خازن هاى کاغذى :اىن خازن ها از دو ٔ
ورقه کاغذ ظرىف و نازک آغشته به روغن جا داده مى شود .اىن ورق ها را
بىن آنها دو ٔ
لوله مى کنند و به صورت ىک استوانه درمى آورند و در محفظه ای پالستىکى ىا پوشش
مومى قرار می دهند (شکل روبه رو) .ظرفىت اىن نوع خازن ها از  1nFتا  ١mFاست.
خازن هاى مىکا :بىن ورقه هاى فلزى نازک قلعى ،ورقه هاى نازک مىکا قرار
مى دهند و ورقه هاى قلع را یک در میان به ىکدىگر وصل مى کنند .ظرفىت اىن خازن ها
طرحی از یک خازن کاغذی
حدود  50تا  500پىکوفاراد است.
خازن هاى سرامىکى :دى الکترىک اىن خازن ها سرامىک است که با استفاده از انواع سىلىکات ها در دماى باال تهىه
مى شود .ثابت دى الکترىک اىن خازن ها زیاد و در حدود  1000است .خازن هاى سرامىکى به شکل عدس تهىه مى شوند و
35
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حجم آنها کم است .صفحه هاى رساناى آنها نىز با ذوب نقره در دو طرف سرامىک تهىه مى شود .ظرفىت اىن خازن ها حدود
ده ها نانوفاراد ( )nFاست.
خازن هاى الکترولىتى :اىن نوع خازن ها از صفحه هاى آلومىنىومى تشکىل شده اند که در مىان آنها الکترولىت هاىى از
انواع مختلف فسفات ىا کربنات قرار مى دهند .در بىن صفحه ها ماده اى اسفنجى است که الکترولىت را به خود جذب مى کند.
ظرفىت اىن خازن ها باالست و تا حدود  0/١Fمى رسد.
اَبَر خازن :١این نوع خازن ها می توانند با حجمی حدود  16/4cm3ظرفیتی تا چند کیلوفاراد داشته باشند .صفحه های
این نوع خازن ها که از نوعی الکترولیت پر شده اند با استفاده از موادی ساخته شده اند که در مقیاس نانو مساحت سطح بسیار
مرتبه کیلو فاراد) می انجامد .یکی از
بزرگی دارند .فناوری نانو به کار گرفته شده در این خازن ها به ظرفیت های بسیار بزرگی (از ٔ
ویژگی های این خازن ها آن است که خیلی سریع تر از باتری های شارژ شدنی شارژ می شوند و می توان آنها را به دفعاتی تا هزاران
بار بیشتر از این باتری ها شارژ کرد .همین ویژگی است که باعث استفاده از این خازن ها در وسایل نقلیه الکتریکی می شود.
d

d

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

 dدر یک اَبَر خازن از مرتبۀ نانومتر است.

خازن تخت

اَبَر خازن

صفحه فلزى ،ىک دسته ثابت
خازن هاى متغیر :دى الکترىک اىن خازن ها معموال ً هواست .در ساختمان آنها دو نوع
ٔ
متحرک روى اىن
و ٔ
متحرک به کار رفته است که هر دو دسته ،روى ىک محور قرار گرفته اند؛ ولى صفحه هاى ّ
دسته دىگر ّ
متحرک ،مساحت خازن کم و زىاد مى شود .اىن نوع
محور مى چرخند .صفحه ها به شکل نىم داىره اند و با چرخىدن صفحه هاى ّ
خازن ها در گىرنده هاى رادىوىى به کار می رفته است.

تصویری از یک خازن متغیر
		) Supercapacitor (ultra capactiorــ١
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1ـ١٢ـ انرژی خازن

وقتی صفحه های خازن دارای بار الکتریکی می شوند در خازن انرژی نیز ذخیره می شود؛ مثال ً
صفحه خازن جدا و به همان اندازه
در هنگام شارژ شدن خازن توسط باتری ،دائماً باری جزئی از یک
ٔ
رابطه 1ــ  12باتری روی این بار کار انجام می دهد.
به
صفحه دیگر منتقل می شود .در این فرایند طبق ٔ
ٔ
صفحه خازن نیز به آهستگی افزایش می یابد .بنابراین ،برای انتقال
هنگام انتقال بار ،اختالف پتانسیل دو
ٔ
رابطه 1ــ )V = q/C( 14و با توجه به اینکه در این فرایند
بارهای بعدی به کار بیشتری نیاز است .بنا به ٔ
صفحه خازن را تابعی خطی از
ظرفیت خازن همواره مقدار ثابتی است ،می توانیم اختالف پتانسیل دو
ٔ
بار ذخیره شده در آن بدانیم که به طور یکنواخت از صفر تا  Vافزایش می یابد .بنابراین ،در هنگام باردار
شدن خازن می توان اختالف پتانسیل متوسطی را به صورت +0 V
صفحه خازن
=برای دو
=V V
ٔ
2
2
رابطه 1ــ ،12کار انجام شده برای باردار شدن کامل خازن برابر با
درنظر گرفت .آنگاه با استفاده از
ٔ
حاصل ضرب ّ
کل بارهای جزئی منتقل شده ( )qدر اختالف پتانسیل متوسط است:

) (

W
= qV
= q V= 1 qV
2 2

این کار به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در میدان الکتریکی فضای بین صفحه های خازن
ذخیره می شود .بنابراین:
1

(1ــ   )18

U = qV
U
 2خازن

که در آن انرژی پتانسیل الکتریکی خازن (خازن )Uبرحسب ژول ( ،)Jبار خازن ( )qبرحسب کولن ()C
صفحه خازن ( )Vبرحسب ولت ( )Vاست.
و اختالف پتانسیل دو
ٔ
رابطه 1ــ 14می توان نوشت:
از طرفی با استفاده از ٔ
(1ــ)19

2

1

 = 2 CVخازنUU

و
(1ــ)20

q2
U
 = 21 CخازنU

مثال 1ـ   18

دو سر یک خازن  0/050mFرا به ولتاژ  ١٢Vوصل میکنیم .بار و انرژی ذخیره در آن را محاسبه کنید.
رابطه  q = CVبار ذخیره شده برابر است با
پاسخ :با توجه به ٔ
q = CV = (0/050 * 10-6F) (12V) = 0/60 * 10-6C = 0/60mC
رابطه  U = 21 qVانرژی خازن را محاسبه می کنیم:
با استفاده از ٔ

C

_
_
_
_
_
_
_

+

_

V

= 1 qV
= (1 )0/ 60×10−6 C()12V
=U
3 / 6 ×10−6 J = 3/6mJ
2
2
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مثال 1ـ   19

دستگاه رفع لرزش نامنظم قلب ِ(دفیبریالتور)1
ذخیره انرژی پتانسیل الکتریکی ،اساس کار بسیاری
توانایی خازن برای
ٔ
از دستگاه ها مانند دستگاه های رفع لرزشی است که توسط گروه های فوریت های
حمله قلبی شده اند به کار
پزشکی برای توقف لرزش بطنی افرادی که دچار
ٔ
آشفته قلب باعث می شود
می رود .در این بیماری انبساط و انقباض ناهماهنگ و
ٔ
خون به درستی به مغز فرستاده نشود .در دستگاه های رفع لرزشی قابل حمل،
یک باتری ،خازنی را تا اختالف پتانسیل حدود  6kVباردار می کند و خازن در
زمانی کمتر از یک دقیقه مقدار زیادی انرژی ذخیره می کند .صفحه های رابط
2
شده خود را از طریق بدن بیمار از یک
قفسه ٔ
(کفشک ها ) روی ٔ
سینه بیمار قرار داده می شوند و خازن بخشی از انرژی ذخیره ٔ
کفشک به کفشک دیگر منتقل می کند .هدف از این کار این است که یک پالس (تپ) جریان قوی به قلب بدهند تا قلب به طور
موقت از کار بیفتد و پس از آن با آهنگ منظم طبیعی خود به کار افتد.
اگر خازن این دستگاه به ظرفیت  11/0mFبا ولتاژ  6/00kVشارژ شود و سپس تمام انرژی آن از طریق کفشک ها به
درون بدن بیمار تخلیه شود،
الف) چقدر انرژی در بدن بیمار تخلیه شده است؟
ب) چه مقدار بار الکتریکی از بدن بیمار عبور کرده است؟
پ) اگر تخلیه انرژی تقریباً در مدت  2/00msصورت پذیرفته باشد توان پالس جریان چقدر بوده است؟
رابطه (1ــ )19به دست می آید:
پاسخ :الف) انرژی ذخیره شده در خازن با استفاده از ٔ
U =1 CV 2 =1 )11/ 0×10−6 F()6 / 00×103 V(2 =198 J
2
2

که با توجه به فرض مسئله این همان انرژی تخلیه شده در بدن بیمار است.
ب) بار اولیه روی صفحات خازن برابر است با
-6
3
q = CV ⇒ q = (11/0 * 10 F) (6/00 * 10 V) = 6/60 * 10-2C
با توجه به فرض مسئله ،این همان باری است که از بدن بیمار عبور کرده است.
پ) توان پالس (تپ) برابر است با
198 = 99 / 0kW
== U
P
t 2 / 00×10−3

فعالیت 1ـ   8

رابطه 1ــ   18انرژی
رابطه  = qVباتری Uبه دست می آید .از طرفی طبق ٔ
انرژی پتانسیلی که باتری فراهم می آورد از ٔ
پتانسیل خازن  = 1 qVخازنU
 Uاست .آیا به نظر شما پایستگی انرژی نقض شده است؟ در این مورد تحقیق کنید.
2

 paddlesــ2
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1ـ13ـ به هم بستن خازن ها در مدار

در گذشته های دور برای به دست آوردن ظرفیت موردنیاز ،تعداد معینی خازن را طوری به هم
می بستند که ظرفیت موردنظر را به دست آورند ،ولی امروزه همان طور که پیش تر دیدیم مدارهای
الکتریکی پُر از خازن هایی است که هریک بنا به ویژگی های خود در مدار استفاده شده است .خازن ها
می توانند به روش های مختلفی به یکدیگر متصل شوند که در اینجا دو نوع رایج این اتصال ها را
مجموعه خازن هایی که به این روش ها به هم
بررسی می کنیم که موازی و متوالی نامیده می شوند.
ٔ
متصل شده اند را می توان با یک خازن جایگزین کرد که به این خازن ،خازن معادل و به ظرفیت آن،
ظرفیت معادل )Ceq( 1می گویند .انرژی الکتریکی ذخیره شده در این ِ
خازن معادل برابر مجموع انرژی
تک تک خازن هاست.
الف) بستن خازن ها به صورت موازی :شکل 1ــ 32یک مدار الکتریکی را نشان می دهد که
واژه «موازی» ارتباط چندانی به
در آن سه خازن به صورت موازی به باتری متصل شده اند .توجه کنید ٔ
صفحه باالیی
چگونگی ترسیم صفحه های خازن ها ندارد ،بلکه «به صورت موازی» به این معناست که
ٔ
صفحه پایینی آنها نیز به یکدیگر متصل شده است و اختالف پتانسیل یکسان  Vبه
خازن ها به یکدیگر و
ٔ
دو سر این دسته صفحه ها اعمال شده است .بنابراین ،هریک از خازن ها در اختالف پتانسیل یکسان
 Vقرار دارد:
V1 = V2 = V3 = V
رابطه  q = CVبه صورت زیر درمی آید:
بار هر خازن طبق ٔ
q1 = C1V ، q2 = C2V ، q3 = C3V
مجموعه خازن ها برابر است با:
بنابراین ،بار کل ذخیره شده در
ٔ
q = q1 + q2 + q3 = C1V + C2V + C3V= (C1 + C2 + C3) V
درنتیجه ظرفیت معادل ترکیب خازن های موازی چنین می شود:
q )C1 + C2 + C 3 (V
=
=C1 + C2 + C 3
V
V

شکل 1ــ      32سه خازن که به طور موازی
بسته شده اند.

= C eq

و بنابراین ،ترکیب این سه خازن موازی را می توان با خازن معادل شکل 1ــ 33جایگزین کرد.
رابطه باال به صورت زیر تعمیم می یابد:
درحالت کلی برای  nخازن موازی ٔ
(1ــ)21

V

q1
−q1 C
1

V

q2
−q2 C
2

Ceq = C1 + C2 + … + Cn

q
−q C
eq

V

+
_

شکل 1ــ      33خازن معادل با ظرفیت Ceq

بنابراین ،ظرفیت خازن معادل خازن هایی که به صورت موازی به یکدیگر بسته شده اند از ظرفیت
هریک از خازن ها بیشتر است.

واژه  equivalentبه معنای معادل است.
١ــ  eqمخفف ٔ

V

q3
−q3 C
3
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مثال 1ـ 20
20µF

30
µF

شکل الف ،دو خازن را نشان می دهد که به یک باتری  ١٢Vبسته شده اند.
الف) ظرفیت ،بار و انرژی خازن معادل را محاسبه کنید.
ب) بار و انرژی هر خازن را بیابید.

+
_ 12V

پاسخ:
الف) شکل الف را می توان به صورت آرایش شکل ب نشان داد .با توجه به
(الف)
شکل ب ،خازن ها موازی اند و ظرفیت معادل آنها ازمجموع ظرفیت تک تک آنها
+
حاصل می شود:
_ 12V
20µF
30µF
Ceq = C1 + C2 = 20mF + 30mF = 50mF
(ب)
با توجه به اینکه ولتاژ خازن معادل برابر اختالف پتانسیل باتری است ،بار
رابطه زیر به دست می آید:
خازن معادل از ٔ
2
q = CeqV = (50mF)(12V) = 6/0 * 10 mC
و انرژی خازن معادل را می توانیم با استفاده از هرکدام از سه رابطه ای که برای انرژی خازن به دست آوردیم محاسبه
رابطه  U = 21 CV ٢داریم:
کنیم؛ مثال ً با استفاده از ٔ
_ _

_

_

_

_ _

_

_

U = 1 C eq V 2 = 1 )50mF()12V(2 = 3 / 6 ×103 mJ
2
2

ب) با توجه به اینکه خازن ها به صورت موازی بسته شده اند ،ولتاژ هر خازن برابر با اختالف پتانسیل دو سر باتری است.
رابطه  q = CVبار هر خازن را به دست می آوریم:
اکنون با استفاده از ٔ
2
q1 = C1V = (20mF)(12V) = 2/4 * 10 mC
q2 = C2V = (30mF)(12V) = 3/6 * 102mC
و انرژی هر خازن نیز با استفاده از هرکدام از سه رابطه ای که برای انرژی خازن به دست آوردیم محاسبه می شود .این
رابطه  U = 21 qVاستفاده می کنیم:
دفعه از ٔ
U1 = 1 q1V = 1 )2 / 4 ×102 mC()12V( = 1/ 4 ×103 mJ
2
2
U 2 = 1 q 2V = 1 )3 / 6 ×102 mC()12V( = 2 / 2×103 mJ
2
2

خوب است بررسی کنید که مجموع بار خازن ها برابر با بار خازن معادل ،و مجموع انرژی خازن ها برابر با انرژی خازن
معادل است.
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مثال 1ـ   21

ظرفیت معادل بین پایانه های  Aو  Bرا در شکل روبه رو به دست آورید.
صفحه خازنهای
صفحه خازن  4/0pFبه دو
پاسخ :همانطور که در شکل میبینیم دو
ٔ
ٔ
 3/0pFو  2/0pFبسته شده است .بنابراین ،خازن  4/0pFبا دو خازن دیگر موازی است.
در نتیجه داریم:
Ceq = C1 + C2 + C3 = 4/0pF + 3/0pF + 2/0pF = 9/0pF

A

4 / 0pF

3 / 0pF

2 / 0pF

B

ب) بستن خازن ها به صورت متوالی :شکل 1ــ 34سه خازن را نشان می دهد که به صورت
واژه «متوالی» ارتباط چندانی به چگونگی ترسیم
متوالی به یک باتری متصل شده اند .توجه کنید ٔ
صفحه های خازن ها ندارد؛ بلکه «به صورت متوالی» به این معناست که خازن ها یکی پس از دیگری به
یکدیگر بسته شده اند ،هیچ انشعابی بین آنها وجود ندارد و یک اختالف پتانسیل  Vبه دو سر این ترکیب
همه خازن ها دارای بار یکسان  qمی شوند .برای
متوالی اعمال شده است .در بستن متوالی خازن هأ ،
توضیح این موضوع ،فرایند زیر را که پس از اعمال اختالف پتانسیل  Vدر خازن ها رخ می دهد در
نظر می گیریم.
از خازن  ١شروع می کنیم و رو به سمت راست به سوی خازن  ٣می رویم .وقتی باتری به
صفحه سمت چپ خازن  ١ایجاد می کند .آنگاه این
خازن های متوالی وصل می شود بار  -qرا روی
ٔ
صفحه سمت راست خازن  ١می راند (آن را با بار  +qبر جای می گذارد) .این بار
بار ،بار منفی را از
ٔ
ِ
صفحه سمت چپ خازن  ٢حرکت می کند (به آن بار  -qمی دهد) .سپس بار
منفی رانده شده به سوی
ٔ
صفحه سمت راست خازن  ٢می راند (آن را با بار +q
صفحه سمت چپ خازن  ٢بار منفی را از
روی
ٔ
ٔ
صفحه سمت چپ خازن  ٣می برد (به آن بار  -qمی دهد) .سرانجام بار روی
بر جای می گذارد) و به
ٔ
صفحه سمت راست خازن  ٣به سمت باتری
صفحه سمت چپ خازن  ٣کمک می کند تا بار منفی از
ٔ
ٔ
صفحه سمت راست را با بار  +qبر جای می گذارد.
حرکت کند و به این ترتیب،
ٔ
برای به دست آوردن ظرفیت خازن معادل  ،Ceqنخست اختالف پتانسیل هریک از خازن ها را
به طور جداگانه به دست می آوریم:
q
q
q
= V1
= ، V2 = ، V3
C3

C2

V

q

C
C2
C
_ 1
__ q −q
q −q __ 3
_
_
_
_
_
_
_
 
=0

q

پس ظرفیت خازن معادل چنین می شود:

C1

)V = V1 + V2 + V3 = q

q
1
=
1
1
1
1
1
1
q) +
(
+
+
+
C1 C2 C3
C1 C2 C3

q
=
V

=0

q

−q

شکل 1ــ      34سه خازن که به طور متوالی
بسته شده اند.

اختالف پتانسیل کل ،برابر با مجموع این سه اختالف پتانسیل است:
1
1
1
+
+
(
C1 C2 C3

_

=Ceq
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و درنتیجه:
1
1
1
1
=
+
+
Ceq C1 C2 C3

_V

Ceq

و بنابراین ،ترکیب این سه خازن متوالی را می توان با خازن معادل شکل 1ــ 35جایگزین کرد.
رابطه باال به صورت زیر تعمیم می یابد.
در حالت کلی برای  nخازن متوالی ٔ

شکل 1ــ      35خازن معادل با ظرفیت Ceq

1
1
1
1
=
+
+ +
Ceq C1 C2
Cn

(1ــ)22

بنابراین ،ظرفیت خازن معادل خازن هایی که به صورت متوالی به یکدیگر بسته شده اند از
کوچک ترین ظرفیت خازن این مجموعه نیز کوچک تر است.
مثال 1ـ  22

شکل الف دو خازن را نشان می دهد که به یک باتری  3/0Vبسته شده اند.
الف) ظرفیت ،بار و انرژی خازن معادل را محاسبه کنید.
ب) بار ،ولتاژ و انرژی هر خازن را بیابید.
پاسخ:
الف) شکل الف را می توان به صورت آرایش شکل ب نشان داد.
رابطه 1ــ 22به دست
با توجه به شکل ب ،خازن ها متوالی اند و ظرفیت معادل آنها از ٔ
می آید:
1
1
1
1
1
1
=
+
=
+
=
Ceq C1 C2 6 / 0µF 12µF 4 / 0µF

درنتیجه  Ceq= 4/0µFاست.
رابطه  q = CeqVبار خازن معادل را به دست می آوریم:
اکنون با استفاده از ٔ

کلید
باتری
(الف)
µF
12
_

6_ / 0µF
_
_
_

_
_
_

_
3 / 0V

q = CeqV=(4/0µF)(3/0V)=12µC

(ب)

و انرژی خازن معادل را می توانیم با استفاده از هرکدام از سه رابطه ای که برای انرژی خازن به دست آوردیم محاسبه
2

کنیم؛ مثال ً با استفاده از  U = 1 qداریم:
2C

2
2
1 q
)1 (12µC
=
= 18µJ
2 Ceq 2 4 / 0µF

=U

ب) با توجه به اینکه خازن ها به صورت متوالی بسته شده اند ،بار هر دو خازن با هم برابر و مساوی بار خازن معادل است:
رابطه  V = q / Cولتاژ هر خازن را می یابیم:
اکنون با استفاده از ٔ
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q1=   q2  = q  = 12µC

q1 12µC
=
= 2 / 0V
C1 6 / 0µF

= V1

q2 12µC
=
= 1 / 0V
C2 12µF

= V2
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و انرژی هر خازن نیز با استفاده از هرکدام ازسه رابطه ای که برای انرژی خازن به دست آوردیم محاسبه می شود .این
رابطه  U = 1 qVاستفاده می کنیم:
بار از ٔ
2

1
1
12mJ
== U1
qV
= ()12mC()2 / 0V
2 1 1 2
1
1
6 / 0mJ
= U2
q2V2 =m
= ()12 C()1 / 0V
2
2

خوب است بررسی کنید که مجموع ولتاژ خازن ها برابر با ولتاژ کل (ولتاژ باتری) است و نیز مجموع انرژی خازن ها
برابر با انرژی خازن معادل است.
فعالیت 1ـ      9

صفحه های لمسی از قبیل آنچه که در شکل روبه رو نشان داده شده است
امروزه کاربردی گسترده در زندگی روزمره پیدا کرده است و آنها را می توان در همه جا
از صفحه های رایانه گرفته تا گوشی های تلفن های همراه و حتی در ابزارهای پزشکی
یافت .آنها به روش های مختلفی عمل می کنند که یکی از متداول ترین این روش ها
صفحه لمسی،
مبتنی بر استفاده از ظرفیت خازن هاست .با تماس انگشت با یک
ٔ
تغییری در ظرفیت خازن ایجاد می شود که مدارهای الکترونیکی دستگاه می توانند
آن تغییر را آشکار کنند .در مورد انواع این صفحه های لمسی خازنی 1و چگونگی
عملکرد آنها تحقیق و به کالس گزارش کنید.
خازن ها را می توان به صورت موازی ،متوالی یا ترکیبی از خازن های موازی و متوالی بست و
دستگاهی از خازن ها درست کرد .در ادامه مثالی از این دست را بررسی می کنیم.
مثال 1ـ23

شکل روبه رو ،هشت خازن را نشان می دهد که به صورت
مجموعه ای از اتصال های متوالی و موازی به هم بسته شده اند.
الف) ظرفیت خازن معادل بین پایانه های  Aو  Bرا در شکل
محاسبه کنید.
ب) اگر پایانه های  Aو Bرا به یک باتری با ولتاژ  ١٢Vوصل
کنیم چه مقدار انرژی در دستگاه خازن ها ذخیره می شود؟

1- capacitive touch screen
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پاسخ:
خوشه سمت چپ با هم موازی اند و ظرفیت معادل آنها برابر است با
الف) با توجه به شکل ،سه خازن
ٔ

C123 = C1 + C2 + C3 = 6 / 0pF + 1 / 0pF + 1 / 0pF = 8 / 0pF

رابطه زیر به دست می آید:
خازن  C123خود با خازن  C4متوالی است .بنابراین ظرفیت معادل خازن های سمت چپ از ٔ
1
1
1
1
1
1
=
= +
+
=
 = 4 / 0pFچپ ⇒ C
 C123 C4 8 / 0pF 8 / 0pF 4 / 0pFچپ C

خوشه سمت راست با هم موازی اند و ظرفیت معادل آنها برابر است با
به همین ترتیب سه خازن
ٔ

C567 = C5 + C6 + C7 = 1 / 0 + 2 / 0 + 1 / 0 = 4 / 0pF

رابطه زیر به دست
خازن  C567خود با خازن  C8متوالی است .بنابراین ،ظرفیت معادل خازن های سمت راست از
ٔ
می آید:
1
1
1
1
1
1
=
+
=
+
=
= 2 / 0pFراست⇒ C
 C567 C8 4 / 0pF 4 / 0pF 2 / 0pFراستC

بنابراین ،شکل این دستگاه خازن ها به صورت شکل زیر درمی آید.
A

چپC

راستC

C

B

درنتیجه ظرفیت خازن معادل این دستگاه خازن ها برابر است با
 =4/0pF + 2/0pF = 6/0pFراست +   Cچپ Ceq  =   C
رابطه انرژی خازن ها می توانیم انرژی ذخیره شده در این دستگاه را بیابیم .در اینجا ساده تر
ب) با استفاده از یکی از سه ٔ
رابطه  U = 1 CV2استفاده کنیم:
آن است که از ٔ
2

1
1
2
4 / 3 × 102 pJ
= C
V2
()6 / 0pF()12V
=
2 eq
2

=
U

پرسش ها
پایه نارسانایی قرار دارد ،به
کره فلزی بدون بار الکتریکی را که روی ٔ
 1یک ٔ
آونگ الکتریکی بارداری نزدیک می کنیم .با ذکر دلیل توضیح دهید که چه
اتفاقی می افتد.

کرۀ فلزی
+

پایۀ نارسانا
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نقطه
آرایه مربعی از ذرات باردار را نشان می دهد .مربع ها که در ٔ
 2شکل روبه رو دو ٔ
فاصله  dیا  d/2از هم
 Pهم مرکزند ،همردیف نیستند .ذره ها روی محیط مربع به
ٔ
نقطه  Pچیست؟
قرار گرفته اند .بزرگی و جهت میدان الکتریکی برایند در ٔ

−2q

+3q
+2q

d

d

−3q

d/2
−q

P

−q

+2q

+6q

B

A

نقطه  Aبه
ذره باردار کوچک را از حالت سکون ،از ٔ
 4در شکل روبه رو ٔ
نقطه
پایه عایقی قرار دارد ،نزدیک می کنیم و در ٔ
کره باردار که روی ٔ
سمت ٔ
 Bقرار می دهیم( .الف) در این جابه جایی ،کار نیروی الکتریکی مثبت است
یا منفی؟ (ب) کاری که ما در این جابه جایی انجام می دهیم مثبت است یا
ذره باردار در این جابه جایی چگونه تغییر می کند؟
منفی؟ (پ) انرژی پتانسیل ٔ
(ت) پتانسیل نقطه های  Aو  Bرا با هم مقایسه کنید.

+3q

−2q

A

B

(الف)

−2q

−q

−3q

 3شکل روبه رو سه آرایش خطوط میدان الکتریکی را نشان
می دهد .در هر آرایش ،یک پروتون از حالت سکون در
نقطه
نقطه  Aرها می شود و سپس توسط میدان الکتریکی تا ٔ
ٔ
 Bشتاب می گیرد .نقطه های  Aو  Bدر هر سه آرایش در
فاصله های یکسانی از هم قرار دارند .در کدام شکل سرعت
نقطه  Bبیشتر است؟ توضیح دهید.
پروتون در ٔ

+6q

A

B

(پ)

(ب)
+
A

+
++ ++
+ + +
+
+
+ + ++

B

 5اگر ساختمان یک خازن را تغییر ندهیم ،در هریک از شرایط زیر ظرفیت خازن چگونه تغییر می کند؟
الف) بار آن دو برابر شود.
ب) اختالف پتانسیل میان صفحه های آن سه برابر شود.
دوذره باردار را نشان می دهد که در جای خود روی محور  xثابت شده اند.
 6شکل روبه رو،
ٔ
(الف) در کجای این محور (غیر از بینهایت) نقطه ای وجود دارد که در آنجا میدان الکتریکی
برایند برابر با صفر است؟ (ب) آیا نقطه ای در جایی بیرون از محور (غیر از بینهایت) وجود دارد که میدان الکتریکی در آنجا صفر باشد؟
−3q

q

مسئله ها
فاصله
 1بارهای الکتریکی نقطه ای  q1  =  -4/0nCو  q2=  -4/0nCمطابق شکل در
ٔ
فاصله آن
  8/0cmاز یکدیگر ثابت شده اند .بار نقطه ای  q3  =  -5/0nCرا در نقطه ای که
ٔ
از هریک از دو بار الکتریکی قبلی برابر  8/0cmاست ،قرار می دهیم .نیروی الکتریکی
وارد بر بار  q3را محاسبه کنید.

q3

q1

q2
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فاصله  6/0cmاز یکدیگر قرار
 2دو بار الکتریکی نقطه ای همنام  q  =  +1/0nCمطابق شکل روبه رو
ٔ
نقطه  Aواقع بر عمود منصف خط واصل دو بار ،در
دارند .جهت و
اندازه میدان الکتریکی را در ٔ
ٔ
نقطه ( Oوسط خط واصل دو بار) مشخص کنید.
فاصله  4/0cmاز ٔ
ٔ

y
q+
3/0cm
x

ذره باردار  q2 ،q1و  q3مطابق شکل در سه رأس مربعی
 ٣سه ٔ
اندازه
ثابت شده اند .اگر  q1  =   q3=-5/0µCباشد ،نوع و
ٔ
بار  q2را طوری تعیین کنید که بار  q4در حال تعادل باشد.

q2

A

0

4/0cm

q1

3/0cm
q +

q3

q4

-15
فاصله
دافعه بین دو پروتون که به
٤
ٔ
هسته اتم آهن شعاعی در حدود  4/0*10 mدارد و شامل  ٢٦پروتون است( .الف) بزرگی نیروی ٔ
ٔ
   4/0*10-15mاز هم قرار دارند چقدر است؟ (ب) بزرگی نیروی گرانشی بین این دو پروتون چقدر است؟ (پ) از این مسئله به چه نتیجهای میرسید؟
5
ذره بارداری به جرم ٢/0g
 ٥در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  5/0*  10 N/Cکه جهت آن قائم و رو به پایین استٔ ،
معلّق و به حال سکون قرار دارد .اگر  g  = 10N/kgباشد ،اندازه و نوع بار الکتریکی ذره را مشخص کنید.

جو زمین متفاوت است .وقتی ماهوارهای به دور زمین
 6غلظت الکترونها در ارتفاعات مختلف ّ
میچرخد براثر عبور از فضای اطراف زمین باردار میشود .این بارها ممکن است موجب
ماهواره امید در اثر عبور از
آسیبرساندن به قطعات الکترونیکی ماهواره شود .فرض کنید
ٔ
یکی از الیههای جو دارای بار الکتریکی  q=2/0  *10-9Cشود .این ماهواره ،مکعبی به ضلع
 40cmاست .چگالی سطحی بار الکتریکی روی سطح این ماهواره را محاسبه کنید (از تجمع
بار بر روی لبهها چشمپوشی شود).
5
نقطه A
 7مطابق شکل ،بار  q  =  +50nCرا در میدان الکتریکی یکنواخت  8/0 *  10 N/Cاز ٔ
نقطه  Bجابه جا می کنیم .اگر  AB=2/0mو  α=30°باشد ،مطلوب است
تا ٔ
الف) نیروی الکتریکی وارد بر بار ،q
ب) کاری که نیروی الکتریکی در این جابه جایی انجام می دهد،
پ) تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q

B
→

E

α
A

فاصله  2/00 cmرا موازى ىکدىگر قرار مى دهىم و آنها را به  اختالف پتانسىل  100Vوصل مى کنىم .درنتىجه،
صفحه رسانا با
 8دو
ٔ
ٔ
ىکى از صفحه ها به طور منفى و دىگرى به طور مثبت باردار مى شوند و مىان دو صفحه مىدان الکترىکى ىکنواختى به وجود مى آىد.
اندازه اىن مىدان الکترىکى را حساب کنىد و توضىح دهىد که کدام ىک از دو صفحه پتانسىل الکترىکى بىشترى دارند.
ٔ
نقطه  Aتا  Bجابه جا مى شود .اگر انرژى پتانسىل آن در نقطه هاى  Aو Bبه ترتىب
 9در ىک مىدان الکترىکى ،بار  q  =   20nCاز ٔ
 -4/0*10-5Jو  5/0*10-5Jباشد ،اختالف پتانسىل الکترىکى مىان دو نقطه ( )VB-VAرا محاسبه کنىد.

 10بار الکترىکى  q  =  -40nCاز نقطه اى با پتانسىل الکترىکى  V1=  -40Vتا نقطه اى با پتانسىل  V2=  -10Vآزادانه جابه جا مى شود.
الف) انرژى پتانسىل الکترىکى بار  qچه اندازه و چگونه تغىىر مى کند؟ ب) توضىح دهىد که تغىىر انرژى پتانسىل بار ( qبا توجه به
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11
12
13

14

قانون پاىستگى انرژى) به چه انرژى اى تبدىل مى شود؟
فاصله صفحات آن  1/0mmو بین صفحات آن هواست ،باید چقدر
مساحت صفحه های یک خازن تخت به ظرفیت   1/0Fکه
ٔ
باشد؟ از این مسئله چه نتیجه ای می گیرید؟
صفحه ىک خازن را از  28ولت به  40ولت افزاىش مى دهىم .اگر با اىن کار  15مىکروکولن بر بار ذخىره
اختالف پتانسىل بىن دو
ٔ
شده در خازن افزوده شود ،ظرفىت خازن را حساب کنىد.
خازنى به ظرفىت  C1=5/0µFبا اختالف پتانسىل  1/2*103 Vو خازنى به ظرفىت  C2=10µFبا اختالف پتانسىل  7/5*102 Vپر
شده اند .اگر اىن خازن هاى پر را از مدار اصلى آنها جدا و صفحه هاى همنام آنها را به هم وصل کنىم،
الف) اختالف پتانسىل بىن دو صفحه و بار ذخىره شده در هر خازن چقدر مى شود؟
ب) مجموع انرژى ذخىره شده در دو خازن را قبل و بعد از اتصال به ىکدىگر محاسبه و با هم مقاىسه کنىد.
1/ 0µF
در مدار شکل روبه رو اختالف پتانسىل دو سر مدار برابر  10Vاست.
8 / 0µF
8 / 0µF
الف) ظرفىت معادل مدار ،و
ب) بار الکترىکى و اختالف پتانسىل دو سر هر ىک از خازن ها را حساب کنىد.
3 / 0µF

V−
4 / 0µF

مجموعه خازن ها را در حالتى حساب
 15در شکل روبه رو ،انرژى ذخىره شده در
ٔ
کنید که الف) کلىد  kباز و ب) کلىد  kبسته است.
2 / 0µF

9 / 0µF

k
−
V = 10V

 16یک باتری  12Vبه پایانه های  Aو  Bی مدار نشان داده شده در شکل روبه رو بسته
شبکه خازنی ذخیره می شود؟
شده است .چقدر انرژی در ٔ
10pF
6 / 0pF
٭  17فرض کنید زنبور عسل کره ای به قطر  1/000cmاست که بار +45/0pC
4 / 0pF
B
گرده کروی ای را که
3 /0pF
به طور یکنواخت روی آن پخش شده است .همچنین قطر ٔ
12pF
به سمت زنبور کشیده می شود  40/0µmو بزرگی باری را که روی هر طرف
A
گرده القا می شود  1/00pCدر نظر بگیرید و نیز فرض کنید گرده کامال ً به زنبور
4 / 0pF
می چسبد .الف) با فرض آنکه ّ
کل بار روی زنبور در مرکز آن قرار گرفته باشد
و بارهای القا شده روی گرده به صورت دو بار نقطه ای مجزا از هم در دو سمت
مقابل قطر گرده باشد ،نیروی الکتریکی خالص وارد بر گرده از سوی زنبور را محاسبه کنید .ب) سپس فرض کنید این
کالله گل دیگری بیاورد و نیز نوک کالله را مانند ذره ای با بار -45/0pC
زنبور ،گرده را به
فاصله  1/000mmاز نوک ٔ
ٔ
درنظر بگیرید .نیروی الکتریکی خالص وارد بر گرده از سوی کالله را محاسبه کنید.
مقایسه قسمت های الف و ب نتیجه بگیرید آیا گرده روی زنبور باقی می ماند یا به سمت کالله حرکت می کند؟
پ) با
ٔ
3 / 0pF

٭ این سؤاالت برای دانش آموزان بسیار کوشا طراحی شده است و در امتحان نهایی از آنها ارزشیابی به عمل نمی آید.
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جریان الکتریکی و مدارهای
جریان مستقیم

ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی می دهد.

این ولتاژ از سلول های بیولوژیک پولکی شکلی حاصل می شود که در واقع مثل یک باتری عمل می کند.
شکل ،تصویری از یک ماهی الکتریکی به نام تورپدو را نشان می دهد .در زیر بالچه های این ماهی،

پشته هایی از هزاران تا از این سلول ها در چند صد ردیف کنار هم قرار گرفته اند.
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در فصل پیش با بار الکتریکی ،میدان الکتریکی و اختالف پتانسیل بین دو نقطه از میدان
الکتریکی آشنا شدیم و به بررسی بر هم کنش های بارهای الکتریکی در حالت سکون پرداختیم .در این
ناحیه دیگر
فصل به جریان های الکتریکی می پردازیم که با شارش بارهای الکتریکی از یک ناحیه به ٔ
به وجود می آید.
مثال های جریان های الکتریکی فراوان است؛ مثال ً انرژی مورد نیاز نمایشگرهایی مانند تلفن
همراه توسط باتری هایی تأمین می شود که از طریق سیم های رسانایی که در آنها بارهای الکتریکی در
جریان اند به نمایشگر تلفن همراه شما متصل اند (شکل 2ــ .)1فیزیولوژیست ها و مهندسان پزشکی با
جریان های الکتریکی در رشته های عصبی ای سر و کار دارند که ماهیچه ها را کنترل می کنند .مهندسان
ذخیره اطالعات سر و
برق با دستگاه های الکتریکی بی شماری از قبیل مولدهای برق و دستگاه های
ٔ
کار دارند و مهندسان مخابرات نگران اختالالت ناشی از زبانه های خورشیدی (شکل 2ــ  )2هستند.

شکل 2ــ ٢یک زبانۀ خورشیدی حلقۀ عظیمی
از الکترون ها و پروتون هاست که از سطح

بار متحرک

خورشید رو به بیرون آن امتداد دارد .برخی

از زبانه های خورشیدی از هم می پاشند و این
ذرات باردار را به فضا پرتاب می کنند.

سیم رسانا

باتری
شکل 2ــ    ١انرژی این نمایشگر تلفن همراه توسط بارهایی تأمین می شود که از

طریق سیمی رسانا از باتری به نمایشگر منتقل می شوند.

درباره مبانی فیزیکی جریان های الکتریکی و مدارهای الکتریکی بحث می کنیم.
در این فصل،
ٔ
با این پرسش شروع می کنیم که چرا هر مجموعه بار متحرکی لزوماً جریان الکتریکی ایجاد نمی کند .در
واقع برای اینکه جریان الکتریکی داشته باشیم باید یک انتقال خالص بار از یک سطح معین رخ دهد
(شکل 2ــ )3که به این منظور نیاز به یک مول ّد الکتریکی از قبیل باتری داریم تا با ایجاد یک میدان
الکتریکی ،بارها را در راستای معینی به حرکت درآورد.

I
A

شکل 2ــ ٣باریکه ای از بارهای مثبت

از سطح مقطع  Aمی گذرند و جریان  Iرا
ایجاد می کنند.

2ـ١ـ جریان الکتریکی

همه بارهای متحرک جریان
هرچند جریان الکتریکی ناشی از شارش بارهای متحرک است ،ولی ٔ
ایجاد نمی کنند .همان طورکه گفتیم ،برای اینکه جریان الکتریکی داشته باشیم باید یک شارش خالص
بار از یک سطح معین بگذرد .به این منظور سیمی فلزی را در نظر بگیرید .همان طورکه در فیزیک  ١و
مرتبه
آزمایشگاه دیدیم الکترون های آزاد در طول یک سیم مسی وجود دارند ولی آنها با سرعت هایی از ٔ
6
همه جهت ها حرکت می کنند و بنابراین ،هیچ شارش خالص باری از
 10 m/sبه طور کاتوره ای در ٔ
همه نقاط رسانای منزوی که به تعادل
مقطعی معین نداریم (شکل 2ــ .)4از طرفی در فصل پیش دیدیم ٔ
الکتروستاتیکی رسیده است ،صرف نظر از اینکه بار اضافی داشته باشد یا نه ،پتانسیل یکسانی دارد و
میدان الکتریکی در تمام نقاط درون آن صفر است .بنابراین ،گرچه الکترون های آزاد داریم ،ولی هیچ

A
−

−
−
−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

A′

شکل 2ــ  4در نبود اختالف پتانسیل
شارش بار خالصی از مقطع معین AA ′
سیم نداریم.
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→

E

A
_

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

−

A′

شکل 2ــ  5در حضور اختالف پتانسیل،
شارش بار خالص از مقطع  AA′سیم ،دیگر
برابر صفر نیست.

نیروی خالص الکتریکی بر آنها وارد نمی شود و درنتیجه ،هیچ جریانی در رسانا وجود ندارد.
اکنون سیمی رسانا را در نظر بگیرید که در تعادل الکتروستاتیکی است .بنابر آنچه که گفته شد
همه نقاط این سیم ،پتانسیل یکسانی دارد و جریانی در سیم وجود ندارد ،ولی اگر به دو سر
ٔ
سیم یک باتری وصل کنیم ،یک اختالف پتانسیل در دو سر سیم و میدانی الکتریکی درون
آن ایجاد می شود و باعث حرکت الکترون های آزاد در سیم و ایجاد جریان می شود (شکل
2ــ .)5در واقع وقتی میدان الکتریکی را به فلز اعمال می کنیم ،الکترون ها حرکت کاتوره ای
خود را قدری تغییر می دهند و با سرعتی متوسط موسوم به سرعت سوق 1در خالف جهت
میدان به طور بسیار آهسته ای سوق پیدا می کنند که این موجب جریان الکتریکی در رسانا
می شود (شکل 2ــ .)6سرعت سوق در یک رسانای فلزی معموال ً کمتر از 1mm/sاست.

I

شکل 2ــ   6مسیر زیگزاگ یک الکترون آزاد در
یک رسانای فلزی .در حضور میدان الکتریکی ،این
مسیر زیگزاگ در خالف جهت میدان سوق می یابد.

سرعت سوق

فعالیت 2ـ     1

سرعت سوق الکترون های آزاد در یک رسانا می تواند به ِ
کندی سرعت حرکت یک حلزون باشد .اگر سرعت سوق
الکترون ها این قدر کم است ،پس چرا وقتی کلید برق را می زنیم چراغ های خانه به سرعت روشن می شوند؟
راهنمایی :شیلنگ شفافی را در نظر بگیرید .وقتی شیر را باز می کنید ،هنگامی که شیلنگ پر از آب است ،آب
لکه رنگی به
بالفاصله از سر دیگر شیلنگ جاری می شود؛ ولی اگر لکه ای رنگی را درون آب چکانده باشیم ،می بینیم این ٔ
آهستگی در آب حرکت می کند.
اکنون می خواهیم تعریفی برای جریان الکتریکی در یک رسانا ارائه کنیم .فرض کنید بار
بازه زمانی  ∆tاز مقطعی از رسانا می گذرد .نسبت  ∆q/∆tرا جریان الکتریکی متوسط
خالص  ∆qدر ٔ
می گویند .اگر این آهنگ ثابت باشد ،جریان برابر است با
(2ــ)١

∆q
∆t

=I

1- drift velocity
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در
رابطه 2ــ ١بار الکتریکی ( )∆qبرحسب کولن ( ،)Cمدت زمان ( )∆tبرحسب ثانیه ( )sو
ٔ
جریان ( )Iبرحسب آمپر ( )Aاست.
در این فصل با جریان های مستقیم سر و کار داریم که در آن جهت جریان با زمان تغییر نمی کند
و مقدار آن ثابت می ماند.
مثال 2ـ     1

ولتاژ باتری یک ماشین حساب جیبی  3/0Vاست و وقتی ماشین حساب روشن
است ،این باتری باعث عبور جریان  0/17mAدر آن می شود .اگر این ماشین حساب یک
ساعت روشن باشد،
الف) در این مدت چه مقدار بار از مدار می گذرد؟
ب) باتری چقدر انرژی به مدار ماشین حساب می دهد؟
رابطه 2ــ1
پاسخ :الف) باری که در یک ساعت از مدار می گذرد با استفاده از
ٔ
برابر است با
∆q=I(∆t)=(0/17 *10-3A)(3/6 *103s)  =0/61C
رابطه 2ــ  = q∆V( 12خارجی )Wچنین می شود:
ب) انرژی ای که باتری به مدار می دهد بنابه ٔ
 =(0/61C)(3/0 V)  =1/8  Jانرژی داده شده به مدار
تمرین 2ـ     1

رابطه ) ∆q = I(∆tاگر  Iبرحسب آمپر و  ∆tبرحسب ساعت باشد یکای ،∆q
در
ٔ
آمپر  ـ ساعت می شود .باتری خودروها یا گوشی های همراه عموماً با آمپر ــ ِ
ساعت آنها
ِ
ساعت یک باتری بیشتر باشد حداکثر باری که باتری
مشخص می شود و هرچه آمپر ــ
می تواند از مدار عبور دهد تا به طور ایمن تخلیه شود ،بیشتر است.
باتری استاندارد خودرویی ٥٠ ،آمپر  ــ ساعت است .اگر این باتری به طور
متوسط جریان  5/0Aرا فراهم سازد ،چقدر طول می کشد تا خالی شود؟

پایانۀ منفی ()-

پایانۀ مثبت ()+

2ـ٢ـ مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آنها

در فیزیک  1و آزمایشگاه دیدیم که مقاومت الکتریکی به صورت  R= V/Iتعریف می شود.
و نیز دیدیم که برای برخی از مواد (از قبیل فلزات) جریان الکتریکی ( )Iتابعی خطی از اختالف
پتانسیل الکتریکی ( )Vاست .به عبارت دیگر ،این مواد اصطالحاً از قانون اُهم پیروی می کنند.
در این بخش به عوامل مؤثر در مقاومت چنین رساناهایی می پردازیم .بدین منظور آزمایش زیر را
انجام می دهیم.
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عوامل مؤثر بر مقاومت رسانای فلزی

آزمایش 2ـ   1

وسایل آزمایش :منبع تغذیه ،سیم رابط ،سیم هایی از جنس تنگستن ،نیکروم (یا آلیاژهای مختلف دیگر) ،آمپرسنج،
ولت سنج و کلید.
شرح آزمایش:
نقطه  Aو  Bقطعه ای با طول معین (مثال ً 1/5متر) از سیم تنگستن یا نیکروم را
١ــ در مداری مطابق شکل زیر بین دو ٔ
قرار دهید .پس از بستن کلید ،اختالف پتانسیل دو سر سیم را (برحسب ولت) و جریانی که از مدار می گذرد را (برحسب آمپر)،
اندازه بگیرید .سپس با استفاده از تعریف مقاومت ( ،)R=V/Iمقاومت قطعه سیم را (برحسب اُهم) به دست آورید و در جدول
B
A
زیر ثبت کنید.
٢ــ آزمایش را اکنون با همان سیم تنگستن (یا نیکروم) اما با قطعه ای به طول
V

A

1 1
قطعه اخیر را به دست
 2یا  3طول قبلی انجام دهید و با اندازه گیری  Vو  Iمقاومت ٔ
_
آورید .نتیجه را در جدول زیر ثبت کنید.
3ــ حال آزمایش را با دو قطعه سیم هم طول و با سطح مقطع یکسان ،یکی از جنس تنگستن و دیگری از جنس نیکروم
تکرار کنید و نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
منبع تغذیه

شمارۀ آزمایش جنس سیم

طول سیمL

سطح مقطع سیم A

I

V

V
=R
I

نتیجه های به دست آمده رابا یکدیگر مقایسه کنید و به کالس گزارش دهید.
٤ــ سرانجام با انجام دادن آزمایش با سیم های هم طول از یک جنس ولی با سطح مقطع های متفاوت ،به همان ترتیب،
مقاومت هریک از سیم ها را به دست آورید و نتیجه را در جدول باال ثبت کنید.

L
I

I
A
V

شکل 2ــ 7از سیمی به طول  Lو
مقطع یکنواخت  ،Aتحت اختالف
پتانسیل  ،Vجریان  Iمی گذرد.
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آزمایش 2ــ ١نشان می دهد که مقاومت رسانایی که از قانون اهم پیروی می کند(رسانای اُهمی)
در دمای ثابت به طول ،سطح مقطع و جنس رسانا بستگی دارد.
این آزمایش که با محاسبات نظری نیز تأیید می شود نشان می دهد اگر سطح مقطع سیم در تمام
رابطه زیر به دست می آید:
طول آن یکسان باشد (شکل 2ــ ،)7مقاومت سیم از ٔ
(2ــ)٢

L
A

R= ρ

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

که در آن  Lطول سیم برحسب متر ) A ،(mمساحت مقطع سیم برحسب مترمربع ( )m2و R
مقاومت الکتریکی سیم برحسب اُهم ( )Ωاست.
در این رابطه  ρکمیتی به نام مقاومت ویژۀ رساناست که برای رساناهایی که از قانون
اهم پیروی می کنند فقط به جنس رسانا و دمای آن بستگی دارد .یکای  ρدر این رابطه
ویژه برخی مواد در دمای  20°Cدر جدول 2ــ ١داده
اُهم.متر ( )Ω.mاست .مقاومت ٔ
شده است.
تغییر مقاومت ویژه با دما :وقتی دمای یک رسانای فلزی افزایش می یابد
ارتعاشات کاتوره ای اتم ها و یون های آن نیز افزایش می یابد و موجب افزایش برخورد
الکترون های آزاد با
شبکه اتمی رسانای فلزی می شود (شکل 2ــ   )8و به این ترتیب،
ٔ
مقاومت رسانا در برابر عبور جریان زیاد می شود؛ مثال ً درحالی که درکسری از یک ثانیه
ِ
دمای یک فیالمان
تنگستن ملتهب المپی حبابی (شکل 2ــ   )9تقریباً به  2000°Cمی رسد،
ویژه ρ
مقاومت آن با مضربی حدود  10افزایش می یابد .آزمایش نشان می دهد که مقاومت ٔ
ویژه برخی از فلزات را
با دما تقریباً به طور خطی تغییر می کند (شکل 2ــ .)10مقاومت ٔ
ویژه رسانای فلزی در یک دمای
در محدوده ای از دما نشان می دهد .بنابراین ،مقاومت ٔ
مشخص با
ویژه آن در یک دمای مرجع ( )ρ0مربوط می شود.
ٔ
رابطه زیر به مقاومت ٔ
(2ــ)٣

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

→

ve

شکل 2ــ   8حرکت الکترون در داخل شبکۀ
بلوری فلز .با افزایش دما ،ارتعاشات شبکه
و درنتیجه برخورد الکترون ها با شبکه
افزایش می یابد.

=ρ
])ρ0 [1+ α(T − T0

که در آن  αثابتی مثبت موسوم به ضریب دمایی مقاومت ویژه و  T-T0اختالف دما
(برحسب °Cیا  )Kنسبت به دمای مرجع است .یکای  αدر این رابطه ( K-1یا )1/ °C
ویژه برخی از مواد در جدول 2ــ ١داده شده است.
است .ضریب دمایی مقاومت ٔ
همان طورکه مشاهده می کنید این ضریب برای نیمرساناها منفی است .بنابراین ،مقاومت
ویژه نیمرساناها با افزایش دما ،کاهش می یابد.
ٔ
سرب

شکل 2ــ   9عبور جریان از فیالمان تنگستنی
موجب درخشش المپ حبابی شده است.

30×10−8

قلع
−8

20×10

پال

تین

روی

( )°Cدما

مس
نقره
200

) ρ (Ω.mمقاومت ویژه

آهن

شکل 2ــ    10نمودار تقریبی مقاومت ویژۀ چند
فلز در یک محدودۀ دمایی

+

10×10−8

آلوم

ینیوم

100

0

-100

-200

0
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جدول 2ــ١ــ مقاومت ویژه در دمای  20°Cو
ضریب دمایی مقاومت ویژۀ برخی از رساناها و نیمرساناها
ماده

مقاومت ویژه ρ0

ضریب دمایی مقاومت ویژه α

)(K-1

)(Ω.m

رسانای فلزی
نقره

1/62×10-٨

4/1×10-3

مس

1/69×10-٨

4/3×10-3

طال

2/35×10-٨

4/0×10-3

آلومینیم

2/75×10-٨

4/4×10-3

تنگستن

5/25×10-٨

4/5×10-3

آهن

9/68×10-٨

6/5×10-3

پالتین

10/6 ×10-٨

3/9×10-3

نیکروم
( 59درصد  23 ،Niدرصد ،Cu
 16درصد )Cr

100×10

4/0×10

-٨

-4

نیمرسانا
کربن

3/5×10-5

-5×10-4

ژرمانیم
ُ

0/46

-5×10-2

2/5 ×103

-7×10-2

سیلیسیم خالص
مثال 2ـ     2

شکل روبه رو المنت یک اجاق برقی را نشان می دهد .این المنت شامل سیمی به
-6 2
ماده عایقی قرار گرفته است که
طول 1/1mو سطح مقطع  3/1×10 mاست که داخل ٔ
ماده
ویژه ٔ
خود درون یک غالف فلزی است .با عبور جریان ،المنت داغ می شود .مقاومت ٔ
سازنده سیم در دمای  T0= 320°Cبرابر با  ρ0=  6/8 ×10-5Ω.mاست و ضریب دمایی
ٔ
مقاومت
ویژه آن  α  =  2/0×10-3K-1است .مقاومت سیم در دمای  420°Cچقدر است؟
ٔ
از
را
ρ
ویژه
مقاومت
پاسخ:
رابطه ]) ρ = ρ0 [1+ α(T − T0و مقاومت سیم المنت
ٔ
ٔ
رابطه  R= ρL /Aبه دست می آوریم:
را از ٔ
(6 / 8 × 10−5 Ω.m) 1+ (2 / 0× 10−3 K −1)(100K) 
=ρ
= ])ρ0 [1+ α(T − T0


−5
= 8 / 2 × 10 Ω.m
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غالف فلزی

A=3/1*10-6m2

یک اجاق برقی و طرحی از المنت آن
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بنابراین ،مقاومت سیم در دمای  420°Cبرابر است با
)(1 / 1m
L
=R
)(8 / 2 × 10−5 Ω.m
29 Ω
= ρ
=
A
) (3 / 1× 10−6 m2

مثال 2ـ3

دماسنجهای مقاومتی میتوانند در دماهای بسیار باال یا بسیار پایین که دماسنجهای معمولی کار نمیکنند ،دما را اندازه
بگیرند .در واقع از تغییر مقاومت الکتریکی با دما برای ساختن این دماسنجهای دقیق استفاده میشود .معموال ً در این دماسنجها
نقطه ذوب باالیی دارد .فرض کنید در دمای 20/0°C
از پالتین استفاده میکنند .زیرا پالتین تقریباً دچار خوردگی نمیشود و ٔ
مقاومت پالتین یک دماسنج مقاومتی  164Ωباشد .وقتی این دماسنج در محلول خاصی قرار گیرد مقاومت آن  187Ωمیشود.
دمای این محلول چقدر است؟ (مقدار دقیق  αبرای پالتین برابر  3/92*10-3K-1است).
رابطه 2ــ ٣نتیجه می گیریم:
پاسخ :چون مقاومت ٔ R
ویژه  ρدارد ( ،)R=ρL/Aآنگاه از ٔ
رابطه مستقیمی با مقاومت ٔ
=
])R R0 [1+ α(T − T0

که در آن

L
A

R0 = ρ0

معادله باال ،برای  Tخواهیم داشت:
مقاومت سیم در دمای  T0=20/0°Cاست .با حل
ٔ
=187
T 55 / 8 C
=⇒ Ω (164 Ω) 1+ (3 / 92 × 10−3 C−1) (T − 20 / 0 C) 



مط

العۀ آزاد

برخی از تجهیزات پزشکی ،مسیر مستقیمی از جریان را به قلب فراهم می کنند .ولی این کار مثل
یک شمشیر دو َدم است .زیرا در این صورت جریان های خیلی کوچک نیز می توانند خطرآفرین باشند .مث ًال سوندها
را به منظورهای بسیاری در دستگاه گردش خون و گاهی هم در داخل خود قلب قرار می دهند .مقاومت خون و محلول های
نمک ناچیز است ،و البته رگ های خون نیز مسیرهای مستقیمی را به قلب فراهم می کنند و این به معنی آن است که یک ولتاژ
اندک هم می تواند جریان های مرگباری تولید کند .پس ،هر وسیل ٔه پزشکی که مسیر الکتریکی مستقیمی را به قلب فراهم می کند
باید استانداردهای ایمنی سختی داشته باشد و به همین دلیل در مؤسسه های پزشکی استانداردهای شدیدی برای محدود
ساختن جریان هایی وضع شده است که ممکن است تصادف ًا از بدن بیمار عبور کنند.

2ـ٣ـ برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها

در استانداردهای مهندسی ،سیم ها را برحسب قطر و مساحت مقطع آنها نمره بندی می کنند و
اندازه مقاومت های الکتریکی را با حلقه هایی رنگی کد گذاری می نمایند.
ٔ
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نمره بندی سیم ها

در سیمکشیها برای عبور جریانهای زیاد باید سیمهای با ضخامت بزرگتر را انتخاب کنیم .در صنعت تولید سیم ،سیمها را با
ضخامتهای معینی میسازند و معلوم میکنند هر سیم چه جریان بیشینهای را میتواند تحمل کند .به هر سیم با ضخامت معین کد مشخصی
بیشینه هر سیم را بر اساس یکی از استانداردها نشان میدهد.
را اختصاص میدهند .جدول زیر برخی از این کدگذاریها با جریان مجاز
ٔ
توپر مسی براساس استاندارد AWG
جدول 2ــ٢ــ نمره بندی سیم های ُ
نمرۀ سیم قطر سیم (اینچ ٭ ٭ ) جریان بیشینۀ مجاز (آمپر) نمرۀ سیم
٠٠٠٠

0/46

00

0/3648

000
0
1

2

3

4

5

380

0/40965

328

0/32485

245

0/25763

181

0/2893

283

211

0/22942

158

0/18194

118

0/20431

135

21

22

23

24

25

26

27

28

29

٭

قطر سیم

جریان بیشینۀ مجاز

0/02846

9

0/02257

4/7

0/0179

2/7

0/02535
0/0201

7

3/5

0/01594

2/2

0/01264

1/4

0/0142

0/01126

1/7

1/2

6

0/16202

101

30

0/01002

0/86

8

0/12849

73

32

0/00795

0/53

10

0/10189

55

34

0/0063

0/33

7

9

11

0/14428

0/11443

0/09074

47

35

0/00561

0/07196

35

37

0/00445

0/17

12
14

0/06408

15

16

17

64

0/05707

0/05082

41

32

28

22

0/04526

19

18

0/0403

0/03589

14

20

0/03196

11

19

56

33

0/00708

0/43

0/27

0/0808

13

89

31

0/00893

0/7

36

38

39

40

0/005

0/00396

0/00353

0/00314

16

 American Wire Gauge٭
 1 inch = 2/54cm٭ ٭

0/21

0/13

0/11

0/09
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مثال 2ـ4

نمره ( ١٢قطر  0/0808اینچ یا معادل  2/05×10-٣متر  ) صورت می گیرد.
سیم کشی منازل معموال ً با سیم های مسی ٔ
مقاومت  100mاز این سیم ها در دمای اتاق چقدر است؟
پاسخ :مساحت مقطع این سیم برابر است با:
A=   πr2=πD2/4=  (3/14)(2/05*10-3m)2/4=3/30*10-6m2
ویژه سیم مسی در دمای  20°Cبا استفاده از جدول 2ــ  1/69  *10-8  Ω.m ،١و  طول سیم مسی
از طرفی مقاومت ٔ
رابطه  R=ρL/Aبرای مقاومت سیم مسی خواهیم داشت:
 100mاست .بنابراین ،با استفاده از ٔ
)(100m
L
=R
)(1 / 69 × 10−8 Ω.m
0 / 512Ω
= ρ
=
A
) (3 / 30× 10−6 m2

انواع مقاومت ها و کدگذاری رنگی مقاومت های کربنی :برخی از وسایل برقی مانند
گرم کن ها ،المپ های رشته ای ،اتو و … دارای مقاومت الکتریکی در برابر جریان هستند .در
بسیاری از مدارها ،به خصوص در وسایل الکترونیکی مقاومت ها برای کنترل جریان و ولتاژ استفاده
می شوند.
اندازه یک مقاومت می تواند کمتر از  1Ωتا میلیون ها اُهم (مگا اُهم) باشد .انواع اصلی
ٔ
مقاومت ها بر دو نوع اند.
١
١ــ مقاومت های پیچه ای شامل پیچه ای از یک سیم نازک هستند که معموال ً جنس آنها
٣
از آلیاژهایی مانند نیکروم( ٢آلیاژ نیکل و کرم) یا آلیاژ مس ــ نیکل ــ منگنز (که به آن منگانین
می گویند) است .این پیچه ها عموماً به دور هسته ای از جنس سرامیک ،پالستیک یا شیشه پیچیده
شده اند و در غالفی از جنس سرامیک قرار گرفته اند .شکل 2ــ 11نمونه ای از ساختار چنین
مقاومت هایی را نشان می دهد.
با وجود اینکه این مقاومت ها قدیمی ترین نوع مقاومت ها است ،امروزه همچنان تولید می شوند؛
زیرا می توانند برای حصول مقاومت های پایین بسیار دقیق و همچنین توان های باال ساخته شوند.
یکی از انواع مشهور این نوع از مقاومت ها ،رئوستا ٤نام دارد که در مدارهای الکترونیکی
پتانسیومتر 5نامیده می شود .این نوع مقاومت ها ،متغیر هستند .یک رئوستا از سیمی با مقاومت
ویژه نسبتاً زیاد ساخته شده است .این سیم روی استوانه ای نارسانا پیچیده شده و با استفاده از
ٔ
دکمه ای لغزنده که روی ریلی در باالی استوانه قرار دارد و انتهای آن با سیم در تماس است
می تواند قسمت دلخواهی از سیم را در مسیر جریان قرار دهد و بنابراین مقدار مقاومت را تغییر
دهد و به این ترتیب جریان را در مدار تنظیم و کنترل کند .شکل 2ــ 12ــ الف طرحی از یک
رئوستا و شکل 2ــ  12ــ ب نماد رئوستا (یا پتانسیومتر) در مدار الکتریکی و شکل 2ــ 12ــ پ
شکلی واقعی از یک رئوستا و یک پتانسیومتر را نشان می دهد.

غالف سرامیکی

سیم نیکرومی بهدور
مغزی سرامیکی

الف) نمونهای از ساختار یک مقاومت پیچهای

ب) تصویری از یک مقاومت پیچهای
شکل 2ــ       11

١ــ  wire wound resistorبه این مقاومت ها در صنعت ،مقاومت آجری نیز می گویند.
 manganinــ٣

 Potentiometerــ5

			 nichromeــ٢
			 Rheostatــ4
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جدول 2ــ٣ــ کد رنگی مقاومت ها
رنگ

عدد ضریب تلرانس

لغزنده

میلۀ فلزی
B

محل اتصال
(انتهای سیم)

سیاه

٠

١

قهوه ای

١

١٠١

قرمز

٢

١٠٢

نارنجی

٣

١٠٣

زرد

٤

١٠٤

B

سبز

٥

١٠٥

C

A

آبی

٦

١٠٦

B

A

بنفش

٧

١٠٧

خاکستری

٨

١٠٨

سفید

٩

١٠٩

C

پیچه

پتانسیومتر
ب) نماد یک رئوستا یا پتانسیومتر در مدار الکتریکی

پ) شکل واقعی یک رئوستا و یک پتانسیومتر

شکل 2ــ1٢

طالیی

١٠-١

نقره ای

١٠-٢

%١٠
%٢٠

شکل 2ــ    13تصویری از تعدادی
مقاومت ترکیبی
رقمرﻗﻢاول
اول
رقمرﻗﻢدوم
دوم
ضریب
ﺿﺮﻳﺐ
ﻠﺮاﻧﺲ
ُت ﺗ ُ
لرانس

شکل 2ــ     14مقدار مقاومتهای ترکیبی
با کدهای رنگی مشخص می شود؛ مثالً
مقدار مقاومت شکل  ٢٥kΩبا تلرانس ١٠
درصد است.
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محلاتصال

الف) طرحی از ساختار یک رئوستا

%٥

بی رنگ

A

رئوستا

٢ــ مقاومت های ترکیبی 1که معموال ً از کربن ،برخی نیمرساناها ،و یا فیلم های نازک فلزی
ساخته شده اند که در داخل پوششی پالستیکی قرار گرفته اند .کارخانه های سازنده ،مقاومت های
ترکیبی را در اندازه های خاص استانداردی تولید می کنند .٢مقدار این مقاومت ها یا روی آنها نوشته
حلقه رنگی روی آنها مشخص
می شود ،یا عمدتاً به صورت کدی رنگی نشان داده می شود که با  ٣یا ٔ ٤
حلقه
شده است (شکل 2ــ .)13هر رنگ معرف عددی است که در جدول 2ــ 3داده شده است .دو ٔ
حلقه سوم ضریبی است به صورت
اول به ترتیب رقم اول و رقم دوم مقاومت را نشان می دهند .رقم ٔ
حلقه طالیی یا نقره ای است که
 10nکه در ستون سوم جدول مشخص شده
است.حلقه چهارم یک ٔ
ٔ
تُلرانس 3نامیده می شود و مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت را برحسب درصد مشخص
می کند .نبود نوار چهارم به معنای آن است که تلرانس  20درصد است (شکل 2ــ .)14برای خواندن
حلقه تلرانس در سمت راست قرار گیرد
حلقه های رنگی ،مقاومت را طوری به دست می گیریم که ٔ
بیشینه توان
مشخصه مهم دیگر یک مقاومت،
بقیه حلقه ها را از سمت چپ به راست می خوانیم.
ٔ
ٔ
و ٔ
الکتریکی است که مقاومت می تواند بدون آنکه بسوزد تحمل کند.

اندازه استاندارد آنها عمدت ًا به صورت زیر است:
2ــ
ٔ

 composition resistorــ١

(1/ 7, 2 / 7, 3 / 9, 4 / 7, 5 / 6, 6 / 8, 8 / 2,1012
, ,15,18, 22) ×10n Ω

R

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6

toleranceــ3

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

تمرین 2ـ     2

ﺗُﻠﺮاﻧﺲ

مقدار مقاومت نشان داده شده در شکل چقدر است؟

رﻗﻢ دوم
ﺿﺮﻳﺐ
رﻗﻢ اول

2ـ٤ـ نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها

نیروی محرکۀ الکتریکی :اگر بخواهیم بارهای الکتریکی را از یک مقاومت الکتریکی عبور
دهیم ،باید بین دو سر مقاومت یک اختالف پتانسیل برقرار کنیم .در واقع برای این کار به یک پمپ یا
تلمبه بار نیاز داریم تا جریانی ثابت از بارهای الکتریکی را برقرار کند .چنین وسیله ای که با انجام کار
ٔ
1
روی بار الکتریکی اختالف پتانسیل را ثابت نگه می دارد منبع نیروی
محرکه الکتریکی نامیده می شود.
ٔ
در واقع این وسیله با صرف انرژی ،بارهای الکتریکی مثبت را از پتانسیل پایین تر به پتانسیل باالتر
سوق می دهد و سبب شارش آنها می شود .باتری ها ،پیل های سوختی و مولدهای الکتریکی از جمله
ِ
دارند.کار منبع نیروی
روزمره کاربرد فراوانی
محرکه الکتریکی هستند که در زندگی
منبع های نیروی
ٔ
ّ
محرکه الکتریکی مانند کار تلمبه ای است که آب را از سطح زمین یا عمق چاه به ارتفاع معین باال
می برد .به این ترتیب ،آب انرژی پتانسیل الزم را برای جریان یافتن و انجام کاری معین کسب می کند.
در داخل این وسیله ها منبع انرژی ای وجود دارد که با حرکت دادن بارهای مثبت در خالف جهت
میدان الکتریکی ،روی آنها کار انجام می دهد .شکل 2ــ ١٥مشابهت سازی را بین جریان آب در یک
فرایند مکانیکی و حرکت بار در یک مدار الکتریکی نشان می دهد .در این شکل اشخاص نقش باتری
را در مدار الکتریکی بازی می کنند و سقوط آب مشابه روشن شدن المپ مدار است.
انرژی پتانسیل باال
پتانسیل الکتریکی باال
باتری اشخاص
المپ آبشار

انرژی پتانسیل پایین

پتانسیل الکتریکی پایین

شکل 2ـ 15مشابهتسازی یک مدار الکتریکی با فرایندی مکانیکی که در آن آب بهطور مکانیکی جریان مییابد.
)   electromotive force device (emfــ1
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I

R
_

ℰ

I

شکل 2ــ 16یک مدار سادۀ الکتریکی

بازه زمانی  ،∆tبار  ∆qاز هر
ساده الکتریکی شکل 2ــ ١٦را در نظر بگیرید .در هر ٔ
اکنون مدار ٔ
محرکه
پایانه با پتانسیل پایین تر منبع نیروی
ٔ
مقطع این مدار (مثال ً  )aa′می گذرد .همین تعداد بار باید به ٔ
اندازه ∆W
پایانه با پتانسیل باالتر آن خارج گردد .این وسیله باید کاری به
الکتریکی وارد شود و از ٔ
ٔ
محرکه الکتریکی
روی بار  ∆qانجام دهد تا آن را در این مسیر به حرکت درآورد .کاری که منبع نیروی
ٔ
محرکه الکتریکی
روی واحد بار الکتریکی مثبت انجام می دهد تا در مدار جریان یابد اصطالحاً نیروی
ٔ
رابطه زیر تعریف می شود:
( )emfنامیده و با ٔ
(2ــ)4

∆W
∆q

= εℰ

محرکه الکتریکی عبارت از کاری
محرکه الکتریکی یک منبع نیروی
به عبارت دیگر ،نیروی
ٔ
ٔ
است که روی واحد بار مثبت انجام می شود تا آن را از پایانه ای با پتانسیل کمتر به پایانه ای با پتانسیل
بیشتر ببرد.1
محرکه الکتریکی همان یکای اختالف پتانسیل الکتریکی یعنی ولت ()V
یکای کمیت نیروی
ٔ
محرکه یک باتری  1/5Vباشد به این معناست که باتری روی هر
است ( )1V=1J/1Cمثال ً اگر نیروی
ٔ
کولن باری که از آن می گذرد  1/5Jکار انجام می دهد.
محرکه الکتریکی آرمانی یا واقعی هستند .اگر پایانه های مثبت و منفی یک منبع
منابع نیروی
ٔ
نیروی محرکه را به ترتیب با  aو  bنمایش دهیم ،اختالف پتانسیل میان این دو پایانه برای یک منبع
محرکه الکتریکی آن وسیله است:
آرمانی برابر با نیروی
ٔ
(2ــ )5
ℰ

r

ℰ

r

شکل 2ــ 17در مدارهای الکتریکی،
منبع نیروی محرکۀ الکتریکی را
به یکی از این دو صورت نمایش
میدهند.

Va-Vb = ℰ

ولی منبع آرمانی در واقعیت وجود ندارد و این منابع دارای مقاومتی داخلی (درونی)
هستند .یعنی درون آنها مقاومتی در برابر حرکت بارها وجود دارد .بنابراین ،وقتی جریان از این
محرکه
منابع بگذرد اختالف پتانسیل بین پایانه های آنها برخالف منابع آرمانی ،متفاوت از نیروی
ٔ
محرکه واقعی می گویند و آنها را
الکتریکی خواهد شد .به این منابع نیروی محرکه ،منبع نیروی
ٔ
در مدارهای الکتریکی به دو صورت شکل 2ــ 17نشان می دهند که در آن  rمقاومت داخلی منبع
محرکه واقعی
رابطه اختالف پتانسیل دو سر یک منبع نیروی
نیروی محرکه است .در بخش بعد
ٔ
ٔ
را خواهیم دید.

واژه نامناسبی است؛ زیرا  emfنیرو نیست ،بلکه مانند پتانسیل یک کمیت انرژی
واژه نیروی محرک ٔه الکتریکی ٔ
١ــ توجه کنید که ٔ

به ازای واحد بار است .نماد نیروی محرک ٔه الکتریکی  ℰاست که فونت خاصی از حروف  Eیونانی می باشد.

60

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

مط

العۀ آزاد

آثار تخریبی الکتریسیته بر بدن انسان

آسیبی که الکتریسیته بر بدن وارد می کند ناشی از جریان است یا اختالف پتانسیل؟ توجه کنید هرچند اختالف
پتانسیل باعث حرکت الکترون ها می شود ،ولی این جریان است که به بدن آسیب می رساند .مقدار این جریان به مقاومت
الکتریکی بدن بستگی دارد که عمدتاً ناشی از پوست است .هرچه پوست خشک تر باشد مقاومت بیشتری دارد ،ولی اگر پوست
خیس یا مرطوب باشد ،زخمی َسر باز داشته باشد و یا با کرمی پوشیده شده باشد ،مقاومت کمتر می شود و مقدار خطرناکی از
جریان می تواند از بدن شخص عبور کند .به همین ترتیب ،اگر شخصی بر زمین خیس و یا در آب ایستاده باشد و بین نقطه ای از
بدن او با منبع ولتاژ تماس خوبی برقرار شود ،جریان نسبتاً زیادی از بدن وی عبور خواهد کرد .در این صورت حتی اگر ولتاژ
منطقه تماس زیاد
کم هم باشد ،جریان می تواند آن قدر زیاد باشد که موجب مرگ شود .از سوی دیگر اگر مقاومت الکتریکی
ٔ
باشد و مثال ً شخص بر پایه های عایق ایستاده باشد ،این خطر بسیار کم می شود.
دستگاه مرکزی اعصاب انسان در مقابل حادثه های الکتریکی بسیار آسیب پذیر است .اگر جریانی که در یک شوک
الکتریکی از مغز می گذرد بزرگ باشد ،حتی ممکن است منجر به بیهوشی کامل و حتی در برخی موارد موجب فراموشی شود،
به طوری که بیمار زمان های قبل از وقوع حادثه را نیز به یاد نمی آورد .معموال ً مرگ در اثر شوک الکتریکی به سبب ایست قلبی
یا تنفسی روی می دهد.

ساده تک حلقه ای شکل 2ــ  ١٨
مدار تک حلقه ای و افت پتانسیل در مقاومت :مدار ٔ
را در نظر بگیرید .این مدار شامل باتری  Bبا نیروی
محرکه  ،ℰمقاومت  ،Rو دو سیم رابط است.
ٔ
ازنقطه دلخواهی شروع کنیم و مدار را به طور ذهنی در یک جهت دور بزنیم
فرض کنید می خواهیم
ٔ
نقطه  aشروع کنیم
و هرجا با اختالف پتانسیل ها مواجه شدیم آنها را به طور جبری جمع کنیم .اگر از ٔ
نخست با باتری  Bمواجه می شویم .در فصل گذشته دیدیم که پتانسیل در جهت میدان کاهش می یابد.
پایانه مثبت آن حرکت کنیم برخالف جهت میدان
پایانه منفی باتری به سمت ٔ
بنابراین ،اگر مطابق شکل از ٔ
الکتریکی حرکت کرده ایم و پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد .بنابراین ،تغییر پتانسیل در باتری آرمانی
برابر با  +ℰمی شود .وقتی در طول سیم باالیی حرکت می کنیم ،هیچ تغییر پتانسیلی وجود ندارد؛ زیرا
در بستن مدارها از سیم های رابط با مقاومت ناچیز استفاده می شود و بنابراین می توان از تغییر پتانسیل
پایانه باالیی باتری را دارد .وقتی
در آنها چشم پوشی کرد .پس انتهای باالیی مقاومت همان پتانسیل ٔ
رابطه  V=IRتغییر می کند ،ولی توجه کنید پتانسیل باید کاهش
از مقاومت می گذریم پتانسیل طبق
ٔ
یابد؛ زیرا ما از طرف پتانسیل باالتر به سمت پتانسیل پایین تر حرکت کرده ایم .بنابراین ،در شکل ما
تغییر پتانسیل هنگام عبور از مقاومت برابر با  -IRاست؛ یعنی اصطالحاً در مقاومت افت پتانسیلی رخ
نقطه  aباز گردیم چون مقاومت این سیم نیز ناچیز است باز
می دهد .اگر با حرکت در طول سیم پایینی به ٔ
نقطه  aمی شود؛
نقطه  aپتانسیل دوباره برابر با پتانسیل در ٔ
تغییر پتانسیل نخواهیم داشت .با بازگشت به ٔ
یعنی می توان نوشت:
Va+ℰ-IR=Va

پتانسیل
باالتر

I

I

+
B
_ ℰ
a

R

پتانسیل
پایین تر

I

شکل 2ــ    18مداری تکحلقهای که در
آن مقاومت  Rبه دو سر باتری آرمانی B
با نیروی محرکۀ  ℰبسته شده است .جریان
 Iدر کل مدار یکسان است.
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رابطه زیر می رسیم:
و با حذف  Vaاز دو طرف
معادله باال به ٔ
ٔ

ساده ما برابر با
این رابطه نشان می دهد جمع جبری اختالف پتانسیل ها در مدار تک حلقه ای ٔ
صفر است.
رابطه
توجه کنید که اگر حلقه را در خالف جهت نشان داده شده در شکل دور می زدیم به
ٔ
رابطه باالست .در حالت کلی جمع جبری اختالف پتانسیل ها در
 -ℰ + IR = 0می رسیدیم که همان
ٔ
قاعده حلقه
هر حلقه ــ خواه مدار تک حلقه ای باشد یا چند حلقه ای ــ صفر است .به این قاعده،
ٔ
قاعده حلقه یا قانون ولتاژ
می گویند که اغلب به افتخار فیزیکدان آلمانی گوستاو رابرت کیرشهوف،1
ٔ
کیرشهوف نامیده می شود.
قاعدۀ حلقۀ کیرشهوف :در هر دور زدن کامل حلقه ای از مدار ،جمع جبری اختالف
پتانسیل های اجزای مدار باید برابرصفر باشد.
قاعده حلقه چیزی جز پایستگی انرژی نیست .به این منظور
اکنون می خواهیم نشان دهیم که
ٔ
رابطه زیر می رسیم:
دو طرف ٔ
رابطه  ℰ = IRرا در  I∆tضرب کنید .از آن جا به ٔ
ℰ I ∆t = I2R ∆t

گوستاو کیرشهوف

گوستاو رابرت کیرشهوف در ١٢
مارس سال  ١٨٢٤میالدی (١٢٠3
هجری شمسی) در شهری واقع در غرب
آلمان کنونی به دنیا آمد .کیرشهوف
سهمی اساسی در درک مدارهای
الکتریکی ،طیف نگاری ،ترمودینامیک
و تابش اجسام گرم داشته است .در
واژه جسم
واقع او نخستین کسی بود که ٔ
سیاه را در سال  ١٨٦٢به کار برد و دو
نظریه مدارهای الکتریکی
قانون مهم در ٔ
و ترمودینامیک به افتخار او نام گذاری
شده است .کیرشهوف قانون مدارهای
الکتریکی خود را در سال  ١٨٤٥در
حالی پی ریزی کرد که دانشجوی دانشگاه
آلبرتوس بود .او قانون تابش گرمایی خود
را در سال  1859پیشنهاد داد و در سال
 ١٨٦١اثبات کرد .او سپس عازم دانشگاه
هایدلبرگ شد و در آنجا کارهای بدیعی در
طیف نگاری به انجام رسانید .کیرشهوف
سرانجام در سال  ١٨٨٧میالدی (١٢6٦
هجری شمسی) در سن  ٦٣سالگی در
برلین دیده از جهان فرو بست.

با توجه به اینکه  I ∆t = ∆qاست و با استفاده از تعریف نیروی
محرکه الکتریکی ( )εℰ= ∆W
ٔ
∆q
طرف چپ این معادله برابر با  ∆Wیا همان کاری است که باتری روی بار انجام داده است .از طرفی
در کتاب فیزیک  ١و آزمایشگاه دیدیم که توان الکتریکی مصرفی در رسانایی به مقاومت  Rبرابر RI2
معادله باال در واقع مقدار انرژی ای است که در مقاومت به انرژی گرمایی
است .بنابراین ،طرف راست
ٔ
رابطه باال چیزی جز پایستگی انرژی نیست و انرژی تأمین شده توسط باتری
تبدیل شده است .بنابراین ٔ
آرمانی به صورت انرژی گرمایی درمقاومت ظاهر شده است.
ساده شکل 2ــ  ١8را با یک باتری واقعی که دارای مقاومت
اکنون اگر باتری آرمانی مدار ٔ
رابطه زیر می رسیم:
داخلی  rاست جایگزین کنیم (شکل 2ــ ،)١٩با به کاربستن
قاعده حلقه به ٔ
ٔ
ℰ-Ir-IR=0
نقطه  aدر جهت جریان
همچنین می توانیم اختالف پتانسیل دوسر باتری را نیز به دست آوریم .اگر از ٔ
رابطه زیر را بنویسیم:
نقطه  bحرکت کنیم می توانیم با درنظر گرفتن اختالف پتانسیل ها ٔ
 Iبه سمت ٔ
Va + ℰ - Ir = Vb
و یا

I
b +
r
I

R

I
ℰ

_ a
I

شکل 2ــ    19مدار تک حلقه ای شکل 2ــ   ١٨
که باتری آرمانی آن با یک باتری واقعی
جایگزین شده است.
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ℰ - IR = 0

( 2ــ )6

Vb - Va = ℰ - Ir

محرکه باتری و  Irافت پتانسیل درون باتری است.
رابطه 2ــ ℰ ،6نیروی
ٔ
همان طور که دیدیم در ٔ
تفاوت یک باتری نو و فرسوده در مقدار مقاومت داخلی آن است که ممکن است کمتر از  ١ Ωبرای باتری
نو ،تا  ١٠٠٠Ωیا بیشتر برای باتری فرسوده باشد.
		 Gustav Robert Kirchhoffــ1
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مثال 2ـ5

در مدار شکل 2ــ  ١٩فرض کنید  r = 2/0Ω ،ℰ = 12Vو  R = 4/0Ωباشد.
الف) جریان عبوری از مدار چقدر است؟
ب) اختالف پتانسیل دوسر باتری را محاسبه کنید.
پاسخ :براساس آنچه که در متن درس آمده است ،در حل مسئله های مدار تک حلقه ای همواره دو دستورالعمل زیر را به کار
می بندیم:
اندازه  IRیا  Irکاهش می یابد و اگر در خالف جهت
١ــ هرگاه در مدار در جهت جریان از مقاومت  Rیا  rبگذریم ،پتانسیل به
ٔ
جریان حرکت کنیم پتانسیل به همان اندازه ها افزایش می یابد.
پایانه منفی به
٢ــ جهت نیروی
پایانه مثبت است ،بنابراین هرگاه از ٔ
پایانه منفی به طرف ٔ
محرکه الکتریکی باتری ها همواره از ٔ
ٔ
محرکه الکتریکی باتری افزایش می یابد و اگر در خالف این جهت (یعنی از
اندازه نیروی
پایانه مثبت حرکت کنیم پتانسیل به
ٔ
طرف ٔ
ٔ
محرکه باتری کاهش می یابد.
اندازه نیروی
پایانه مثبت به منفی) حرکت کنیم پتانسیل به
ٔ
ٔ
ٔ
قاعده
حلقه کامل با استفاده از
الف) اگر مدار را در جهت جریان نشان داده شده بپیماییم براساس آنچه گفته شد ،در یک ٔ
ٔ
حلقه داریم:
ℰ - Ir - IR = 0
و در نتیجه
12V
ℰ
=
= 2 / 0A
R + r 4 / 0Ω + 2 / 0Ω

=
I

ب) اختالف پتانسیل دوسر باتری برابر است با
Vb − Va = ℰ − Ir = 12V − (2 / 0A)(2 / 0Ω) = 8 V

تمرین 2ـ 3

مثال 2ــ 5را با حرکت در خالف جهت جریان نشان داده شده حل و نتیجه را با پاسخ مثال مقایسه کنید.
مثال 2ـ6

محرکه الکتریکی
مدار شکل روبه رو را درنظر بگیرید .مقادیر نیروهای
ٔ
و مقاومت های مدار عبارت اند از:
 R = 8/5Ωو ℰ 1 = 8/0V، ℰ2 = 2/0V، r1 = 2/0Ω، r2 = 1/5Ω
الف) جریان عبوری از مدار چقدر است؟
ب) اختالف پتانسیل دوسر باتری های  ١و  ٢را محاسبه کنید.

a
I
ℰ1

ℰ2

باتری ٢

ﺑﺎﺗﺮی 2

باتری 1

r2

c

I
R

r1

b
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پاسخ :الف) با استفاده از دستورالعمل های حل مدارهای تک حلقه ای مسئله را حل می کنیم .گرچه الزم نیست که جهت
مقایسه نیروهای
جریان  Iرا بدانیم ،ولی می توانیم آن را با
محرکه الکتریکی دو باتری تعیین کنیم؛ چون  ℰ1 < ℰ2است جهت جریان
ٔ
ٔ
نقطه  aداریم:
را باتری  ١تعیین می کند .بنابراین ،جهت جریان مطابق شکل ،ساعتگرد است .در نتیجه با حرکت پاد ساعتگرد از ٔ
=Va − ℰ 1+ Ir1 + IR + Ir2 + ℰ 2
Va

و از آنجا

8 / 0V − 2 / 0V
ℰ 1-ℰ 2
=
= 0 / 50A
r1 + R + r2 2 / 0Ω + 8 / 5Ω + 1/ 5Ω

=
I

نقطه  aبه دست می آوریم:
نقطه  bبه سمت ٔ
ب) اختالف پتانسیل بین دوسر باتری  ١را با حرکت از ٔ

=Vb − Ir1 + ℰ 1
Va

در نتیجه

Va − Vb= ℰ 1− Ir1= 8 / 0V − (0 / 50A)(2 / 0Ω)= 7 / 0V

نقطه  aحرکت می کنیم:
و برای
نقطه  cبه سمت ٔ
محاسبه اختالف پتانسیل دوسر باتری  ٢از ٔ
ٔ

=Vc + Ir2 + ℰ 2
Va

در نتیجه

Va − Vc = ℰ 2+ Ir2= 2 / 0V + (0 / 50A)(1/ 5Ω)= 2 / 8 V

یک مثال عملی از چنین مسئله ای شارژ شدن باتری خودرو (باتری  )2توسط یک مول ّد خارجی (باتری  )1است.
2ـ    ٥ـ توان در مدارهای الکتریکی

Va

Vb

I

I

ba

a

شکل 2ــ  20یک جزء مدار که اختالف
پتانسیلی بین دوسر آن برقرار است.
)P=I(Vb-Va
این جز ،به مدار انرژی می دهد ⇒ P> 0اگر
این جز ،از مدار انرژی می گیرد ⇒ P<0اگر

جعبه شکل 2ـ20
اکنون میخواهیم رابطههایی برای انرژی و توان در مدارهای الکتریکی بهدست آوریمٔ .
یک عنصر مداری را نشان میدهد که میتواند باتری ،مقاومت و یا هرچیز دیگری باشد که اختالف پتانسیلی
بین پایانههای آن برقرار است .فرض کنید بار  Δqدر مدت زمان  Δtتحت اختالف پتانسیل ΔV = Vb - Va
پایانه  bاین جزء مدار برود .در فصل پیش دیدیم کار نیروی خارجی برای چنین انتقالی برابر
پایانه  aبه ٔ
از ٔ
با ) W = (Δq)(ΔVاست .از طرفی توان الکتریکی ،آهنگ انجام این کار است:
)W (∆q)(∆V
∆q
= =P
=( )∆V =I∆V
t
∆t
∆t

(2ــ )7

P = I ΔV

در این رابطه ،توان ( )Pبرحسب وات ( ،)Wجریان ( )Iبرحسب آمپر ( )Aو اختالف پتانسیل ()ΔV
وسیله
برحسب ولت ( )Vاست .توجه کنید این رابطه هم برای منبع نیروی محرکه (مثال ً باتری) و هم برای
ٔ
مصرف کننده (مثال ً مقاومت یک دستگاه الکتریکی) برقرار است .در ادامه ،توان الکتریکی مصرفی در
مقاومت و توان الکتریکی خروجی یک منبع نیروی محرکه را بررسی می کنیم.
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رابطه 2ــ  7برای مقاومت های
توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت :همان طور که گفتیم ٔ
الکتریکی نیز برقرار است .برای
رابطه
ٔ
محاسبه مقدار توان مصرفی کافی است در این رابطه به جای  ΔVاز ٔ
تعریف مقاومت ( )R = ΔV/Iاستفاده کنیم:
2

در نتیجه:

) =| P |=| I∆V |=| I(RI) |=RI2 =(∆VمصرفیP
R

(2ــ )8
(2ــ )9

 = RI2مصرفیP
2

) = (∆VمصرفیP
R

رابطه 2ــ  9را به صورت  = V2/Rمصرفی Pمی نویسند که در آن
در برخی از کتاب ها ،مرسوم است که ٔ
 Vهمان اختالف پتانسیل دوسر مقاومت است.
فعالیت 2ـ   2

تحقیق کنید چرا در خطوط انتقال برق ،انرژی الکتریکی به جای اینکه با جریان باال و ولتاژ پایین انتقال یابد با ولتاژ باال و
جریان پایین منتقل می شود.
راهنمایی :به تفاوت توان تولیدی و توان مصرفی بیندیشید.

فعالیت 2ـ   3

رشته سیم داخل المپ ١٠٠واتی خاموش را
الف) با یک اهم متر ،مقاومت ٔ
رابطه 2ــ    9و با داشتن مشخصات روی المپ،
اندازه گیری کنید .سپس با استفاده از ٔ
نتیجه محاسبه را با مقدار اندازهگیری مقایسه
مقاومت آن را در حالت روشن محاسبه کنیدٔ .
کنید و نتیجه را پس از بحث گروهی گزارش دهید.
رشته سیم داخل المپ را در
نتیجه به دست آمده دمای ٔ
ب) اکنون با استفاده از ٔ
حالت روشن برآورد کنید (رشته سیم المپ از جنس تنگستن است که ضریب دمایی آن
در جدول 2ــ ١داده شده است).
رابطه 2ــ )P=I∆V( 7برای منابع نیروی
توان خروجی منبع نیروی محرکه :همان طور که گفتیم ٔ
محرکه مانند باتری نیز برقرار است .از طرفی اختالف پتانسیل دوسر یک باتری واقعی را در بخش پیش
به دست آوردیم و دیدیم که برای شکلی مانند شکل 2ــ 21به صورت  ℰ - Irمی شود .با قرار دادن این
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رابطه توان الکتریکی خواهیم داشت:
اختالف پتانسیل در ٔ
b

ℰ

r

a

I

 = P = I (ℰ - Ir) = ℰ I - rI2خروجیP

(2ــ )10
شکل 2ــ  21توان خروجی از باتری
شکل از رابطۀ P = (Vb - Va)I
به دست می آید.

 = ℰ I - rI2خروجیP

2
جمله دوم را
اکنون می خواهیم بدانیم معنای جمله های  ℰIو  rIچیست .ساده تر آن است که نخست ٔ
تفسیر کنیم .همان طور که پیش تر دیدیم این جمله توان مصرفی در یک مقاومت است که در اینجا مقاومت
درونی باتری است .بنابراین rI2 ،آهنگ اتالف انرژی الکتریکی در مقاومت داخلی منبع نیروی محرکه است.
رابطه 2ــ 10برابر
جمله اول ( )ℰ Iمی پردازیم .دیدیم که نیروی
اکنون به تفسیر ٔ
محرکه الکتریکی طبق ٔ
ٔ
رابطه  I = Δq/Δtبه دست می آید .بنابراین داریم:
با  ℰ = ΔW/Δqاست و از طرفی جریان از ٔ

∆W ∆q
∆W
=
) ()
= ( ℰεII
∆q ∆t
∆t

که این همان توان تولیدی منبع نیروی محرکه است .بنابراین ،توان خروجی منبع شکل 2ــ 21تفاضل توان
تولیدی منبع از توانی است که در مقاومت داخلی منبع نیروی محرکه مصرف می شود.
مثال 2ـ7

برای مدار نشان داده شده در شکل ،توان خروجی باتری و توان
مصرفی در مقاومت را محاسبه کنید.
قاعده حلقه به دست میآوریم:
پاسخ :نخست ،جریان را با استفاده از ٔ
12V
ℰ
=
= 2 / 0A
R + r 4 / 0Ω + 2 / 0Ω

r = 20
/ Ω ℰ = 12V

I

I

=
I

R = 40
/ Ω

رابطه 2ــ 10چنین می شود:
اکنون توان الکتریکی خروجی از باتری با استفاده از ٔ

 =εخروجی P
=ℰII− rI2 =(12V)(2 / 0A) − (2 / 0Ω)(2 / 0A)2 =16W
رابطه 2ــ   8برابر است با
توان الکتریکی مصرفی در مقاومت  ٤اهمی با استفاده از ٔ
 ==ΩمصرفیP
= RI2 (4 / 0 )(2 / 0A)2
16W
که همان طور که انتظار داشتیم با توان خروجی باتری برابر است.
مثال 2ـ     8

در مثال 2ــ 6توان هریک از اجزای مدار را محاسبه کنید.
رابطه 2ــ  8چنین می شود:
پاسخ :توان مصرفی در مقاومت  R = 8/5Ωبا استفاده از ٔ
= مصرفیP
RI2 =Ω
= (8 / 5 )(0 / 50A)2
2 / 1W

که در آن از  I = 0/50Aاستفاده کرده ایم.
رابطه 2ــ  10محاسبه می کنیم:
توان خروجی باتری  ١را با استفاده از ٔ
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==ℰε1I − r1I2 =(8 / 0V)(0 / 50A) − (2 / 0Ω)(0 / 50A)2 =3 / 5Wخروجی P
رابطه
رابطه 2ــ  10به دست نمی آید ،چرا که همان طور که دیدیم اختالف پتانسیل دوسر باتری  ٢از ٔ
اما توان باتری  ٢از ٔ
رابطه 2ــ  ،(P = IΔV) 7باید اختالف پتانسیل
 Va - Vc = ℰ2 + Ir2به دست می آید .اما طبق تعریف این کتاب برای استفاده از ٔ
 Vc - Vaرا درنظر بگیریم که ) -(ℰ2 + Ir2می شود .بنابراین ،مقدار (قدرمطلق) توان ورودی به باتری  ٢چنین می شود:
 =P =I∆V =I(ℰ2+ Ir2 ) =ℰ 2I + r2I2ورودیP
=()= (2 / 0V)(0 / 50A) + (1 / 5Ω
0 / 50A)2 1 / 4W

این همان اتفاقی است که هنگام اتصال یک باتری به شارژر روی می دهد .شارژر به باتری انرژی الکتریکی می دهد .بخشی
بقیه آن در مقاومت درون باتری تلف می شود و باتری را گرم می کند.
از این انرژی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و ٔ
همان طور که انتظار داریم این نتیجه همچنین با پایستگی انرژی سازگار است:
 Rتوان خروجی باتری  = ١توان ورودی باتری  + ٢توان مصرفی مقاومت
3/5W
=      2/1W          +    1/4W

2ـ٦ـ به هم بستن متوالی مقاومت ها

محرکه
شکل 2ــ  22سه مقاومت را نشان می دهد که به طور متوالی به یک باتری آرمانی با نیروی
ٔ
واژه «متوالی» ربط چندانی به چگونگی رسم مقاومت ها ندارد.
الکتریکی  ℰبسته شده اند .توجه کنید ٔ
«متوالی» به معنای بسته شدن مقاومت ها یکی پس از دیگری است به طوری که هیچ انشعابی بین آنها وجود
نداشته باشد و اختالف پتانسیل  Vبه دوسر این مجموعه از مقاومت ها اعمال شده باشد .در بستن متوالی
همه مقاومت ها جریان یکسان  Iعبور می کند .مقاومت هایی را که به طور متوالی بسته شده اند
مقاومت ها از ٔ
می توان با یک مقاومت معادل  Reqجایگزین کرد که دارای همان جریان  Iو اختالف پتانسیل کل اعمال
مجموعه مقاومت هاست .بنابراین ،در اینجا به دو صورت می توان عمل کرد که البته معادل
شده به دوسر
ٔ
یکدیگرند .یکی آنکه اختالف پتانسیل کل را برابر با مجموع اختالف پتانسیل های مقاومت ها درنظر بگیریم:

I
R1

I

b
+

R2

_
R3

ℰ

a

I

شکل 2ــ 22سه مقاومت که به طور
متوالی به یک باتری آرمانی متصل
شده است.

V =ℰ =V1 + V2 + V3

نقطه  aدوباره به آن
یا اینکه
قاعده حلقه را به کار گیریم و مثال ً با حرکت در جهت جریان  Iو با شروع از ٔ
ٔ
نقطه بازگردیم .در این صورت داریم:
= Va + ℰ − IR1 − IR 2 − IR 3
Va

و در نتیجه
و از آنجا جریان  Iچنین می شود:
بنابراین ،با تعریف مقاومت معادل

b

ℰ
=
ε IR1 + IR 2 + IR 3
ℰ

R1 + R 2 + R 3

=I

R eq = R1 + R 2 + R 3

I

+

R eq

_ ℰ

a

شکل 2ــ  23مدار معاد ِل شکل
2ــ 22که در آن سه مقاومت با
مقاومت  Reqجایگزین شده است.

شکل مدار 2ــ 22به مدار معادل شکل 2ــ 23تبدیل می شود .بدیهی است که اگر به جای سه
67

فصل 2

رابطه زیر به دست می آید:
مقاومت n ،مقاومت متوالی داشته باشیم مقاومت معادل آنها از ٔ
(2ــ )11

R eq = R1 + R 2 + R 3 +  + R n

توجه کنید وقتی مقاومت ها به طور متوالی بسته شده اند مقاومت معادل آنها بزرگ تر از مقاومت
هریک از آنها است و نیز توان الکتریکی مصرفی مقاومت معادل با مجموع توان های الکتریکی مصرفی
هریک از آنها برابر است.

مثال 2ـ    9

شکل روبه رو مداری را برای اندازه گیری مقاومت مجهول  Rنشان می دهد .توجه کنید که
a
c
b
مقاومت یک ولت سنج واقعی باید خیلی بزرگ باشد تا قرار گرفتن آن در مدار ،ولتاژ اجزای مدار
A
I
را به طور محسوسی تغییر ندهد .همچنین مقاومت یک آمپرسنج واقعی باید خیلی ناچیز باشد تا قرار
گرفتن آن در مدار به طور محسوسی جریان اجزای مدار را تغییر ندهد.
V
RV
فرض کنید در این مدار ولت سنج  12/0 Vو آمپرسنج  0/100 Aرا نشان دهد .مقاومت
ولت سنج  RV = 1/00*104Ωو مقاومت آمپرسنج  RA = 2/00Ωاست .الف) مقاومت  Rو
ب) توان مصرفی در این مقاومت چقدر است؟
پاسخ :الف) مقاومت های  Rو  RAبه طور متوالی به هم بسته شده اند و اختالف پتانسیل دوسر آنها برابر با  12/0 Vاست.
با توجه به اینکه آمپرسنج جریان  0/100 Aرا نشان می دهد و به طور متوالی به مقاومت  Rبسته شده است ،جریان عبوری از این دو
مقاومت نیز برابر  0/100 Aاست:
RA

R

V 12 / 0V
=
= 120Ω
I 0 / 100A

=R eq

با توجه به اینکه  Req = R + RAو  RA = 2/00Ωاست مقاومت مجهول برابر با  R = 118Ωمیشود.
اندازه مقاومت آمپرسنج در مقابل مقاومت های دیگر بسیار اندک است و به همین دلیل در
همان طور که مالحظه می شود
ٔ
بسیاری از مدارها از مقاومت آمپرسنج صرف نظر می شود.
رابطه  P = RI2به دست آورد:
ب) توان مصرفی در این مقاومت را می توان از ٔ
=P
= RI2
= (118Ω)(0 / 100A)2
1 / 18 W
2ـ٧ـ مدارهای چندحلقه ای و به هم بستن موازی مقاومت ها

+

I2

R2

ℰ2
_

_

b

I3

R3

ℰ1

+

R1

a

شکل 2ــ  24یک مدار چندحلقه ای
که شامل سه شاخه است.

I1

قاعدۀ انشعاب کیرشهوف :شکل 2ــ 24مداری را نشان می دهد که شامل بیش از یک حلقه
است .برای سادگی فرض می کنیم باتری ها آرمانی باشند .دو انشعاب در نقطه های  bو  aاین مدار وجود
دارد و سه شاخه این انشعاب ها را به هم وصل می کند .جریان در این سه شاخه  I2 ،I1و  I3است که جهت
آنها به طور اختیاری انتخاب شده است .برای ّ
حل این مدار (یعنی یافتن جریان های  I2 ،I1و  )I3به سه معادله
قاعده حلقه چنین می شود:
نقطه  bبپیماییم،
حلقه سمت چپ را به طور پاد ساعتگرد از ٔ
نیاز داریم .اگر ٔ
ٔ
ℰε1 − I1R1 + I3 R 3 =0

قاعده حلقه چنین می شود:
نقطه  bبپیماییم،
حلقه سمت راست را به طور پاد ساعتگرد از ٔ
و اگر ٔ
ٔ
=− I3 R 3 − I2R 2 − ℰ2
0
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بنابراین ،می بینیم برای ّ
معادله دیگر نیاز داریم .این معادله را از قاعده ای به
حل کامل مدار به یک
ٔ
قاعده جریان های کیرشهوف به دست می آوریم .بنا براین قاعده مجموع جریان های
قاعده انشعاب یا
نام
ٔ
ٔ
ورودی به هر انشعاب (گره) باید برابر با مجموع جریان هایی باشد که از آن انشعاب (گره) خارج می شوند.
نقطه انشعاب (گره) مدار وارد می شود
قاعدۀ انشعاب کیرشهوف :مجموع جریان هایی که به هر ٔ
نقطه انشعاب (گره) خارج می شود.
برابر با مجموع جریان هایی است که از آن ٔ
نقطه انشعاب ،نه باری
این قاعده ،در واقع بیانی از اصل پایستگی بار است .به عبارتی دیگر در یک ٔ
ایجاد می شود و نه از بین می رود.
نقطه  aبنویسیم با توجه به جهت جریان های اختیاری
بنابراین ،اگر
قاعده انشعاب را مثال ً برای ٔ
ٔ
خواهیم داشت:
I1 + I3 = I2
اکنون سه معادله و سه مجهول داریم و می توانیم جریان های مجهول  I2 ،I1و  I3را بیابیم.
مثال 2ـ      10

در مدار شکل روبه رو مقاومت ها عبارت اند از:
 R3 = 1Ωو R1 = 1Ω ، R2 = 2Ω
محرکه الکتریکی باتری ها (که آرمانی فرض شده اند) عبارت اند از:
و نیروی
ٔ
 ℰ2 = 7Vو ℰ1 = 4V
اگر جهت جریان ها را مطابق شکل فرض کنیم ،مقدار جریان ها را به دست آورید.
قاعده اختالف پتانسیل ها را برای حلقه های باالیی و پایینی به کار
پاسخ :نخست
ٔ
نقطه  aبپیماییم ،خواهیم داشت:
حلقه باالیی را به طور ساعتگرد از ٔ
می گیریم .اگر ٔ
یا

I3
R3

ℰ2

I2

a

b
R2

ℰ1

I1
R1

-I3R3 + ℰ2 - I2R2 = 0

-I3(1Ω) + 7V - I2(2Ω) = 0

در نتیجه
)I2(2Ω) + I3(1Ω) = 7V	(١
نقطه  aبپیماییم ،خواهیم داشت:
حلقه پایینی را به طور ساعتگرد از ٔ
و اگر ٔ
= + I2R 2 − ℰ 2+ ℰ1− I1R1
0

یا

+ I2 (2Ω) − 7V + 4V − I1(1Ω) =0

در نتیجه
− I1(1Ω) + I2 (2Ω) =3 V
()2
نقطه انشعاب (گره)  aداریم:
از طرفی ،از
قاعده جریان ها در ٔ
ٔ
= I1 + I2
I3
()٣
معادله ( )١با استفاده از
 I3را در
معادله ( )٣با  I1 + I2جایگزین می کنیم .در این صورت خواهیم داشت:
ٔ
ٔ
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()٤
با ّ
حل دستگاه دو معادله ای شامل معادله های ( )٢و ()٤

2I2 + (I1 + I2 ) =I1 + 3 I2 =7
3
= − I1 + 2I2

7
= I1 + 3 I2

معادله ( )٣جریان  I3را به دست می آوریم:
از آنجا  I2 = 2Aو  I1 = 1Aمی شود .اکنون با استفاده از
ٔ

I3 = I1 + I2 =1A + 2A = 3 A

I2 I3

I3

I2 R3

I

a

I1 R2

R1

_ ℰ

I2 I3

b

I

شکل 2ــ     25مداری شامل سه
مقاومت که به صورت موازی به
نقطه های  aو  bبسته شده اند.

بستن مقاومت ها به صورت موازی :شکل 2ــ    25یک مدار الکتریکی را نشان می دهد که
سه مقاومت به صورت موازی به یک باتری آرمانی با نیروی
محرکه الکتریکی  ℰبسته شده اند .توجه کنید
ٔ
واژه «موازی» ارتباط چندانی به چگونگی رسم مقاومت ها ندارد؛ بلکه «به صورت موازی» به معنای
ٔ
آن است که یک سر مقاومت ها مستقیماً به یکدیگر و سر دیگر آنها نیز مستقیماً به هم وصل شده است
و اختالف پتانسیل یکسان  Vبه دوسر این مقاومت ها اعمال شده است .بنابراین ،هریک از مقاومت ها
دارای اختالف پتانسیل یکسان  Vدر دوسر خود است؛ یعنی:
V = ℰ= V1 = V2 = V3

مجموعه مقاومت هایی که به این روش متصل شده اند را می توان با یک مقاومت معادل  Reqجایگزین
ٔ
کرد که دارای همان اختالف پتانسیل  Vو جریان کلی است که از مقاومت ها می گذرد .برای یافتن عبارتی
(قاعده جریان های) کیرشهوف استفاده می کنیم .اگر این قاعده را برای
قاعده انشعاب
برای  Reqنخست از
ٔ
ٔ
نقطه  aشکل به کار گیریم خواهیم داشت:
ٔ
I = I1 + I2 + I3

از طرفی ،از تعریف مقاومت می توانیم جریان های عبوری از هریک از مقاومت ها را به دست آوریم:
V
V
V
=
, I2
=
, I3
R1
R2
R3

=
I1

قاعده انشعاب کیرشهوف خواهیم داشت:
معادله حاصل از
با قرار دادن این جریان ها در
ٔ
ٔ
1
1
1
+
+
)
R1 R 2 R 3

اگر ترکیب موازی مقاومت ها را با مقاومت  Reqجایگزین کنیم
خواهیم داشت:
I

a

+
I

R eq

_
b

I

ℰ

شکل 2ـ     26مدار معادل شکل
2ــ    25که در آن سه مقاومت با
مقاومت معادل  Reqجایگزین شده
است.
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رابطه زیر می رسیم:
در حالت کلی برای  nمقاومت موازی به ٔ
(2ــ)12

V
Req

=I

(I= V

می شود و از آنجا

1
1
1
1
=
+
+
R e q R1 R 2 R 3

1
1
1
1
1
=
+
+
+ +
R e q R1 R 2 R 3
Rn

شکل مدار 2ــ    25به مدار معادل شکل 2ــ ٢6تبدیل میشود .توجه کنید هرگاه چند مقاومت بهصورت
موازی به هم بسته شوند ،مقاومت معادل آنها کوچک تر از هریک از مقاومت های موجود در آن ترکیب است؛
و نیز توان الکتریکی مصرفی مقاومت معادل با مجموع توان های الکتریکی مصرفی هریک از آنها برابر است.
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مثال 2ـ       11

یک اتوی  ،1/2*103 Wیک نان برشتهکن (توستر)  ،1/8*103  Wپنج المپ رشتهای  1/0*102  Wو یک بخاری 1/0*103  W
به پریزهای یک مدار سیم کشی خانگی  1/2*102  Vکه حداکثر می تواند جریان  25Aرا تحمل کند وصل شده اند .آیا این ترکیب
مصرف کننده ها باعث پریدن فیوز می شود یا خیر؟
المپ

قهوهساز

برشتهکن اجاق مایکروفر

از شبکۀ برق

کنتور

فیوز اصلی

فیوزهای مج ّزا
یخچال

ماشینظرفشویی

اجاق برقی
شکل نوعی از سیمکشی در یک آشپزخانه

اتصال به زمین

همه مصرف کننده ها به طور موازی متصل می شوند (چرا؟) بنابراین ،مقاومت معادل این
پاسخ :در سیم کشی منازلٔ ،
رابطه 2ــ  12به دست می آید .به این منظور الزم است مقاومت اجزای مدار را به طور جداگانه محاسبه کنیم.
مصرف کننده ها از ٔ
با توجه به اینکه اختالف پتانسیل دوسر مجموعه و توان هریک از مصرف کننده ها را داریم ،مقاومت هر مصرف کننده به راحتی با
رابطه  P = V2/Rبه دست می آید:
استفاده از ٔ
V2 (1 / 2 × 102 V)2
=
= 12Ω
 1 / 2 × 103 WاتوP

بنابراین ،مقاومت معادل این مدار چنین می شود:

=اتو R

V2 (1 / 2 × 102 V)2
=
= 8 / 0Ω
 1 / 8 × 103 Wبرشته کن P

=
برشتهکن R

V2 (1 / 2 × 102 V)2
=
= 29 Ω
) 5(1 / 0× 102 Wالمپ هاP

=المپها R

V2 (1 / 2 × 102 V)2
=
= 14Ω
 1 / 0× 103 WبخاریP

=بخاری R

1
1
1
1
1
=
+
+
+
اتو R e q R
بخاری  Rالمپها  Rبرشته  کن R
1
1
1
1
+
+
+
=0 / 31Ω −1
12 8 / 0 29 14

=
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و در نتیجه

1

= 3 / 2Ω
0 / 31Ω −1

اکنون می توانیم جریان عبوری از مقاومت معادل را محاسبه کنیم:

=R
eq

V 1 / 2 × 102 V
= I
=
= 38 A
R eq
3 / 2Ω

بیشینه جریانی است که مدار قادر به تحمل آن است .بنابراین فیوز خواهد پرید.
این جریان بزرگ تر از
ٔ
به نظر شما آیا منطقی است این فیوز  25Aرا با فیوزی  45Aجایگزین کنیم تا مدار قطع نشود؟
مثال 2ـ   12

شکل روبه رو پنج مقاومت  5/00اهمی را نشان می دهد .مقاومت معادل بین نقطه های (الف)
 Fو  Hو (ب)  Fو  Gرا بیابید.
پاسخ :الف) مقاومت های  R1و  R2متوالیاند و مقاومت معادل آنها خود با مقاومت  R3موازی
است .همین طور مقاومت های  R4و  R5متوالی اند و مقاومت معادل آنها با مقاومت معادل سه مقاومت
باال موازی است .بنابراین ،برای مقاومت معادل کل مدار بین نقطه های  Fو  Hداریم:

R2

R1
R3

H

F

R4

R5

G

1
1
1
1
1
1
1
=
+
+
=
+
+
R eq R12 R 3 R 45 5 / 00Ω + 5 / 00Ω 5 / 00Ω 5 / 00Ω + 5 / 00Ω
2
= 0 / 400Ω −1
5 / 00Ω

در نتیجه

=

1

= 2 / 50Ω
0 / 400Ω −1

R
=
eq

ب) اکنون همچون قسمت الف R1 ،و  R2متوالی اند و مقاومت معادل آنها نیز با  R3موازی است؛ ولی در اینجا مقاومت معادل
این سه مقاومت با مقاومت  R5متوالی و مقاومت معادل کل آنها با مقاومت  R4موازی است .بنابراین برای مقاومت معادل کل داریم:
1
1
1
=
+
R eq R 4 R1235

()١

که در آن  R1235خود برابر است با
()٢
رابطه زیر به دست می آید:
و  R123خود از ٔ

R1235
= R123 + R 5

1
1
1
1
3
+
=
+
=
R12 R 3 5 / 00Ω + 5 / 00Ω 5 / 00Ω 10 / 00Ω

در نتیجه
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10 / 00
=
Ω 3 / 33Ω
3

=

1
R123
=R
123
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رابطه ( )٢داریم:
اکنون با استفاده از ٔ
رابطه ( Req ،)١را چنین به دست می دهد:
که با قرار دادن در ٔ
و در نتیجه

R1235
= 3 / 33Ω + 5 / 00
=
Ω 8 / 33Ω
1
1
1
=
+
=
0 / 320Ω −1
R eq 5 / 00Ω 8 / 33Ω
1

= 3 / 12Ω
0 / 320Ω −1

=
R eq

مثال 2ـ13

رشته فیالمان دارد مطابق شکل برای کار در سه توان
راهه  220Vکه دو ٔ
یک المپ سه ٔ
مختلف ساخته شده است .کمترین و بیشترین توان مصرفی این المپ به ترتیب  50/0 Wو 150W
است .مقاومت هریک از رشته ها را بیابید.
رابطه  P = V2/Rبه دست می آید.
پاسخ :همان طور که می دانیم توان الکتریکی مصرفی از ٔ
بنابراین ،بیشترین توان مربوط به کمترین مقاومت و کمترین توان مربوط به بیشترین مقاومت است.
در بستن موازی مقاومت ها دیدیم مقاومت معادل کوچک تر از هریک از مقاومت ها است .بنابراین،
بیشترین توان مربوط به وقتی است که کلیدهای  aو  bهردو بسته اند؛ یعنی:

A
B

1
1
1
=
+
R eq R1 R 2

که در آن  R1و  R2مقاومت های دو رشته فیالمان هستند .بنابراین ،برای مقاومت معادل داریم:
V2
(220V)2
=
= 323Ω
Pmax
150W

=R
R min
=
eq

از طرفی کمترین توان مربوط به وقتی است که کلید مربوط به فیالمان با مقاومت بیشتر بسته شده است .اگر این مقاومت را
با  R1نمایش دهیم ،داریم:
V2 (220V)2
=
= 968Ω
Pmin 50 / 0W

=
R1 R max
=

رابطه زیر به دست می آید:
بنابراین ،مقاومت مجهول  R2از ٔ

1
1
1
1
1
=
−
=
−
= 2 / 06 × 10−3 Ω −1
R 2 R eq R1 323Ω 968Ω

در نتیجه

1

= 485Ω
2 / 06 × 10 Ω −1
−3

R
=
2
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مثال 2ـ14

=1
3

ℰ1
/ 0Ω
=4
4
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=1

= (3 / 5A)(1/ 0Ω + 3 / 0 Ω
=
) − 6 / 0V 8 / 0V

I2

⇒ VA − VB = I(R 2 + R 5 ) − ℰ2

/5
A

= VA − IR 2 +ℰ 2− IR 5
VB

R

نقطه
از طـرفی بـرای حرکت در جهت جـریان  Iاز ٔ
 Aبه  Bداریم:

=1
2V

I = I1 + I2 = 2 / 0A + 1 / 5A = 3 / 5A

/ 0Ω

I1 = 2 / 0A

A

I

R

شکل روبهرو قسمتی از یک مدار را نشان میدهد.
 VA - VBرا محاسبه کنید.
نقطه  Aداریم:
پاسخ :با استفاده از قانون انشعاب در ٔ

R
=
1 2 / 0Ω

=R
2 1/ 0Ω

ℰ2 = 6 / 0V

R
=
5 3 / 0Ω

B
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پرسش ها
 ١ولت سنج مناسب براى اندازه گىرى اختالف پتانسىل در ىک مدار چه وىژگى اى باىد داشته باشد؟ اگر ولت سنج مناسب نباشد،
اندازه واقعى چه تفاوتى دارد؟ پرسش باال را در مورد آمپرسنج مناسب هم بررسى کنىد.
آنچه اندازه گىرى مى شود با
ٔ
 2اختالف پتانسىل دو سر باترى خودرو هاى سوارى برابر  12ولت است.اگر هشت باترى قلمى  1/5ولتى را به طور متوالى به
مجموعه آنها نىز برابر  12ولت مى شود .توضىح دهىد چرا در خودروها به جاى باترى
ىکدىگر وصل کنىم،اختالف پتانسىل دو سر
ٔ
خودرو از هشت باترى قلمى استفاده نمى شود.
I
B
 ٣شکل روبه رو نمودار  I-Vرا براى دو نوع رسانا نشان مى دهد .مقاومت کدام ىک بىشتر است؟
A

V

 ٤برای مدار شکل 2ــ ،19نمودار تغىىرات ولتاژ دوسر مول ّد را برحسب جرىانى که از آن مى گذرد به طور کىفى رسم کنىد.
همه
 ٥المپ هاى ىک درخت زىنتى ،به طورمتوالى متصل شده اند .اگر ىکى از المپ ها بسوزد ،چه اتّفاقى مى افتد؟ به نظر شما چرا ٔ
چراغ های خودرو (چراغ های جلو ،عقب و …) به طور موازی بسته می شوند؟
 6در شکل روبه رو ،تعدادى المپ مشابه به طور موازى به هم متصل شده اند و هر المپ با
کلىدى همراه است .بررسى کنىد که با بستن کلىدها ىکى پس از دىگرى ،عددهایی که
آمپرسنج و ولت سنج نشان مى دهند ،چه تغىىرى مى کند؟
A

V

r

ℰ

 7دو مقاومت مساوى  Rرا ىک بار به طور متوالى و بار دىگر به طور موازى به ىکدىگر مى بندىم و آنها را هر بار به ولتاژ  Vوصل
مى کنىم .نسبت توان مصرف شده در حالت موازى به توان مصرف شده در حالت متوالى چقدر است؟
 8شکل روبه رو جریان  Iرا در یک مدار تک حلقه ای با باتری  Bو مقاومت های  R1و
R2
I
( R2و سیم هایی با مقاومت ناچیز) نشان می دهد .الف) آیا جهت پیکان نیروی محرکه
R1
در  Bبه سمت چپ است یا به سمت راست؟ در نقاط  b ، aو  ،cب) بزرگی جریان،
B
a
b
c
پ) پتانسیل الکتریکی و ت) انرژی پتانسیل الکتریکی حامل های بار مثبت را به گونه ای
مرتب کنید که بیشترین مقدار در ابتدا باشد.
 9شکل روبه رو ،سه رسانای مسی استوانه ای را همراه با مساحت های مقطع و
L
1/ 5 L
L /2
طول آنها نشان می دهد .این رساناها را برحسب جریانی که با اعمال اختالف
2A
A
A
2
2
پتانسیل  Vی یکسانی به دوسر آنها ایجاد می شود به گونه ای مرتب کنید که
(پ)
(ب)
(الف)
بیشترین مقدار در ابتدا باشد.
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 10شکل روبه رو بخشی از یک مدار را نشان می دهد .بزرگی و جهت جریان
 Iدر سیم پایین سمت راست چیست؟

1A
2A
2A
2A

4A

3A

I

 11در شکل های زیر ،آیا مقاومت ها به طور متوالی بسته شده اند یا موازی و یا هیچ کدام؟
+

_

+

_

+
_

(پ)

(الف)
(ب)

محرکه آن ایجاد نشده است ،نمی تواند به راحتی
 12چرا وقتی باتری خودرو فرسوده می شود ،با آنکه تغییر محسوسی در نیروی
ٔ
خودرو را روشن کند؟

ِ
معیوب شکل های زیر را با دوشاخه (شکل الف) یا سه شاخه (شکل ب) به پریز وصل کنیم ،چه
مته برقی (دریل)
٭  13بررسی کنید اگر ٔ
رخ می دهد؟ (نماد اتصال به زمین را نشان می دهد که به آن پتانسیل صفر را اختصاص می دهند).

(ب)

(الف)

مسئله ها
رشته تنگستنی
قوه معمولی در  0/30Aو  2/9Vکار می کند .اگر مقاومت ٔ
 ١المپ یک چراغ ٔ
°
این المپ در دمای اتاق ( )20 Cبرابر  1/1 Ωباشد ،دمای این رشته وقتی که المپ روشن
است ،چقدر می شود؟
 ٢دو رسانا از یک ماده ساخته شده اند و طول یکسانی دارند .رسانای  Aسیم توپری به قطر
 1/0 mmاست .رسانای  Bلوله ای توخالی به شعاع خارجی  2/0 mmو شعاع داخلی  1/0 mmاست .مقاومت رسانای A
چند برابر مقاومت رسانای  Bاست؟ (مقاومت ها نسبت به دوسر رساناها اندازه گیری شده اند).
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3

٤
٥
٦
٧

در ماشینهای چمنزنی برقی برای مسافتهای حداکثر تا  35 mاز سیمهای
نمره ( ٢٠قطر  )0/08 cmو برای مسافت های طوالنی تر از سیم های
مسی ٔ
نمره ( ١٦قطر  )0/13 cmاستفاده می کنند تا بدین وسیله مقاومت
ضخیم تر ٔ
سیم را تا آنجا که ممکن است کوچک نگه دارند .الف) مقاومت یک سیم
 ٣٠متری ماشین چمن زنی چقدر است؟ ب) مقاومت یک سیم  ٧٠متری
ماشین چمن زنی چقدر است؟ (دمای سیم ها را  20°Cدرنظر بگیرید).
سه مقاومت مشابه  12اُهمى را ىک بار به طور متوالى و بار دىگر به طور موازى به ىکدىگر مى بندىم و به اختالف پتانسىل  12ولت
وصل مى کنىم .در هر بار ،چه جرىانى از هر مقاومت مى گذرد؟
دو مقاومت موازى  6/0اُهمى و  12اُهمى به طور متوالى به ىک مقاومت  2/0اُهمى وصل شده است .اکنون ،مدار را به دو سر
ىک باترى  36ولتى با مقاومت داخلى ناچىز مى بندىم .توان مصرفى در مقاومت  6/0اُهمى را محاسبه کنىد.
از مقاومت هاى موازى  6/0Ω، 4/0Ωو  12Ωجرىان ّ
کل  21Aعبور مى کند .جرىان عبورى از مقاومت  6/0Ωچقدر است؟
4 / 0Ω
در شکل روبه رو ،وقتی کلید بسته شود چه جریانی از هر المپ
می گذرد؟ (مقاومت داخلی منبع ،ناچیز است).
3 / 0Ω

6 / 0Ω

K

18 V

 ٨در مدار شکل روبه رو جرىان در جهت نشان داده شده  1/2 Aاست.
الف) نىروى
محرکه  ℰ٢و  VA - VBچقدر است؟
ٔ
ب) انرژى مصرف شده در  R1و  R2در مدت  5/0ثانىه چقدر است؟

=
r2 0 / 50Ω
? = ℰ2

B

R
=
1 2 / 0Ω

R
=
2 1/ 5 Ω

A

I =1/ 2A

=
r1 1/ 0Ω
ℰ1 = 12V

ℰ3 = 4 / 0V
r3 0 / 50Ω
=

 9در مدار شکل روبه رو جریان در مدار و اختالف پتانسیل
نقطه  Aو  ) VB - VA( Bرا محاسبه کنید.
بین دو ٔ

ℰ2 = 2 / 0V
R
=
2 3 / 0Ω

B

A

=R
3 1/ 5 Ω

R
=
1 4 / 0Ω
=R
4 2 / 0Ω

=
r1 1/ 0Ω
ℰ1 =14 V
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محرکه آرمانی و هر یک از مقاومت های شکل زیر می گذرد ،چقدر است؟
 10جریانی که از منبع نیروی
ٔ

ℰ1 = 6 / 0V
=
r1 0 / 5 Ω

A

ℰ1 = 6 / 0V
=
r1 0 / 50Ω

R
=
1 1/ 5 Ω

A

نقطه  Aرا محاسبه کنید( .نماد اتصال به
 11در شکل روبه رو پتانسیل ٔ
V =0
زمین را نشان می دهد که به آن پتانسیل =0زمین Vرا اختصاص می دهند).

ℰ2 = 3 / 0V
R
=
52Ω 1/ 0Ω
=
1 1/r

ℰ2 = 3 / 0V
=r
2 1/ 0Ω

 =0زمینV

 12جرىانى که آمپرسنج در مدار شکل روبه رو نشان مى دهد ،برابر  2/0 Aاست.
الف) مقاومت  ،R2و
ب) توان مصرفى هر ىک از دو مقاومت را حساب کنىد.

I

A

1/ 0Ω

=
R1 3 / 0Ω

R2

12 V
I2

I1

6 / 0V
1/0Ω
1/ 0Ω

 13در مدار شکل روبه رو جریان  I1چند آمپر است؟

I3
2 / 0Ω

ℰ2 = 6 / 0V

ℰ1 = 2 / 0V

ℰ3 = 4 / 0V
I1
I2

1/ 0Ω

3 / 0Ω

R

محرکه الکتریکی و مقاومت داخلی منبع را که توان
 14در شکل روبه رو نیروی
ٔ
خروجی آن به ازای  I1 = 5/00Aبرابر  9/50 Wو به ازای I2 = 7/00A
برابر  12/6 Wاست ،محاسبه کنید.
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میدان مغناطیسی و
نیروهای مغناطیسی

در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید.
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شکل 3ــ    1با بهره گیری از دستگاه های MRI
می توان جزئیات بافت نرم (مانند تصویر پایی
که در اینجا نشان داده شده است) را دید که
در تصویربرداری پرتو  Xقابل مشاهده نیست.
1

اگر تاکنون یک اسباب بازی مغناطیسی یا یک قطب نما را به کار برده باشید ،یا آهنربایی را برای
مشاهده پدیده های
بدنه یخچال مورد استفاده قرار داده باشید ،احتماال ً از
نگهداشتن یک ورق کاغذ روی ٔ
ٔ
مربوط به آن ،شگفت زده شده اید! آهنرباها برای بسیاری از ما جذابیت خاصی دارند.
کاربردهای مغناطیس در جنبه های مختلف زندگی بشر رشدی روزافزون دارد .برای بیش از
یک قرن ضبط صدا و تصویر روی صفحه ها و نوارهایی صورت می گرفت که مغناطیس نقش اصلی
را در آنها ایفا می کرد .اگرچه ف ّناوری دیجیتال به میزان زیادی جایگزین ضبط مغناطیسی به شیوه های
سنتی شده است ،با وجود این،
ذخیره اطالعات به صورت صفر و یک هنوز هم به محیط های مغناطیسی
ٔ
وابسته است.
مغناطیس و آهنرباها همچنین در بلندگوی گوشی ها ،تلویزیون ها ،رایانه ها و اغلب سامانه های
بهره فراوانی
هشدار ایمنی کاربرد دارد .پزشکی امروز نیز در تشخیص بیماری ها و جراحی های مختلف ٔ
از مغناطیس و آثار آن می برد (شکل 3ــ.)1
3ـ1ـ مغناطیس و قطب های مغناطیسی

شکل 3ــ 2پدیده های مغناطیسی حدود 2500
سال پیش در تکه هایی از سنگ آهن مغناطیده
در نزدیکی شهر مگنسیا (که نام امروزی آن
مانیسا و در غرب ترکیه واقع است) مشاهده
شد .این تکه ها نمونه هایی هستند از چیزی که
امروز آهنربای دائمی خوانده می شود.

پدیده آهنربایی آشنا بودند .تالس که اغلب از او به
یونانیان باستان ،بیش از  2500سال پیش با ٔ
ماد ٔه کانی مگنتیت ( )Fe3O4را که ویژگی آهنربایی دارد می شناخت
عنوان پدر علم یونان یاد می شودّ ،
ماده هایی که این ویژگی را دارند آهنربا می نامند .چینی های باستان
(شکل 3ــ .)2همان گونه که می دانیدّ ،
نیز با ویژگی های مغناطیسی برخی از سنگ های آهنربا آشنایی داشتند و تکه هایی از این سنگ ها را
به صورت قطب نماهای ساده در دریانوردی به کار می بردند.
براده آهن فرو ببریم،
در سال های گذشته دیدید که هرگاه آهنربایی را درون ظرف محتوی ٔ
براده های آهن به مقدار زیادی جذب ناحیه های خاصی از آهنربا می شوند .این ناحیه ها را قطب های
مغناطیسی یا قطب های آهنربا می نامند (شکل 3ــ.)3
هرگاه یک آهنربای میله ای را با ریسمان از مرکزش طوری بیاویزیم که بتواند آزادانه بچرخد،
یک سر آن به سوی شمال قرار می گیرد (شکل 3ــ .)4این سر را قطب شمال یا قطب  Nو سر دیگر را
قطب جنوب یا قطب  Sمی نامند.
قطب شمال جغرافیایی

شکل 3ــ 3در یک آهنربا ،به هر شکلی که باشد،
دو ناحیه وجود دارد که خاصیت مغناطیسی در
آنها بیش از قسمت های دیگر است.

شکل 3ــ 4آهنربا در این وضعیت مانند
یک قطب نما رفتار می کند.

N
S

 Magnetic Resonance Imagingــ1
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تمام آهنرباها هم قطب  Nدارند و هم قطب  .Sاگر یک آهنربای میله ای را دو قسمت کنید ،هر
بخش آن دوباره دارای دو قطب آهنربایی است (شکل 3ــ   .)5اگر باز هم آنها را به دو بخش تقسیم
کنید ،چهار آهنربای کامل خواهید داشت .می توانید تقسیم کردن را ادامه دهید ،ولی هرگز یک قطب
اندازه یک اتم
قطعه شما به
تنها یا به عبارتی دیگر تک قطبی مغناطیسی نخواهید داشت .حتی وقتی ٔ
ٔ
برسد ،دو قطب دارد که نشان می دهد خود اتم نیز می تواند یک آهنربا باشد!

شکل 3ــ     5شکستن یک آهنربای
میله ای به دو بخش .هر بخش یک
آهنربای کامل است که دو قطب دارد.

پرسش 3ـ     1

با توجه به شکل روبه رو عبارت زیر را با کلمه های مناسب کامل
کنید .وقتی قطب های همنام دو آهنربا را به یکدیگر نزدیک می کنیم ،یکدیگر
را……… . .اما اگر قطب های ناهمنام آنها را به یکدیگر نزدیک کنیم ،یکدیگر
را……… .

فعالیت 3ـ    1

فن ّاوری و کاربرد

براده
الف) چند آهنربا به شکل های مختلف انتخاب کنید .به کمک مقداری ٔ
آهن یا تعدادی سوزن ته گرد ،محل قطب های هر یک از آهنرباها را تعیین کنید.
ب) قطب نماهایی که دریانوردان و کوهنوردان برای تعیین جهت به کار
می برند ،در واقع یک آهنربای میله ای نازک است که روی پایه ای سوار شده است
و می تواند آزادانه بچرخد و جهت های تقریبی شمال و جنوب جغرافیایی را نشان
دهد (شکل روبه رو) .آزمایشی طراحی کنید و به کمک آن ،یک قطب نمای ساده
بسازید و جهت تقریبی شمال و جنوب مکانی را که در آن زندگی می کنید تعیین کنید.

عقربۀ قطب نما آهنربای کوچکی
است که می تواند آزادانه دور
محور خود بچرخد.

ذره های مغناطیسی برای درمان
نانو ّ
لکه های تیره در تصویر میکروسکوپی روبه رو ،یاخته (سلول) های
سرطانی هستند که از توموری جدا شده اند و خطر پخش آنها در سرتاسر بدن
ذره های
بیمار وجود دارد .در یک روش تجربی برای مبارزه با این یاخته ها از ّ
ذره ها با
ماده مغناطیسی استفاده می شود که به بدن تزریق می شوند .این ّ
یک ٔ
ماده شیمیایی خاصی پوشیده شده اند که به طور ترجیحی به سلول های سرطانی
ٔ
متصل می شوند .سپس با استفاده از یک آهنربا در بیرون از بدن بیمار ،این
ذره ها بیرون «رانده» می شوند و سلول های سرطانی را با خود می برند.
ّ
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گیره آهنی کاغذ را جذب
القای مغناطیسی :شکل 3ــ  6ــ الف آهنربایی را نشان می دهد که دو ٔ
تجربه ساده نشان می دهد که ویژگی مغناطیسی درگیره های فلزی القا شده است و تا
کرده است .این
ٔ
زمانی که گیره ها با آهنربا در تماس باشند ،این ویژگی را در خود حفظ می کنند .این پدیده را القای
مغناطیسی می نامند .ویژگی آهنربایی ناشی از القای مغناطیسی همواره به صورتی است که قطعه های
آهنی جذب آهنربای اصلی می شوند (شکل 3ــ    6ــ ب) .القای مغناطیسی تنها در آهن ،نیکل ،کبالت
و آلیاژهایی از این عناصر تولید می شود .در بخش پایانی همین فصل ،با تفصیل بیشتری با مواد
مغناطیسی و ویژگی های آنها آشنا خواهیم شد.

قطب S
قطب N
قطب S
قطب N

(الف)

(ب)

شکل 3ــ   6الف) وقتی آهنربایی در
نزد یک گیره های آهنی قرار می گیرد
در آنها خاصیت مغناطیسی القا می کند.
ب) در پدیدۀ القای مغناطیسی همواره
جذب وجود دارد (به قطب های القا شده
درگیره ها توجه کنید).

پرسش 3ـ     ٢

میله کامال ً مشابه ،یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید .با بحث در گروه خود ،روشی را
فرض کنید دو ٔ
وسیله دیگر ،بتوان میله ای را که از جنس آهنرباست مشخص کرد.
پیشنهاد کنید که با استفاده از آن و بدون استفاده از هیچ
ٔ

F

F

F

F

N

S

S

N

شکل 3ــ 7اطراف یک آهنربا میدان
مغناطیسی وجود دارد بهطوری که هر جسم
آهنی مانند میخ را بهسوی خود جذب میکند.

3ـ2ـ میدان مغناطیسی

با نزدیک کردن آهنربا به میخ آهنی مشاهده می کنید که میخ به طرف آهنربا حرکت می کند و پس
درباره اجسام
از مدت کوتاهی جذب آن می شود (شکل 3ــ .)7برای توجیه این پدیده ،مشابه آنچه
ٔ
باردار دیدید ،می گوییم در فضای اطراف آهنربا میدان مغناطیسی وجود دارد .میدان مغناطیسی
→
کمیتی برداری است و آن را با نماد B
نیز مانند میدان الکتریکی که در فصل  1با آن آشنا شدیدّ ،
نمایش می دهیم.

فعالیت 3ـ 2

عقربه مغناطیسی که روی پایه ای
یکی از قطب های یک آهنربای میله ای رابه یک
ٔ
قرار دارد ،نزدیک کنید (شکل روبه رو) .آنچه را می بینید بیان کنید .با دور کردن آهنربا از
عقربه مغناطیسی در اختیار ندارید،
عقربه مغناطیسی چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟ (در صورتی که ٔ
ٔ
سوزن ته گردی را از یک طرف ،چند بار به آهنربایی مالش دهید و آن را روی سطح آب شناور
عقربه مغناطیسی رفتار می کند!)
سازید .به این ترتیب سوزن ته گرد مانند یک ٔ
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میدان مغناطیسی مانند میدان الکتریکی ،کمیتی برداری است و دارای بزرگی و جهت است.
عقربه مغناطیسی می توان جهت میدان مغناطیسی را در هر نقطه از فضای اطراف یک آهنربا
به کمک ٔ
تعیین کرد (شکل 3ــ  .)8

شکل 3ــ     8تعیین جهت میدان مغناطیسی به کمک عقربۀ مغناطیسی

بنابر تعریف ،بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضای پیرامون یک آهنربا در جهتی است
عقربه مغناطیسی در آن نقطه قرار می گیرد ،آن جهت را نشان می دهد .با تعیین جهت
که وقتی قطب ٔ N
میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضای اطراف آهنربا ،می توان همان گونه که برای میدان الکتریکی انجام
دادیم ،خط های میدان مغناطیسی را رسم کنیم .شکل 3ــ 9خط های میدان مغناطیسی را در اطراف
حلقه بسته را
یک آهنربای میله ای نشان می دهد .این خط ها از آهنربا می گذرند و هر یک از آنها یک ٔ
تشکیل می دهند .افزون بر اینها ،خط های میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب ها به یکدیگر نزدیک ترند.

شکل 3ــ    9خط های میدان مغناطیسی
در هر نقطه در جهت عقربۀ مغناطیسی
هستند و از قطب  Nخارج و به قطب S
وارد می شوند.

پرسش 3ـ     3

عقربه مغناطیسی
شکل روبه رو یک آهنربای میله ای و چهار ٔ
را نشان می دهد که جهت گیری یکی از آنها مشخص شده است.
الف) کدام سر آهنربا قطب  Sو کدام سر قطب  Nاست؟
ب) جهت گیری عقربه های مغناطیسی را در نقطه های  Aو
 Bو  Cتعیین کنید.

C
Y

X
B

A

آزمایش 3ـ    ١
مشاهده طرح خطوط میدان مغناطیسی
ٔ

براده آهن
هدف آزمایش:
مشاهده طرح خط های میدان مغناطیسی با استفاده از ٔ
ٔ
وسیله
ورقه شیشه ای یا مقوایی ،نمک پاش (یا
ٔ
براده آهن ،یک ٔ
وسیله های آزمایش :آهنربای میله ای (دو عدد)ٔ ،
براده آهن)
دیگری برای پاشیدن ٔ
شرح آزمایش:
صفحه شیشه ای (یا مقوایی) را روی آن بگذارید.
1ــ یکی از آهنرباهای میله ای را روی میز قرار دهید و
ٔ
براده آهن را به طور یکنواخت به ضخامت خیلی کم روی شیشه بپاشید.
2ــ به کمک نمک پاش ٔ
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N

N

(ب)

(پ)

N

S

N

صفحه شیشه ای بزنید تا
ضربه آرام به
3ــ چند
ٔ
ٔ
براده های آهن در راستای خط های میدان مغناطیسی قرار
صفحه شیشه ای پدیدار می شود،
گیرند .طرحی که روی
ٔ
نقشه ای از خط های میدان مغناطیسی یک آهنربای میله ای
است (شکل الف).
4ــ مراحل باال را برای دو آهنربای میله ای که به
ترتیب :قطب های ناهمنام و قطب های همنام آنها به یکدیگر
نزدیک اند انجام دهید (شکل های ب و پ).

S
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(الف)

پرسش 3ـ     4

با استفاده از ویژگی القای مغناطیسی ،توضیح دهید که چرا در آزمایش 3ــ 1براده های آهن در راستای خط های میدان
مغناطیسی قرار می گیرند.
میدان مغناطیسی زمین :زمین یک آهنربای عظیم و طرح خط های میدان مغناطیسی آن
مانند آهنربای میله ای بزرگی است که در نزدیکی مرکز زمین قرار دارد (شکل 3ــ .)10قطب های
مغناطیسی زمین بر قطب های جغرافیایی آن منطبق نیستند .در واقع ،قطب های مغناطیسی و جغرافیایی
فاصله 1800
فاصله نسبتاً زیادی از یکدیگر دارند .مثال ً قطب جنوب مغناطیسی تقریباً در
زمین
ٔ
ٔ
عقربه مغناطیسی درجهت شمال
کیلومتری قطب شمال جغرافیایی قرار دارد .این بدان معناست که
ٔ
واقعی جغرافیایی قرار نمی گیرد و تا حدودی از شمال جغرافیایی انحراف دارد .این انحراف وابسته
به مکان را میل مغناطیسی می نامند.
محور چرخش زمین
قطب شمال جغرافیایی
قطب جنوب مغناطیسی

شکل 3ــ    10طرح ساده ای از میدان مغناطیسی زمین .عقربۀ مغناطیسی در هر نقطه در
امتداد این خط های میدان قرار می گیرد .نشان دادن خط های میدان مغناطیسی زمین
به صورت خط های میدان یک آهنربای میله ای ،تنها یک توجیه ساده از ساختار پیچیده
و ناشناختۀ عوامل ایجاد میدان مغناطیسی زمین است .شواهد زمین شناختی نشان
می دهند که جهت این میدان در بازه های زمانی نامنظم از  104تا  106سال به طور کامل
وارون می شود.
قطب جنوب جغرافیایی
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مط

العۀ آزاد

خرچنگ خاردار کارائیب در برابر میدان های مغناطیسی بسیار حساس
است .این جاندار یک «قطب نمای» مغناطیسی درونی دارد که تشخیص شمال،
جنوب ،شرق و غرب را برایش امکان پذیر می کند .این خرچنگ همچنین می تواند
تفاوت اندک در میدان مغناطیسی زمین از مکانی به مکان دیگر را حس کند و از این
تفاوت ،در یافتن مسیر خود بهره بگیرد.
3ـ3ـ نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان

عقربه مغناطىسى ىا هر آهنرباى دىگرى در مىدان مغناطىسى قرار مى گىرد،
دىدىم که هرگاه ىک
ٔ
بر آن نىرو وارد مى شود .در ادامه خواهىم دىد که بر سىم هاى حامل جرىان الکترىکى نىز در مىدان
اندازه مىدان مغناطىسى و ىکاى آن را مى توان با استفاده از اىن اثر تعرىف
مغناطىسى نىرو وارد مى شود،
ٔ
مشاهده اىن نىرو ،آزماىش زىر را انجام دهىد.
کرد .براى
ٔ
آزمایش 3ـ2
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان

وسىله هاى آزماىش :ىک آهنرباى نعلى شکل قوى ،سىم مسى ضخىم ،سىم رابط ،رئوستا و منبع تغذىه
شرح آزمایش:
1ــ مدارى مطابق شکل الف ببندىد.
2ــ آهنرباى نعلى شکل را مطابق شکل ب در اطراف سىم مسى قرار دهىد.
3ــ کلىد را ببندىد تا جرىان از سىم مسى بگذرد .آنچه را که مشاهده مى کنىد ،بنوىسىد.
4ــ اىن آزماىش را چند بار تکرار کنىد و هر بار آهنربا را در وضعىت جدىدى در اطراف سىم مسى قرار دهىد و با بستن کلىد،
مشاهده هاى خود را ىادداشت کنىد.
پایۀ چوبی یا پالستیکی
  5ــ اىن آزماىش را با ىک آهنرباى
دىگر تکرار کنىد.
من
6ــ اندازه و جهت جرىان الکتریکی
بع ت
و
لتاژ  dcغذیۀ
سیم مسی
را تغىىر دهىد و آزماىش هاى باال را تکرار
ضخیم
کنىد.
S
آهنربای
نتىجه آزماىش را به کالس
7ــ
ٔ
دائمی
گزارش دهىد.
N

(الف)

(ب)
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اورستد (فىزىکدان دانمارکى) با انجام آزماىش هاىى شبیه آزماىش 3ــ 2و اندازه گىرى دقىق
نىروىى که بر سىم حامل جرىان در مىدان مغناطىسى وارد مى شود ،نشان داد:
نىروىى که در مىدان مغناطىسى بر سىم حامل جرىان الکترىکى وارد مى شود ،بر راستاى سیم و
نىز بر راستای مىدان مغناطىسى عمود است.
قاعده
جهت نىروى وارد بر سىم حامل جرىان در مىدان مغناطىسى را مى توان با استفاده از
ٔ
دست راست به اىن صورت تعیین کرد:
اگر دست راست خود را باز نگه دارىد و چهار انگشت را مطابق شکل 3ــ11ــ پ در جهت
جرىان بگىرىد به طورى که اگر انگشتان خود را خم کنىد ،در جهت مىدان مغناطىسى قرار گىرد
در  اىن  صورت ،انگشت شست شما جهت نىروى وارد بر سىم حامل جرىان را نشان خواهد داد
(شکل 3ــ11ــ ب).

شکل 3ــ     11قاعدۀ دست راست برای تعیین
→
جهت نیروی  Fوارد بر سیم حامل جریان
الکتریکی  Iدر میدان مغناطیسی

→

B

(پ)

I
→

α

B

l

(الف)

عامل های مؤثر بر نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان :آزمایش هایی مشابه
آزمایش 3ــ 2نشان میدهند که نیروی مغناطیسی وارد بر یک رسانای حامل جریان  Iدر میدان مغناطیسی،
رابطه زیر بیان شده اند:
به عامل های مختلفی بستگی دارد که این عامل ها در ٔ
(3ــ)1

شکل 3ــ 12سیم حامل جریان در میدان
مغناطیسی .نیروی مغناطیسی وارد بر سیم
عمود بر صفحۀ کتاب و به طرف داخل است.

(ب)

باتری

F= I Bsinα
→

زاویه
در این رابطه  طول بخشی از سیم رساناست که در میدان مغناطیسی  Bقرار داردٔ .
→
حاده ای را که جهت جریان با جهت بردار میدان مغناطیسی  Bمی سازد را به  αنشان داده ایم (شکل
3ــ.)12

پرسش 3ـ     5

اگر در شکل 3ــ 12سیم حامل جریان در امتداد میدان مغناطیسی قرار گیرد ،نیروی مغناطیسی وارد بر آن چقدر خواهد
بود؟ در چه حالتی بزرگی این نیرو بیشینه می شود؟
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رابطه 3ــ 1نشان می دهد وقتی سیم حامل جریان عمود بر راستای
یکای میدان مغناطیسیٔ :
→

میدان مغناطیسی  Bقرار بگیرد ( )sinα=1بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر سیم به طول  و حامل
جریان  ،Iبیشینه می شود .در این صورت داریم:
(3ــ)2

 =I Bبیشینه F

رابطه 3ــ 2که به صورت بیشینه  B = Fبازنویسی می شود ،برای تعریف یکای میدان
معموال ً از ٔ
I
مغناطیسی استفاده می شود .یکای میدان مغناطیسی در  SIتسال نام دارد و با نماد  Tنشان داده می شود.
بنا به تعرىف ،ىک تسال ،بزرگى مىدان مغناطىسى است که در آن ،بر ىک متر از سىمى که حامل
جرىان ىک آمپر است و در راستاى عمود بر بردار مىدان قرار دارد نىروىى به بزرگى ىک نىوتون وارد
شود .در نتىجه مى توانىم بنوىسىم:
نىوتون  1
_____________ =  1تسال
(متر ( * )1آمپر )1
تسال ىکاى بزرگى است و در کاربردهاى عملى از ىکاى کوچک ترى به نام گاؤس استفاده
می کنند که با نماد  Gنماىش داده مى شود.
 1G=10-4Tیا 1T=104G

نیکُال تسال (1943ــ )1856در کرواسی

به دنیا آمد .بعد ًا او به آمریکا مهاجرت و

مدتی با ادیسون همکاری کرد .ادیسون

همواره با جریان مستقیم ( )dcکار می کرد،

با این وجود وی کارکردن با جریان متناوب

( )acو با ولتاژهای بسیار باال را عملی
ساخت .تسال از اینکه جریان متناوب

برای ّاولین بار در صندلی الکتریکی
به منظور اعدام مورد استفاده قرار گرفت

شدید ًا ناراحت بود .وی همچنین طراح

تولید برق در آبشار نیاگارا بود .به پاس

خدمات وی ،یکای میدان مغناطیسی در

 SIرا با تسال نشان می دهند.

مثال 3ـ  ١

زاوىه 30°
ىک سىم حامل جرىان در مىدان مغناطىسى به بزرگى  0/04 mTدر راستاىى قرار دارد که با جهت مىدان ٔ
مى سازد .اگر جرىان در سىم پنج آمپر باشد ،نىروى مغناطىسى وارد بر ىک متر از اىن سىم را محاسبه کنىد.
پاسخ :با توجه به داده های مسئله داریم:
-3
-5
B=0/04mT=0/04*10 T=4*10 T
?=α=30° ,  =1m , I=5A , F
رابطه 3ــ 1داریم:
با قراردادن داده های باال در ٔ
F = I Bsinα
= (5A)(1m)(4*10-5T)sin30°
= 10*10-5N=0/1mN
این نیرو بسیار کوچک و مقدار آن تقریباً ده مرتبه از وزن یک سوزن ته گرد کمتر است.
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پرسش 3ـ 6

سىم افقى مستقىم حامل جرىانى در ىک مىدان مغناطىسى ىکنواخت افقى که جهت
آن از شمال به جنوب است ،قرار دارد .جهت نىروى مغناطىسى وارد بر سىم را تعىىن کنىد؛
الف) اگر سىم در راستاى شمال ــ جنوب و جرىان آن از شمال به جنوب باشد.
ب) اگر سىم در راستاى شرق ــ غرب و جرىان آن از غرب به شرق باشد.
کارل فریدریش گاؤس (1855ــ،)1777
ریاضی دان ،فیزیک دان و ستاره شناس
رصدخانه
آلمانی است که مدتی مدیر
ٔ
گوتینگن بوده است .گاؤس یکی از
ریاضی دان های بزرگ و برجسته ترین
نظریه اعداد است .او به انجام
کارش در ٔ
محاسبه های بی اندازه بغرنج عالقه مند
بود .وی همچنین روش های تازه ای
برای محاسبه در مکانیک سماوی
به دست آورد .گاؤس روی پدیده های
الکتریکی و مغناطیسی نیز ّفعالیت
زیادی کرد و قانونی به نام وی در مبحث
الکتریسیته وجود دارد.

تمرین 3ـ   ١

در قسمتی از دیوار خانه ای ،یک سیم مستقیم  2/5متری قرار دارد که در لحظه های
معینی ،حامل جریان  1/5 Aاز شرق به غرب است.
بزرگی میدان مغناطیسی زمین در محل این سیم  0/55گاؤس و جهت آن از جنوب
به شمال است .نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم ،با توجه به شرایط ذکر شده ،چقدر است؟

فعالیت 3ـ 3

فن ّاوری و کاربرد

آزماىشى را طراحى کنىد که به کمک آن بتوان نىروى وارد بر سىم حامل جرىان الکترىکى را اندازه گىرى کرد.

الف) طرز کار گالوانومتر :گالوانومتر وسىله اى است که با آن
جرىان هاى الکترىکى بسىار کوچک را اندازه مى گىرند .امروزه وسىله هاى
اندازه گىرى کمىت هاى الکترىکى (ىعنى شدت جرىان ،اختالف پتانسىل،
مقاومت و …) معموال ً عقربه اى ىا رقمى (دىجىتالى) هستند .با استفاده از
مطالبى که تاکنون فراگرفته اىم ،مى توان ساز    وکار گالوانومتر عقربه اى را
مورد بررسى قرار داد.
هر گالوانومتر قابی دارد که دور آن سىم پىچىده شده است .اىن قاب
در ىک مىدان مغناطىسى دائمی قوى قرار دارد .وقتى جرىان از اىن پىچه
مى گذرد ،مىدان مغناطىسى با وارد کردن نیرو به قاب ،آن را مى چرخاند (شکل
عقربه متصل به قاب منحرف مى شود .هر قدر جرىان
روبه رو را ببىنىد) و
ٔ
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مقیاس
عقربه
→

F

پیچه
محور
→

F

I

I

طرحی از یک گالوانومتر

آهنربای دائم
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بزرگ تر شود ،چرخش پىچه و انحراف عقربه بىشتر خواهد شد.
اگر جهت جرىان وارون شود ،جهت چرخش پىچه و انحراف عقربه نیز وارون خواهد شد .با قطع جرىان ،فنر ظرىفى که
صفحه گالوانومتر که عقربه در مقابل آن مى چرخد
اولىه خود برمى گرداند.
ٔ
در پشت پىچه قرار دارد ،پىچه و عقربه را به حالت ٔ
اندازه
مدرج مى کنند ،به اىن ترتىب که در مقابل هر زاوىه،
را برحسب آمپر ّ
ٔ
اندازه آن زاوىه منحرف مى کند ،ثبت مى کنند.
جرىانى که عقربه را به
آرمیچر
ٔ
→
F
ب) موتور الکترىکى :موتورهاى الکترىکى ابزارهاىى هستند که
انرژى الکترىکى را به انرژى مکانىکى تبدىل مى کنند .اىن موتورها در انجام
کارهاى مختلف روزانه مورد استفاده قرار مى گىرند ،و اساس کار بسىارى
مته برقى ،آسىاب برقى ،ماشىن لباسشوىى،
از دستگاه ها نظىر جاروى برقىٔ ،
→
پنکه و … را تشکىل مى دهند.
F
ساختمان برخی از موتورهای الکترىکى مانند ساختمان گالوانومتر
است ،از اىن نظر که در این نوع موتور الکترىکى نىز عبور جرىان از ىک قاب
منبع ولتاژ
(به نام روتور) واقع در مىدان مغناطىسى ،باعث چرخش پىچه مى شود (شکل
طرحی از یک موتور الکتریکی ساده .در این
نوع از موتورها پیچه دور یک استوانۀ آهنی
روبهرو) .چرخش قطعات در دستگاه هاى نام برده در باال از اىن حرکت پىچه
پیچیده می شود که به آن روتور می گویند.
ناشى مى شود.
پ) میدانهای مغناطیسی بدن :در بدن انسان سالم با اندام
متوسط حدود ٤گرم عنصر آهن وجود دارد که ٣گرم آن دائماً در حال
ذخیره آهن بدن را
واکنشهای بیوشیمیایی است .یک گرم باقیمانده،
ٔ
اندازه دقیق این ذخیره
تشکیل میدهد که عمدتاً در کبد ذخیره میشود.
ٔ
موازنه جذب و دفع آهن در بدن دارد و کم یا زیاد شدنش گویای
بستگی به
ٔ
اختاللها و مرضهای گوناگون است .مثال ً کاهش این ذخیره باعث
دهه اخیر بهدنبال کاربردهای موفقیتآمیز
کمخونی میشود .در چند ٔ
روشهای مغناطیسی در پزشکی ،پژوهشگران بسیاری به بررسی تعیین
میزان آهن موجود در بدن (بدون متوسل شدن به نمونهبرداری) از
زنده بدن
طریق اندازهگیریهای مغناطیسی پرداختهاند .تمام یاختههای ٔ
فعالاند .جریانهای الکتریکی ضعیف در بدن،
انسان بهطور الکتریکی ّ
اندازه میدانهای حاصل از عضلههای اسکلتی کوچکتر
میدانهای مغناطیسی ضعیف ولی قابل اندازهگیری تولید میکنند.
ٔ
از  ،10-10Tیعنی در حدود یک میلیونیم میدان مغناطیسی زمین است .میدانهای مغناطیسی حاصل از مغز بسیار ضعیفتر
و در حدود  10-12Tهستند و برای اندازهگیری آنها باید مغناطیس سنجهای بسیار حساس بهکار برد .در حال حاضر ،چنین
مغناطیس سنجهایی به نام اسکویید 1ساخته شدهاند .شکل باال یک دستگاه اسکویید را نشان میدهد که در حال اندازهگیری
میدان مغناطیسی تولید شده در مغز است.
) SQUID (Superconducting Quantum Interference Deviceــ1
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3ـ4ـ نىروى وارد بر ذرۀ باردار متحرک در مىدان مغناطىسى

در بخش پیش دىدىم که بر سىم حامل جرىان الکترىکى در میدان مغناطیسی نیرو وارد مى شود .اگر
جرىان صفر شود ،نىروى وارد بر سىم نىز صفر مى شود .در فصل  2دىدىم که جرىان الکترىکى در واقع
حرکت بارهاى الکترىکى است و صفر شدن جرىان در ىک رسانا به طور متوسط به معناى توقف حرکت
بارهاى الکترىکى است .پس نتىجه مى گىرىم که نىروى وارد بر سىم حامل جرىان در مىدان     مغناطىسى،
در واقع بر بارهای متحرکی وارد مى شود که در سىم جریان الکتریکی را به وجود می آورند.
→
→
ذر ٔه باردار  qبا سرعت  vدر مىدان مغناطىسى  Bحرکت کند،
آزماىش نشان مى دهد که اگر ّ
(به شرط آنکه جهت حرکت آن موازى با مىدان نباشد) بر آن نىروىى وارد خواهد شد که مطابق شکل
→
→
3ــ 13بر راستاى  vو مىدان مغناطىسى  Bعمود است .اىن نىرو را نىروى مغناطىسى مى نامند و
قاعده دست راست تعیین می شود .باید توجه کنیم که جهت نیروی وارد
جهت آن مطابق شکل به کمک
ٔ
بر بار منفی همواره در خالف جهت نیروی وارد بر بار مثبت است.
آزماىش نشان مى دهد
ذر ٔه باردار متحرک در میدان مغناطیسی
اندازه نىروى مغناطىسى وارد بر یک ّ
ٔ
رابطه زیر به چهار عامل بستگی دارد:
مطابق ٔ

قاعدۀ دست راست

شکل 3ــ 13بر ذرۀ باردار  +qیا  -qکه با
→

سرعت  vدر میدان مغناطیسی
→

→

B

حرکت

میکند نیروی مغناطیسی  Fوارد میشود که
جهت آن با قاعدۀ دست راست تعیین میشود.

(3ــ)3

F=qvBsinθ
→

در این رابطه  θزاویه ای است که جهت حرکت بار الکتریکی (یعنی بردار  ) vبا جهت میدان
→

مغناطیسی (یعنی بردار  ) Bمی سازد (شکل 3ــ.)14

→

شکل 3ــ 14نیروی

F

بر هر دو بردار

عمود است .به عبارت دیگر نیروی
که توسط

→

v

و

→

B

→

F

→

v

و

→

B

بر صفحه ای

تشکیل می شود عمود است.

پرسش 3ـ     7

رابطه 3ــ 3دریافت خود را از هر یک از شکل های الف و ب به طور جداگانه بیان کنید.
با توجه به ٔ
→

F max
→

q

B

→

→

v

(الف)
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q
B

q

→

v

(ب)
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مثال 3ـ2

ذره اى با بار  +4مىکروکولن و با سرعت  2*103 m/sدر
ّ
جهتی حرکت می کند که با مىدان مغناطىسى ىکنواخت 100G
زاوىه  30°مى سازد (شکل روبه رو) .بزرگى نىروى مغناطیسی
ٔ
ذره را محاسبه کنىد.
وارد بر اىن ّ
پاسخ :با توجه به فرض های مسئله داریم:

رابطه 3ــ 3داریم:
با قرار دادن داده های باال در ٔ

→

F
→

q

B
→

B

→ 30°
v

q=+4µC=+4*10-6C
v=2*103m/s , B=100G=100*10-4T=1/00*10-2T
?=θ=30° , F
F=qvBsinθ
=(4*10-6C)(2*103m/s)(1/00*10-2T)sin30°
=4*10-5N

تمرین 3ـ  2
-19
زاویه  60°نسبت به یک میدان مغناطیسی به بزرگی  35 Gحرکت می کند ،نیروی
بر الکترونی ( )q=-1/6*10 Cکه با ٔ
مغناطیسی به بزرگی  4/6*10-15 Nوارد می شود .بزرگی سرعت این الکترون چقدر است؟

کمربندهای تابشی َون آلن

ذره های باردار بسیاری با سرعت های
جو زمینّ ،
در بیرون از ّ
ذره های سریع را که معموال ً از
فوق العاده زیادی در حرکت اند .این ّ
(ذر ٔه آلفا) و الکترون هستند پرتوهای
جنس پروتونٔ ،
هسته اتم هلیوم ّ
کیهانی می نامند .این پرتوها عالوه برفضانوردان ،برای سامانه های
الکترونیکی واقع در فضا نیز خطرناک اند .خوشبختانه بیشتر این
پرتوهای باردار توسط میدان مغناطیسی زمین منحرف می شوند و
مانع از آسیب رسانی به موجودات و سامانه های روی زمین می شود.
ذرات بارداری که در میدان مغناطیسی زمین به دام می افتند،
ّ

مط

العۀ آزاد

میدان مغناطیسی زمین
B

کمربند بیرونی ون آلن
کمربند درونی ون آلن
مقطع کمربندهای تابشی ون آلن
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حلقه کلوچه مانند میان تهی را در
کمربندهای تابشی ون آلن را تشکیل می دهند (شکل
صفحه قبل) .این کمربندها که دو ٔ
ٔ
ماهواره اکسپلورر  Iکشف
اطراف زمین تشکیل میدهند ،ون آلن در سال  1958میالدی از دادههای گردآوری شده توسط
ٔ
کرد و به افتخار او نام گذاری شده اند .فضانوردان در فاصله های
ایمن بسیار پایین تر از این کمربندهای تابشی دور زمین می گردند.
ذرههای باردار را بهصورت فوارههای
توفانهای خورشیدیّ ،
عظیمی پرتاب میکنند که بسیاری از آنها از نزدیکی زمین میگذرند
و در میدان مغناطیسی آن به دام میافتند .شفق قطبی (نورهای
ذره های باردار موجود
پدیده زیبایی است که براثر برخورد ّ
شمالی) ٔ
جو زمین به وجود می آید (شکل
در کمربند ون آلن با مولکول های ّ
نیمکره جنوبی این پدیده شفق جنوبی نامیده می شود.
روبه رو) .در
ٔ
تصویری خیره کننده از شفق قطبی

3ـ  ٥ـ آثار مغناطیسی جریان الکتریکی

هانس کریستین اورستد (١٨٥١ــ،)١٧٧٧
فلسفه
مطالعه
فیزیکدان دانمارکی ابتدا به
ٔ
ٔ
طبیعت رو آورد و سپس مطالب بسیاری
درباره موضوع های فلسفی نوشت.
ٔ
اورستد در مقاله ای که به سال ١٨١٣
منتشر شد پیش بینی کرد که رابطه ای میان
الکتریسیته و مغناطیس می توان یافت.
او در سال  ١٨٢٠قطب نمایی را زیر یک
سیم حامل جریان گذاشت و کشف کرد
که یک میدان مغناطیسی جریان الکتریکی
را احاطه می کند .در سال های بعد او
نظر دانشمندان دیگر مبنی بر اینکه کشف
درباره الکترومغناطیس تصادفی بوده
او
ٔ
است را به شدت انکار کرد.
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تا اینجا نیروهایی را بررسی کردیم که بر بارهای متحرک و رساناهای حامل جریان در میدان
مغناطیسی وارد می شوند .هر چند پی بردیم که در فضای اطراف آهنرباهای دائمی نیز میدان مغناطیسی
ادامه این فصل با چشمه های دیگر میدان مغناطیسی آشنا خواهیم شد.
وجود دارد .با وجود این ،در ٔ
اورستد دانشمند دانمارکی ،در سال  ١٨20میالدی ضمن انجام برخى آزماىش هاى الکترىسىته،
عقربه مغناطىسى در کنار سىم حامل جرىان الکترىکى منحرف مى شود (شکل 3ــ .)١٥
مشاهده کرد که ٔ
او با انجام دادن آزماىش هاى بىشتر کشف کرد که عبور جرىان الکترىکى از ىک سىم رسانا ،در اطراف
رابطه بىن
آن ىک مىدان مغناطىسى به وجود مى آورد .اىن کشف اورستد نخستىن گام در راه درک
ٔ
الکترىسىته و مغناطىس بود که به گسترش مبحث الکترومغناطىس انجامىد .در اىن بخش ،به بررسى
مىدان مغناطىسى حاصل از جرىان الکترىکى در سىم ها مى پردازىم.

شکل 3ــ   ١٥میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل
جریان را می توان با قرار دادن تعدادی عقربۀ
مغناطیسی پیرامون آن نشان داد.

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

آزمایش 3ـ   ٣

بررسی میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان
آزمایش اورستد

صفحه
وسىله هاى آزماىش :باتری ،سىم مسى نسبتاً ضخىم،
ٔ
عقربه مغناطىسى (قطب نما) و سىم رابط
I
مقواىىٔ ،
صفحۀ مقوایی
شرح آزمایش:
صفحه مقواىى بگذرانید و با آن مدارى مطابق
1ــ سىم مسى را از
ٔ
شکل روبه رو تشکیل دهىد.
عقربه مغناطىسى را
2ــ قبل از برقرارى جرىان الکترىکى،
ٔ
درمجاورت سىم ،روى مقوا قرار دهىد و به راستاى قرارگرفتن آن
سیم مسی
توجه کنىد.
3ــ با وصل کردن مدار ،جرىان الکتریکی را از سیم مسی عبور
باتری
عقربه مغناطىسى توجه کنىد.
دهىد و به جهت گىرى ٔ
عقربه مغناطىسى را در نقطه هاى مختلف روى مقوا قرار
4ــ
ٔ
دهىد و جهت آن را بررسى کنىد.
صفحه مقوایی ،چند خط مىدان مغناطىسى را رسم کنىد.
 5ــ با توجه به جهت گیری عقربه در نقاط مختلف
ٔ
 ٦ــ اىن آزماىش را بار دىگر با جرىانى در جهت مخالف تکرار کنىد.
نتىجه آزماىش دارد.
٧ــ به کمک چند باتری دیگر ،تحقىق کنىد که افزاىش یا کاهش جرىان چه تأثىرى در ٔ
نتىجه اىن آزماىش را در گروه خود بحث کنىد و آن را به کالس گزارش دهىد.
  ٨ــ ٔ
با انجام اىن آزماىش مى بىنىد که خط هاى مىدان مغناطىسى حاصل از ىک
سىم حامل جرىان ،مطابق شکل 3ــ16ــ الف به صورت داىره هاى هم مرکزى در
اطراف سىم حامل جرىان هستند .جهت خط هاى مىدان مغناطىسى سىم حامل
عقربه مغناطىسى تعىىن کرد .عالوه بر آن ،با استفاده
جرىان را مى توان به کمک ٔ
قاعده دست راست نىز مى توان اىن جهت را تعىىن کرد؛ بنابراىن قاعده ،اگر
از
ٔ
سىم را مطابق شکل 3ــ16ــ ب در دست راست خود بگىرىد به گونه اى که
انگشت شست در جهت جرىان الکترىکى باشد ،جهت خم شدن چهار انگشت
دست شما جهت خط هاى مىدان مغناطىسى را در اطراف سىم نشان مى دهد.
→
آزماىش نشان مى دهد که
اندازه مىدان مغناطىسى  Bدر اطراف ىک سىم
ٔ
فاصله
نازک دراز مستقىم حامل جرىان الکترىکى اى به شدت  Iدر نقطه اى که
ٔ
عمودى آن از سىم برابر  Rاست (شکل 3ــ١٦ــ الف) با  Iنسبت مستقىم و با
 Rنسبت وارون دارد؛ ىعنى:
B∝ I
R

I

دست راست

R

→

B

(ب)

(الف)

شکل 3ــ ١٦الف) خط های میدان مغناطیسی در
اطراف سیم بلند حامل جریان  . Iب) استفاده
→
از قاعدۀ دست راست برای تعیین جهت  Bدر
اطراف یک سیم بلند حامل جریان .I
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ضرىب تناسب در  SIبرابر  µ0است که در آن  m0تراواىى مغناطىسى خأل و برابر با
2π
 µ0 = 4π×10−7 T.mاست؛ در نتىجه دارىم:
A
µ0I
2πR

(3ــ)4

=B

مثال 3ـ3

اندازه مىدان مغناطىسى ناشی از جرىان  20آمپر را که از سىمى دراز و مستقىم
ٔ
فاصله  ١٠cmاز سیم حساب کنید (شکل روبه رو).
به
اى
نقطه
در
مى گذرد،
ٔ
پاسخ :با توجه به داده های مسئله داریم:
? = I = 20A , R = 10cm = 0/10m , B
رابطه 3ــ ٤داریم:
با قرار دادن داده های باال در
ٔ
µ0I
2πR

)(4π×10−7 T.m A)(20A
)2π(0/ 10m

I

P

10cm

=B

=

= 4/0 × ١٠-٥ T = 0/40G
تمرین 3ـ  3

سیم مستقیم بلندی حامل جریان  ١Aاست .بزرگی میدان مغناطیسی حاصل از این جریان در چه فاصله ای از سیم برابر
( B = 0/5Gحدود بزرگی میدان مغناطیسی زمین) می شود؟
→

B

دست راست
→

B

I

I

(ب)

(الف)
شکل 3ــ ١٧الف) خط های میدان مغناطیسی در اطراف یک
حلقۀ حامل جریان .ب) استفاده از قاعدۀ دست راست برای
تعیین جهت خط های میدان مغناطیسی یک حلقۀ حامل جریان.
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مىدان مغناطىسى ناشى از یک حلقۀ دایره ای حامل
جریان :هرگاه سیم حامل جریانی را به صورت یک حلقه درآوریم،
میدان مغناطیسی ناشی از آن در نقاط درون حلقه به مقدار قابل توجهی
حلقه رسانای دایره ای به
افزایش می یابد .در شکل 3ــ١٧ــ الف یک ٔ
شعاع  Rکه حامل جریان  Iاست نشان داده شده است .همان طور که
ناحیه داخل حلقه به یکدیگر
دیده می شود خط های میدان مغناطیسی در ٔ
نزدیک ترند؛ یعنی ،میدان در این ناحیه قوی تر است .افزون بر این ،در
نقطه های روی محور حلقه ،میدان موازی محور است .جهت خط های
قاعده دست راست به روشی تعیین
میدان مغناطیسی حلقه را می توان با
ٔ
کرد که در شکل 3ــ١٧ــ ب نشان داده شده است.
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رابطه زیر
بزرگی میدان مغناطیسی حلقه ای به شعاع  Rو حامل جریان  Iدر مرکز حلقه از
ٔ
به دست می آید (شکل 3ــ  .)١٨
(3ــ  )٥

µ0I
2R

=B
I

اگر به یک موتور الکتریکی ،آهنربای الکتریکی یا زنگ در بنگرید ،پیچه هایی
از سیم با تعداد زیادی دور را خواهید یافت که آن قدر به هم نزدیک اند که با تقریب
حلقه دایره ای مسطح درنظر گرفت .از این پیچه ها که معموال ً
خوبی می توان آن را یک ٔ
به آنها پیچه های مسطح نیز گفته می شود ،برای تولید میدان مغناطیسی در بسیاری از
وسیله های برقی استفاده می شود.
پیچه مسطحی به شعاع  ،Rدارای  Nدور و
بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز ٔ
رابطه زیر به دست می آید:
حامل جریان  Iاز ٔ
(3ــ)٦

µ0NI
2R

مرکز حلقه
R

I

شکل 3ــ   ١8

=B

مثال 3ـ4

پیچه مسطحی به شعاع  6/3cmکه از  ٢٠٠٠دور سیم نازک درست شده است ،جریان  ٢٠mAمی گذرد .میدان
از ٔ
مغناطیسی را در مرکز پیچه به دست آورید.
پاسخ :با توجه به داده های مسئله داریم:
? =  Bو  I = 20mAو دور  N = 2000و R = 6/3cm = 6/3 × ١٠-٢m
رابطه 3ــ ٦داریم:
با قرار دادن داده های باال در ٔ
µ0NI
2R

)(4π×10−7 T.m A)(2000)(20×10−3 A
 4 /0×10−4 T = 4 /0 G
−2
)2× (6 / 3 ×10 m

=B

=

تمرین 3ـ  4

بزرگی میدان مغناطیسی دور سر انسان به تقریب برابر  3/0 * 10-8Gاندازه گیری شده است .اگرچه جریان هایی
که این میدان را به وجود می آورند بسیار پیچیده اند ،ولی با درنظر گرفتن این جریان ها به صورت تک حلقه ای دایره ای به
اندازه آنها را تا حدودی تخمین زد .جریان الزم برای تولید این میدان در
قطر ( ١٦cmپهنای یک سر نوعی) می توان
ٔ
مرکز حلقه چقدر است؟
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I

I
(الف)
جریان به طرف
درون صفحه

S

N

جریان به طرف
بیرون صفحه

(ب)
شکل 3ــ    ١٩الف) سیمی که به صورت
پیچۀ مارپیچی بلند پیچیده شده باشد یک
سیملوله است .ب) میدان مغناطیسی
داخل سیملوله (کمی دورتر از لبه ها)
تقریب ًا یکنواخت است.

میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان :سیملوله چند دور سیم است که
به شکل یک فنر پیچیده شده است (شکل 3ــ19ــ الف) .اگر جریان الکتریکی از سیملوله ای
عبور کند ،در فضای اطراف سیملوله میدان مغناطیسی به وجود می آید.
سیملوله حامل جریان الکتریکی در داخل و
طرح خط های میدان مغناطیسی یک
ٔ
خارج آن در شکل 3ــ١٩ــ ب نشان داده شده است .همان گونه که در این شکل می بینید،
خط های میدان داخل سیملوله بسیار متراکم تر از خط های میدان در خارج آن است و این
نشانگر بزرگ تر بودن میدان در داخل سیملوله است .عالوه بر این خط های میدان در داخل
سیملوله ،به ویژه در نقطه های نسبتاً دور از لبه های آن تقریباً موازی و هم فاصله اند و این نشانگر
یکنواخت بودن میدان مغناطیسی درون سیملوله است .همان طور که دیده می شود ،جهت
میدان مغناطیسی در داخل سیملوله خالف جهت میدان مغناطیسی در خارج آن است و مشابه
قاعده دست راست تعیین می شود.
حلقه حامل جریان به کمک
ٔ
ٔ
اگر شعاع سیملوله در مقایسه با طول آن ،کوچک و حلقه های آن ،خیلی به هم نزدیک
اندازه
باشند ،میدان مغناطیسی داخل سیملوله در نقطه های دور از لبه ها یکنواخت است و
ٔ
رابطه زیر به دست می آید:
آن از ٔ
(3ــ)٧

B = m0 n I

در این رابطه I ،جریان و  nتعداد دورهای سیملوله به ازای واحد طول است که از
رابطه زیر به دست می آید:
ٔ
(3ــ  )٨

n= N


که  Nتعداد کل دورهای سیملوله و  طول سیملوله است.
مثال 3ـ 5

سیملوله ای به طول  ١٥cmو شعاع  ،0/75cmدارای  ٦٠٠حلقه سیم نزدیک به هم است .اگر جریانی  ٨0٠mAاز
سیملوله بگذرد ،بزرگی میدان مغناطیسی را در نقطه ای نزدیک به مرکز سیملوله پیدا کنید.
پاسخ :با توجه به داده های مسئله داریم:
دور  N = 600و  R = 0/75cmو   = 15cm = 0/15mو ? =  Bو I = 800mA
رابطه ٤ــ ٧برای پیدا کردن میدان
چون شعاع سیملوله خیلی کوچک تر از طول سیملوله است (حدود ) ،می توان از
ٔ
مغناطیسی درون سیملوله و دور از لبه ها ،استفاده کرد .به این ترتیب داریم:
B = µ0nI = µ0( N )I

)600× (800×10−3 A
−7
)= (4π×10 T.m A
 4 /0×10−3 T = 40/0G
0/ 15m
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تمرین 3ـ  5

سیملوله ای چنان طراحی شده است که میدان مغناطیسی در مرکز آن  ٢٧٠گاؤس باشد .شعاع این سیملوله  1/٤cmو
طول آن  40/0cmاست .اگر بخواهیم جریان بیشینه ای که از آن می گذرد  1/٢Aباشد کمترین تعداد دورهای آن در واحد طول
چقدر باید باشد؟
فعالیت 3ـ 4

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که به
براده آهن طرح
کمک آن بتوان با استفاده از ٔ
خط های میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم
سیملوله حامل
بلند ،یک حلقه دایره ای و یک
ٔ
جریان به وجود آورد (شکل های روبه رو).

میله
سیملوله با هستۀ آهنی ــ آهنربای الکتریکی :در بخش 3ــ ١دیدید با قرار دادن یک ٔ
سیملوله
میله آهنی در یک
ٔ
آهنی در میدان مغناطیسی می توان ویژگی مغناطیسی در آن القا کرد .اگر ٔ
حامل جریان که میدان در آنجا از هر جای دیگر در اطراف سیملوله قوی تر است قرار گیرد ،آن را
هسته
هستۀ سیملوله می نامند (شکل 3ــ .)٢٠پیش از آنکه جریانی از سیملوله عبور کند ،سیملوله و ٔ
آهنی خاصیت مغناطیسی ندارند .اما وقتی جریانی در سیملوله برقرار شود ،میدان مغناطیسی سیملوله،
هسته آهنی ،آهنربا می شود .این آهنربا را آهنربای
هسته آهنی القا می کند و ٔ
خاصیت مغناطیسی در ٔ
الکتریکی می نامند (شکل 3ــ.)٢١
هر چه تعداد دورهای سیملوله در واحد طول و جریانی که از آن می گذرد بیشتر باشد ،آهنربای
الکتریکی قوی تر خواهد بود.
سیملوله
هسته آهنی باعث تقویت میدان مغناطیسی سیملوله می شود .میدان مغناطیسی
ٔ
وجود ٔ
هسته آهنی به قدری ضعیف است که در عمل کاربردهای کمی دارد.
بدون ٔ

سیملوله
هستۀ آهنی

شکل 3ـ ـ    ٢٠سیملوله با هستۀ آهنی

شکل 3ــ ٢١این آهنربای الکتریکی صنعتی

شامل پیچهای حامل جریان است که تعداد زیادی
دور سیم دارد .میدان مغناطیسی حاصل از آن
قادر است مقدار زیادی میله های فوالدی و دیگر

قراضه های آهن را بلند کند.
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فعالیت 3ـ 5

به کمک یک میخ آهنی ،یک تکه سیم بلند و یک باتری ،یک
آهنربای الکتریکی بسازید (شکل روبه رو) و اثر آهنربایی آن را روی
براده آهن بررسی
گیره فلزی کاغذی یا مقداری ٔ
تعدادی سوزن ته گردٔ ،
کنید .چه تغییراتی در آهنربای الکتریکی باعث زیاد شدن خاصیت
آهنربایی آن می شود؟

میخ آهنی

سیم

باتری

3ـ ٦ـ نیروی بین سیم های موازی حامل جریان

در آزمایش اورستد ،دیدیم که در فضای اطراف هر سیم حامل جریان ،میدان مغناطیسی وجود
دارد .همچنین در بخش 3ــ ٢دیدیم که آهنربا بر سیم حامل جریان نیرو وارد می کند .حال فرض کنید
برای تولید میدان مغناطیسی به جای آهنربا از یک سیم حامل جریان استفاده کنیم .اگر سیم حامل
جریان دیگری را در نزدیکی این سیم قرار دهیم ،آیا نیرویی بر آن وارد می شود؟ برای پاسخ دادن به این
پرسش ،آزمایش 3ــ ٤را انجام دهید.
آزمایش 3ـ4

بررسی اثر دو سیم حامل جریان بر یکدیگر

وسیله های آزمایش :دو تکه سیم بلند نازک (با قطر کم) ،باتری ،کلید قطع و وصل ،سیم رابط ،دو عدد پایه
شرح آزمایش:
١ــ مداری مطابق شکل زیر ببندید.
مشاهده
٢ــ با وصل کردن کلید ،جریان را در مدار برقرار کنید .توجه کنید که جریان در دو سیم موازی ،همسو است.
ٔ
خود را گزارش دهید.
پایه
٣ــ مـراحـل  ١و  ٢را بـرای
وضعیتی که جریان در دو سیم موازی
سیم های موازی نازک
در جهت های مخالف (ناهمسو) باشد
نتیجه آزمایش را گزارش
انجام دهید و ٔ
سیم رابط
دهید.
کلید
جریان های همسو در دو سیم موازی
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آزمایش 3ــ ٤نشان می دهد که سیم های حامل جریان الکتریکی بر یکدیگر نیرو وارد می کنند.
هرگاه جریانی که از دو سیم می گذرد همسو باشد ،دو سیم یکدیگر را می ربایند (شکل 3ــ٢٢ــ الف)
و اگر جریانی که از دو سیم می گذرد در جهت های مخالف باشد ،دو سیم یکدیگر را می رانند (شکل
3ــ٢٢ــ ب).
نیروی وارده بر هر سیم را می توان برحسب میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی در سیم
فاصله  dاز
دیگر توضیح داد .برای این کار ،دو سیم مستقیم و خیلی دراز موازی حامل جریان  Iو به
ٔ
شماره ( )١در فضای اطراف
یکدیگر را مطابق شکل 3ــ ٢٣درنظر می گیریم .جریان الکتریکی در سیم
ٔ
→
→
شماره ( )٢همان گونه که
آن ،میدان مغناطیسی  B1را به وجود می آورد .جهت میدان  B1در محل سیم
ٔ
شماره ( )٢نیز حامل جریان الکتریکی  Iاست،
در شکل نشان داده شده است برونسو است .چون سیم
ٔ
→
→
→
میدان  B1بر آن نیرو وارد می کند .این نیرو را در شکل با  F12نشان داده ایم ،جهت  F12بااستفاده
قاعده دست راست تعیین می شود.
از
ٔ
)(2

→

F
→

F

(الف)
→

→

F

F

(ب)
شکل 3ــ ٢٢الف) دو سیم موازی
حامل جریان همسو یکدیگر را
می ربایند .ب) دو سیم موازی حامل
جریان ناهمسو ،یکدیگر را می رانند.

)(1

d

→
B1

میدان مغناطیسی حاصل
از جریان در سیم ()١

→
B

→
F

نیروی وارد بر سیم ()٢

→
B2

شکل 3ــ ٢٣نیرویی که میدان مغناطیسی سیم١
→

→

(  ) B1به سیم  ٢وارد می کند (.) F12
I

I

تمرین 3ـ  6

شماره ( )١در شکل 3ــ 23را با استداللی مشابه تعیین کنید.
الف) جهت نیروی وارد بر سیم
ٔ
ب) جهت نیروها و میدان های مغناطیسی مربوط به دو سیم موازی حامل جریان های همسو را با رسم شکل و استفاده
قاعده دست راست مشخص کنید.
از
ٔ
فاصله  dاز یکدیگر قرار دارند ،جریان های همسوی  Iمی گذرد .نیرویی را که به یک
پ) از دو سیم بلند موازی که به
ٔ
متر از هریک از سیم ها وارد می شود به دست آورید.
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دیدیم که در دو سیم مستقیم دراز و موازی حامل جریان ،با توجه به جهت جریان بر هم نیروهای
ربایشی یا رانشی وارد می کنند ،این واقعیت ،اساس تعریف یکای جریان الکتریکی یعنی آمپر در SI
است .مطابق این تعریف:
فاصله یک متر از یکدیگر در خأل
هرگاه از دو سیم نازک ،موازی ،مستقیم و بسیار دراز که به
ٔ
قرار دارند ،جریان های مساوی به گونه ای عبور کند که بر یک متر از طول هریک از سیم ها نیرویی برابر
 ٢ × ١٠-٧نیوتون وارد شود ،جریانی که از هریک از سیم ها می گذرد ،برابر یک آمپر است.
3ـ٧ـ خواص مغناطیسی مواد

خاصیت آهنربایی دارند ،و در برخی مواد دیگر که در میدان
پیش از این دیدیم که برخی مواد
ّ
هسته آهنی یک آهنربای الکتریکی
مغناطیسی قرار می گیرند
خاصیت آهنربایی القا می شود .برای نمونهٔ ،
ّ
را به یاد بیاورید (شکل 3ــ   .)20اکنون این پرسش پیش می آید که منشأ این رفتار مواد چیست؟ در این
بخش به بررسی این موضوع می پردازیم.
سازنده ماده ،یعنی اتم می پردازیم متوجه می شویم که
وقتی به بررسی ساختمان کوچک ترین جزء
ٔ
دهنده آنهاست .برای بررسی دقیق تر
منشأ خاصیت مغناطیسی برخی از مواد ناشی از اتم های تشکیل ٔ
این موضوع به شکل 3ــ ٢٤توجه کنید .در این شکل ،اتمی با یک الکترون نشان داده شده است
که عالوه بر چرخیدن به دور هسته ،به دور خودش نیز می چرخد .در واقع منشأ خاصیت مغناطیسی
اتم ناشی از این دو نوع حرکت است .به این ترتیب می توان گفت هر الکترون چرخان درون اتم ،یک
آهنربای بسیار ریز است .به طوری که اگر اتم ،یک زوج الکترون داشته باشد که در یک جهت بچرخند،
آهنربای قویتری را به وجود می آورند .اما اگر این زوج الکترون در جهتهای مخالف یکدیگر بچرخند،
برخالف هم عمل و خاصیت مغناطیسی یکدیگر را خنثی می کنند .به همین سبب است که برخی مواد
خاصیت مغناطیسی دارند و برخی دیگر خواص مغناطیسی ندارند.

خاصیت مغناطیسی ناشی از
حرکت الکترون به دور هسته

I
هسته

خاصیت مغناطیسی ناشی از
حرکت الکترون به دور خودش

الکترون

I
حرکت الکترون به دور هسته مانند
یک حلقۀ میکروسکوپی جریان است.

شکل 3ــ ٢٤چرخش الکترون به دور هسته و به دور خودش ،منشأ خاصیت مغناطیسی
اتم است .همان طور که دیده می شود سهم خاصیت مغناطیسی ناشی از حرکت الکترون ها
به دور هسته ،بسیار بیشتر از سهم ناشی از حرکت الکترون ها به دور خودشان است.
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سازنده آنها دارای خاصیت مغناطیسی باشند ،مواد مغناطیسی
موادی را که اتمها یا مولکولهای
ٔ
دهنده این مواد (اتمها یا مولکولها)هرکدام
مینامند .درواقع میتوان گفت کوچکترین ّ
ذرههای تشکیل ٔ
آهنرباهای بسیار ریزی هستند که به آنها دوقطبی مغناطیسی نیز گفته میشود .در این کتاب ،دوقطبیهای
مغناطیسی را با یک پیکان کوچک نشان می دهیم که می تواند جهت گیری های متفاوتی داشته باشد و
هرکدام از آنها وابسته به یک اتم یا مولکول اند .در ادامه به بررسی برخی از مواد مغناطیسی می پردازیم.
ماده پارامغناطیسی سمتگیری مشخص و
مواد پارامغناطیسی :دوقطبیهای مغناطیسی در یک ٔ
منظمی ندارند و در جهتهای کاتورهای قرار دارند (شکل 3ــ .)25درنتیجه این مواد خاصیت مغناطیسی
ندارند .اگر آنها را درون یک میدان مغناطیسی (مثال ً نزدیک یک آهنربا) قرار دهیم ،دوقطبی های کوچک
مانند عقربه های مغناطیسی در نزدیکی آهنربا رفتار می کنند؛ یعنی در راستای خط های میدان مغناطیسی
منظم می شوند .هرچه میدان مغناطیسی قوی تر باشد ،تعداد بیشتری از این دوقطبی های مغناطیسی
کوچک با میدان هم خط می شوند .درنتیجه ،خاصیت مغناطیسی ماده بیشتر می شود.
اگر آهنربا را از این مواد دور کنیم ،دوقطبی های مغناطیسی دوباره و به سرعت به وضعیت
کاتوره ای در غیاب میدان برمی گردند.
به این ترتیب ،مواد پارامغناطیسی در میدانهای مغناطیسی قوی تا حدودی خاصیت مغناطیسی موقت
پیدا میکنند .اورانیم ،پالتین ،آلومینیم ،سدیم ،اکسیژن و اکسید نیتروژن از جمله مواد پارامغناطیسیاند.
فرومغناطیسی :در برخی از مواد مغناطیسی ،دوقـطبیهای مـغناطیسی کوچک خودبهخود
مواد ّ
همه
با دوقطبی های مجاور خود هم خط می شوند .این گونه مواد را ّفرومغناطیسی می نامند .در عملٔ ،
ماده ّفرومغناطیسی در یک راستا قرار ندارند؛ بلکه اینگونه مواد از بخشهای
بخشهای مغناطیسی در یک ٔ
حوزه مغناطیسی تشکیل شدهاند که ابعاد آن در بیشتر مواد ّفرومغناطیسی حدود  10-4تا
بسیار کوچکی بهنام ٔ
 10-6متر است .هر حوزه از تعداد بسیار زیادی اتم تشکیل شده است به طوری که دوقطبی های مغناطیسی
آنها به طور کامل ،هم خط اند .ولی سمت گیری دوقطبی های مغناطیسی هر حوزه با حوزه های مجاور آن
تفاوت دارد (شکل 3ــ  ٢6ــ  الف) .این گونه مواد را می توان با قرار دادن در یک میدان مغناطیسی آهنربا
کرد .اثر میدان مغناطیسی خارجی بر حوزه های مغناطیسی باعث می شود که دوقطبی های مغناطیسی هر
حوزه تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گیرند و جهت آنها به جهت میدان خارجی متمایل شود .عالوه بر
این حوزه هایی که نسبت به میدان در وضع مناسبی قرار دارند (با میدان همسو هستند) رشد می کنند؛ یعنی
حجمشان زیاد می شود و درنتیجه ،حوزه هایی که سمت گیری آنها نسبت به میدان مناسب نیست ،کوچک
میشوند؛ یعنی مرز بین حوزهها جابهجا میشود ،و درنتیجه ماده در مجموع خاصیت آهنربایی پیدا میکند.
→
ماده ّفرومغناطیسی را در یک میدان مغناطیسی خارجی  Bقرار داده ایم:
در شکل 3ــ  ٢6ــ ب ٔ
مرزهای حوزه ها جابه جا شده اند و درنتیجه ،ماده در مجموع خاصیت مغناطیسی پیدا کرده است .در
شکل 3ــ26ــ پ میدان مغناطیسی خارجی آن قدر قوی است که بیشتر حجم ماده را حوزه های با
سمت گیری مناسب (همسو با میدان) اشغال کرده اند.
در برخی از مواد ّفرومغناطیسی مانند آهن ،کبالت و نیکل در صورتی که خالص باشند ،حجم
حوزه ها به سهولت تغییر می کند و درنتیجه با این روش به آسانی آهنربا می شوند و خاصیت آهنربایی خود را

هر ذرۀ سازندۀ مواد مغناطیسی ،یک آهنربای
بسیار ریز است که آن را دوقطبی مغناطیسی
می نامند.
شکل 3ــ 25سـمت گـیـری کـاتـوره ای
دوقـطـبـی های مـغناطیسی در یـک مـادۀ
پارامغناطیسی در نبود میدان مغناطیسی.

→

B =٠

(الف)

(ب)

(پ)
شکل 3ــ ٢6الف) مادۀ فرومغناطیسی  در نبود
→

میدان مغناطیسی خارجی ( .) B =٠ب) مادۀ
فرومغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی
خارجی ضعیف ،پ) مادۀ فرومغناطیسی در
حضور میدان مغناطیسی خارجی قوی.
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هسته سیملوله ها
نیز به راحتی از دست می دهند .این مواد را فرومغناطیسی نرم می نامند .از این گونه مواد در ٔ
استفاده میشود .مواد فرومغناطیس نرم با حذف میدان مغناطیسی خارجی خاصیت آهنربایی خود را از دست
می دهند و به دلیل همین خاصیت ،آنها برای ساختن آهنرباهای الکتریکی (آهنرباهای غیردائم) مناسب اند.
اضافه دو درصد کربن) ،آلیاژهای آهن ،کبالت و نیکل بهسختی
برخی مواد دیگر مانند فوالد (آهن به
ٔ
آهنربا می شوند؛ یعنی حجم حوزه ها در آنها به سختی تغییر می کند .این مواد را فرومغناطیسی سخت
می نامند .در این گونه مواد برای افزایش حجم حوزه هایی که سمت گیری مناسب دارند (یعنی با میدان
خارجی همسو هستند) به میدان های مغناطیسی خارجی قوی تری نیازمند است .در این مواد ،سمت گیری
دوقطبی های مغناطیسی حوزه ها پس از حذف میدان خارجی به سهولت تغییر نمی کند .به عبارت دیگر،
اندازه
ماده فرومغناطیسی سخت ،خاصیت آهنربایی خود را تا
ٔ
پس از برداشتن میدان مغناطیسی خارجیٔ ،
قابل توجهی حفظ می کند .به همین دلیل این مواد برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب اند.
ماده فرومغناطیسی ،مقدار اشباع یا بیشینهای وجود دارد .این وضعیت
برای خاصیت آهنربایی هر ٔ
ماده فرومغناطیسی در یک میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار گیرد؛ به طوری
هنگامی به وجود می آید که ٔ
که درصد باالیی از دوقطبی های مغناطیسی اتمی به موازات یکدیگر هم خط شوند .به عبارت دیگر حجم
حوزه هایی که با میدان مغناطیسی خارجی همسو هستند به بیشترین مقدار خود برسد.
مط

العۀ آزاد

مواد مغناطیسی آالینده

ذره های ریز مواد غیر آلی به طور عمده از طریق استنشاق به طور پیوسته وارد بدن ما می شوند .معدن چیان،
حرفه خود در معرض غبارها و دودهای صنعتی قرار دارند ،ممکن است بر اثر جمع شدن
جوش کاران و گروه های دیگر که به علت ٔ
ذره های ریز در مجاری تنفسی و کیسه های هوایی به اختالل های ریوی دچار شوند .بیشتر غبارهای صنعتی و معدنی حاوی مقادیر
قابل مالحظه ای از ترکیب های فرومغناطیسی اند که این مواد می توانند در میدان مغناطیسی خارجی ویژگی آهنربایی به دست آورند
یا اصطالحاً مغناطیده شوند .با اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از ذره های مغناطیده می توان مقدار و توزیع آلودگی در شش ها
را تعیین کرد .این روش که مغناطونوموگرافی ( )MPGنامیده می شود ،در سطح جمعیت های بزرگ ،برای نظارت و کنترل سطح
آلودگی دراز مدت ریوی به کار گرفته می شود .اخیر ًا با دقیق تر کردن این روش ،فیزیولوژیست ها توانسته اند به بررسی سازوکار
پاک سازی شش ها در سطح سلولی بپردازند.
پرسش 3ـ     8

پیچه درازی قرار دارند .با بستن
میله فلزی بلند مطابق شکل زیر درون ٔ
دو ٔ
کلید و عبور جریان از این پیچه ،مشاهده میشود دو میله از یکدیگر دور میشوند
و هنگامی که کلید باز و جریان قطع می شود ،میله ها به محل اولیه بازمی گردند.
الف) چرا با عبور جریان از پیچه ،میله ها از یکدیگر دور می شوند؟
ب) با دلیل توضیح دهید میله های فلزی از نظر مغناطیسی چه نوعی
هستند.
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قوطی مقوایی

میله های فلزی

کلید
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پرسش ها
 1الف) با توجه به جهت گیری عقربه های مغناطیسی در شکل
روبه رو ،قطب های آهنربای میله ای و جهت خط های میدان
مغناطیسی را تعیین کنید.
ب) آیا خطهای میدان در داخل آهنربای میلهای نیز وجود دارند؟
در صورتی که پاسخ مثبت است ،آنها را رسم کنید.
 2شکل روبهرو ،خطهای میدان مغناطیسی را در نزدیکی دو آهنربای
میله ای نشان می دهد.
درباره میدان مغناطیسی در قسمت  Aچه می توان گفت؟
الف)
ٔ
عقربه قطب نما در قسمت های  Bو
ب) با رسم شکل نشان دهید
ٔ
 Cبه ترتیب در کدام جهت قرار می گیرد؟
پ) اگر مانند شکل روبه رو یکی از آهنرباها را بچرخانیم تا جای
ناحیه
قطب های آن عوض شود ،خط های میدان مغناطیسی را در ٔ
نقطه چین رسم کنید.
 3الف) آهنربایی میله ای با قطب های نامشخص در اختیار داریم.
دست کم دو روش را برای تعیین قطب های این آهنربا بیان کنید.
ب) خط های میدان مغناطیسی بین دو آهنربا در شکل روبه رو نشان
داده شده است؛ میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب های کدام آهنربا
ضعیف تر است؟

S

N

N

آهنربای ٢

قطعه کوچک فلز در گلوی کودکی که آن را بلعیده است
 4یک ٔ
گیر کرده است .پزشک می خواهد آن را با دستگاه شکل
روبه رو بیرون بیاورد.
الف) هنگامی که آهنربای دائمی به نوک ثابت آهنی نزدیک
می شود چه اتفاقی می افتد؟
مزیتی دارد؟
ب) ساختن نوک ثابت آهنی چه ّ
پ) این وسیله را باید به درون گلوی کودک وارد و به سوی
فلز بلعیده شده هدایت کرد؛ چرا غالف باید انعطافپذیر باشد؟
کابل فوالدی انعطاف پذیر
گیره آهنی کاغذ و یک واشر
ت) پزشک می خواهد یک ٔ
آلومینیومی را از گلوی کودک بیرون بیاورد؛ کدام یک را می تواند بیرون آورد؟ چرا؟

S
آهنربای ١

جا انگشتی برای کنترل

غالف انعطاف پذیر

S
N

آهنربای دائم متحرک

نوک آهنی ثابت
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ذره هنگام عبور از میدان مغناطیسی درون سو مسیرهایی مطابق شکل روبه رو
 5چهار ّ
می پیمایند.
درباره نوع بار هر ذره چه می توان گفت؟
ٔ

+
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+

+

+

+

+

1

2

3

 6جهت نیروی مغناطیسی وارد بر بار مثبت را در هریک از حالت های نشان داده شده در شکل زیر تعیین کنید.
→
V

→
B

→
V

→
V

→
B

→
B

→
B

→
B

→
V

→
B

→
V

→
V

→

→

 7نیروی مغناطیسی  Fوارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی  Bدر حرکت است ،در شکل زیر نشان داده شده است .فرض
کنید راستای حرکت الکترون بر میدان مغناطیسی عمود است؛ در هریک از حالت های نشان داده شده جهت سرعت الکترون
را تعیین کنید.
→
F

→
B

→
B

→
F

→
F

→
F

→
B
→
B
→
F
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→
B
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I

 8جهت نیروی الکترومغناطیسی بر سیم حامل جریان را
در هر یک از شکل های الف ،ب و پ با استفاده از
قاعده دست راست بیابید.
ٔ
S

N

(الف)

I

S

N

S

N

I

(ب)

S

N
I

S

I
S

N
I
N

(پ)

عقربه قطب نما که
 9کدام باتری را در مدار شکل روبه رو قرار دهیم تا ٔ
روی سیم قرار دارد ،در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت
بچرخد؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

 10کدام باتری را در مدار شکل روبه رو قرار دهیم تا آهنربای میله ای
آویزان شده به طرف سیملوله جذب شود؟ دلیل انتخاب خود را
توضیح دهید.

میله رسانا به پایانه های یک باتری وصل شده و مطابق شکل
 11یک ٔ
در فضای بین قطب های یک آهنربای نعلی شکل آویزان شده
میله رسانا رخ می دهد؟
است؛ با بستن کلید  ،Kچه اتفاقی برای ٔ
توضیح دهید.

عقربۀ
مغناطیسی
به طرف چپ
می چرخد

B

A

B

آهنربای میله ای
آویزان شده

سیملوله

k
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مسئله ها
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

D

C

+
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 1سیم رسانای  CDبه طول  ٢mمطابق شکل روبه رو عمود بر میدان
اندازه  0/٥Tقرار گرفته است؛ اگر نیروی الکترومغناطیسی
مغناطیسی با
ٔ
اندازه جریان عبوری از سیم را
وارد بر سیم برابر  ١Nباشد ،جهت و
ٔ
تعیین کنید.

F

 2یک سیم حامل جریان  1/6آمپر مطابق شکل روبه رو با دو نیروسنج فنری که به
دو انتهای آن بسته شده اند ،به طور افقی و در راستای غرب به شرق قرار دارد.
میدان مغناطیسی زمین را افقی و یکنواخت و درست به طرف شمال با بزرگی
 0/05mTبگیرید.
الف) نیروی مغناطیسی وارد بر هر متر این سیم را تعیین کنید.
ب) اگر بخواهیم نیروسنج ها عدد صفر را نشان دهند ،چه جریانی و در چه جهتی
باید از سیم عبور کند؟ جرم یک متر از طول این سیم  ٨گرم است (.)g = 10N/kg

نیروسنج

رئوستا

٦
زاویه  ٥٣ºبا میدان مغناطیسی  ١٨mTدر حرکت است.
 3پروتونی با سرعت  4/4 × ١٠ m/sدر ٔ
الف) بزرگی نیروی وارد بر این پروتون را محاسبه کنید.
ب) اگر تنها این نیرو بر پروتون وارد شود ،شتاب پروتون را حساب کنید( .بار الکتریکی پروتون  1/6 × ١٠-١٩Cو جـرم آن
 1/7 * 10-27kgاست).

پیچه مسطحی به شعاع  ٥cmکه از  ٢٠٠دور سیم نازک درست شده است ،جریان  ١/2Aمی گذرد .میدان مغناطیسی را در
 4از ٔ
مرکز پیچه حساب کنید.
لوله پالستیکی توخالی به طول  0/14متر پیچیده شده است .اگر جریان
 5سیملوله ای شامل  ٢٥٠دور حلقه است که دور یک ٔ
گذرنده از سیملوله  0/٨Aباشد ،بزرگی میدان مغناطیسی درون سیملوله را حساب کنید.
سیملوله  Pو  Qهممحور ،طول برابر و تعداد دور متفاوت دارند.
 6در (شکل روبهرو) دو
ٔ
سیملوله  Qبرابر  ٣٠٠است .اگر جریان
سیملوله  Pبرابر  ٢٠٠و تعداد دور
تعداد دور
ٔ
ٔ
سیملوله  Pچه جریانی باید عبور کند تا برآیند میدان
سیملوله  Qعبور کند ،از
 ١Aاز
ٔ
ٔ
نقطه ( Mروی محور دو سیملوله) صفر شود؟
مغناطیسی ناشی از دو سیملوله در ٔ

Q
P

 7الکترونی با سرعت  ٢/4 × ١٠5m/sدر یک میدان مغناطیسی در حرکت است.
نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر این الکترون وارد می شود ،هنگامی بیشینه
است که الکترون به سمت جنوب حرکت کند.
الف) اگر این نیروی بیشینه باالسو و برابر  ٦/٨ × ١٠-١٤Nباشد ،بزرگی و جهت
میدان مغناطیسی را تعیین کنید.
ب) چه میدان الکتریکی ای همین نیرو را ایجاد می کند؟ (بار الکتریکی الکترون  -1/6 × ١٠-19Cاست).
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القای الکترومغناطیسی

القای الکترومغناطیسی ،اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاه های برق است
که جریان متناوب را تولید ،منتقل و توزیع می کنند .چالش مهم مهندسان برق،

طراحی و ساخت سامانه هایی است که به کمک آنها توان الکتریکی را به طور مؤثر و

با اتالف کم منتقل کنند.
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یک تکه سیم مسی را به صورت سیملوله یا پیچه دور یک مداد بپیچید .اگر این پیچه را در
مداری قرار دهید خواهید دید که رفتاری کامال ً متفاوت از یک تکه سیم راست خواهد داشت .در یک
موتور بنزینی اتومبیل ،پیچه ای شبیه این باعث می شود باتری  12ولتی اتومبیل ،هزاران ولت اختالف
پتانسیل برای تولید جرقه در سر شمع ها تأمین کند و موتور اتومبیل را به راه اندازد .پیچه های دیگری
شبیه این برای روشن کردن المپ های کم مصرف یا مهتابی به کار می روند .پیچه های بزرگی که زیر سطح
خیابان های شهری برای کنترل رفت و آمد و به کار انداختن چراغ های راهنمایی قرار داده می شوند نیز
نمونه دیگری از کاربرد القای الکترومغناطیسی است که در این فصل با آن آشنا خواهیم شد.
ٔ
4ـ1ـ پدیدۀ القای الکترومغناطیسی

در فیزیک  1و آزمایشگاه دیدیم که با استفاده از روش القای الکتریکی می توان اجسام رسانا را
پدیده القای مغناطیسی آشنا شدیم .در مورد اول بر اثر القا ،بار الکتریکی
باردار کرد .در فصل گذشته نیز با ٔ
ماده ّفرومغناطیسی خاصیت مغناطیسی به وجود
ماده رسانا پدیدار می شود .در مورد دوم ،بر اثر القا در ٔ
در ٔ
پدیده القایی دیگری نیز وجود دارد که در آن ،جریان الکتریکی در یک رسانا القا می شود .این
می آیدٔ .
پدیده را القای الکترومغناطیسی می نامند .با انجام آزمایش زیر با این پدیده آشنا می شوید.
آزمایش 4ـ    ١
پدیده القای الکترومغناطیسی
بررسی
ٔ

وسیله های آزمایش :میلی آمپرسنج صفر وسط (گالوانومتر) ،آهنربای میله ای ،سیملوله یا پیچه و سیم رابط
شرح آزمایش:
1ــ با سیملوله و گالوانومتر مداری مانند شکل زیر را ببندید.
2ــ قطب  Nآهنربای میله ای را مطابق شکل به سیملوله نزدیک کنید .مشاهدات خود را هنگام انجام دادن این عمل،
یادداشت کنید.
مشاهده خود را بنویسید.
3ــ قطب  Nآهنربای میله ای را نزدیک سیملوله نگه دارید .سپس آن را از سیملوله دور کنید؛
ٔ
4ــ بندهای  2و  3را با قطب  Sآهنربا نیز انجام دهید.
نتیجه
  5ــ آزمایش باال را در حالی انجام دهید که آهنربا ثابت باشد و سیملوله نسبت به آن دور و نزدیک شود؛ آیا در
ٔ
آزمایش تغییری رخ می دهد؟ توضیح دهید.
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در سال  1831میالدی مایکل فارادی دانشمند انگلیسی و تقریباً همزمان با او جوزف هانری
دانشمند امریکایی ،با انجام دادن آزمایش هایی مانند آزمایش 4ــ 1دریافتند که هنگام دور و نزدیک کردن
عقربه میلی آمپرسنج منحرف می شود ،و عبور جریانی را از مدار نشان می دهد؛ مانند
آهنربا به پیچه،
ٔ
وقتی که مولد در مدار وجود داشته باشد .یعنی با حرکت آهنربا نسبت به پیچه ،یک جریان الکتریکی در
مدار القا می شود .این پدیده را القای الکترومغناطیسی و جریان تولید شده را جریان الکتریکی القایی
می نامند .القای الکترومغناطیسی اساس کار مول ّد جریان متناوب ،دینام ،مبدل ها و بسیاری از وسیله های
الکتریکی است.
دور یا نزدیک شدن آهنربا به پیچه باعث تغییر میدان مغناطیسی در محل پیچه می شود
(شکل 4ــ)1؛ و همین امر جریان الکتریکی را در پیچه القا می کند .پس می توان چنین نتیجه
اندازه میدان مغناطیسی در محل یک مدار بسته باعث القای جریان الکتریکی در
گرفت که تغییر
ٔ
آن مدار می شود.
آزمایش نشان می دهد که عالوه بر روش گفته شده ،به روش های دیگر نیز می توان در یک پیچه
جریان الکتریکی القا کرد.
اگر پیچه ای از یک سیم انعطاف پذیر را مطابق شکل 4ــ 2در میدان مغناطیسی یکنواخت B
حلقه آن تغییر کند ،خواهیم دید که در هنگام این
قرار دهیم ،سپس شکل پیچه را تغییر دهیم تا مساحت ٔ
کار نیز جریان الکتریکی در پیچه القا می شود .می توان نتیجه گرفت که:
تغییر مساحت مدار بسته در میدان مغناطیسی نیز می تواند جریان القایی در مدار تولید کند.

B

(الف)

شکل 4ــ    1با حرکت آهنربا به طرف
سیملوله یا پیچه گالوانومتر جریان
القایی را نشان می دهد.

شکل  4ــ 2با تغییر مساحت پیچه در
میدان مغناطیسی ،جریان الکتریکی در
پیچه القا می شود.

→

(درون سو)

جهت حرکت
آهنربا

(ب)

با انجام دادن فعالیت زیر ،با یک روش دیگر تولید جریان القایی آشنا می شوید.
فعالیت 4ـ     1

فاصله آهنربا از پیچه ،آن را بچرخانید .هر تغییری را
یک آهنربای میله ای را در نزدیکی پیچه ای قرار دهید .بدون تغییر
ٔ
که در گالوانومتر مشاهده می کنید ،گزارش دهید.
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اندازه میدان مغناطیسی و
با چرخاندن پیچه در میدان مغناطیسی یکنواخت مطابق شکل   4ــ،3
ٔ
زاویه بین میدان مغناطیسی و سطح پیچه تغییر می کند .از این
حلقه مدار تغییر نمی کند ،ولی ٔ
مساحت ٔ
ّفعالیت می توان نتیجه گرفت که:
زاویه بین پیچه و راستای میدان مغناطیسی نیز سبب برقراری جریان الکتریکی القایی میشود.
تغییر ٔ

→

B

(درون سو)

شکل   4ــ 3هنگام چرخش پیچه در میدان مغناطیسی و تغییر زاویۀ بین
پیچه و میدان مغناطیسی ،جریان الکتریکی در پیچه القا می شود.

مثال 4ـ   ١

دریافت خود را از شکل های زیر بنویسید.

(الف)

(ب)

پاسخ :در شکل الف با ورود آهنربا به پیچه ،جریانی در آن القا شده است .در شکل ب ،آهنربا با همان شرایط قسمت
الف ،وارد پیچه ای با تعداد دور بیشتر شده است .در نتیجه همان طور که در شکل نیز دیده می شود جریان بزرگ تری در پیچه
القا شده است.
پرسش 4ـ     ١

دریافت خود را از شکل های زیر بنویسید.

(الف)
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 4ـ2ـ شار مغناطیسی

در آزمایش های قبل دیدیم که بر اثر تغییر میدان مغناطیسی در حلقه ،تغییر مساحت حلقه و یا
زاویه بین سطح حلقه و جهت میدان مغناطیسی ،جریان الکتریکی در پیچه القا می شود .کمیت
تغییر ٔ
موسوم به شار مغناطیسی ،این سه کمیت را در بر دارد .این کمیت نرده ای به صورت زیر معرفی می شود.
→
فرض کنید حلقه ای به مساحت  Aمطابق شکل 4ــ 4در میدان مغناطیسی یکنواخت  Bقرار دارد.
شار میدان مغناطیسی یکنواخت ١که از سطح حلقه می گذرد به صورت زیر تعریف و با نماد Φ
نشان داده می شود.
Φ=BAcosθ

( 4ــ)1
→

زاویه بین بردار میدان مغناطیسی  Bو نیم خط عمود بر سطح حلقه است (این
که در آنٔ θ ،
نیم خط را می توان به طور اختیاری در هر یک از دو طرف سطح حلقه رسم کرد ،ولی پس از انتخاب نباید
معادله   4ــ 1چنین برمی آید:
جهت آن را عوض کرد) .یکای شار مغناطیسی در ِ SIوبر ( )Wbاست .از
ٔ
1Wb=1T*1m2

ن
یم خ

N

ط عم

ود بر

سط
ح حلق
θ

ه

→

B

A
شکل 4ــ 4نیم خط عمود بر سطح
 Aبا میدان مغناطیسی یکنواخت
زاویۀ  θمی سازد.

مثال 4ـ 2

الف) شار مغناطیسی عبوری از سطح یک قاب مستطیلی شکل به ابعاد
 20 cm*30 cmرا به دست آورید که نیم خط عمود بر آن با میدان مغناطیسی
زاویه  60°می سازد.
یکنواخت  100 Gمطابق شکل الف ٔ
زاویه نیم خط عمود بر آن با
ب) اگر این قاب را بچرخانیم به طوری که ٔ
خط های میدان مغناطیسی از  60°به  30°کاهش یابد ،شار مغناطیسی چقدر
تغییر می کند؟
زاویه بین خط های میدان و نیم خط
پاسخ :الف) مطابق شکل الف ٔ
عمود بر سطح برابر  60°است .بنابراین داریم:
A=30*20=600cm2=6*10-2m2
B=100G=10-2T
Φ=BAcosθ=(10-2T)*(6*10-2m2)cos60°=3*10-4Wb
ب) در وضعیت شکل ب θʹ=30° ،است .به این ترتیب داریم:
Φʹ=BAcosθʹ=(10-2T)*(6*10-2m2)cos30°
Φʹ=5/2*10-4Wb
به این ترتیب تغییر شار حاصل از این چرخش برابر است با:
∆Φ = Φʹ - Φ = 5/2 * 10-4Wb -3 * 10-4Wb
∆Φ = 2/2 * 10-4Wb

N

60°

→

B

(الف)

N
→

30°

رابطه مربوط به شار مغناطیسی پیچیده تر می شود که فراتر از سطح این کتاب است.
١ــ اگر میدان مغناطیسی یکنواخت نباشدٔ ،

B

(ب)
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تمرین 4ـ  1
→

B

حلقه ای به مساحت  50 cm2مطابق شکل روبه رو در یک میدان
→
→
مغناطیسی
میدان
های
خط
که
طوری
به
دارد،
قرار
مغناطیسی یکنواخت B
B
اندازه میدان مغناطیسی بدون تغییر جهت به 0/03 T
بر سطح حلقه عمودند .اگر
ٔ
افزایش یابد ،شار مغناطیسی عبوری از سطح حلقه چقدر تغییر می کند؟

→

مایکل فارادی (1867ــ)1791
گفته خود
پسر یک آهنگر انگلیسی بود .به ٔ
او« :تحصیالت من بسیار معمولی بود.
خواندن را کمی بیشتر از حد مقدماتی و
نوشتن و ریاضیات را در حد شاگرد یک
مدرسه روزانه می دانستم .ساعت های
ٔ
مدرسه من در خانه و خیابان ها
از
خارج
ٔ
می گذشت ».او در سن  ١٢سالگی به
عنوان شاگرد در یک کتابفروشی مشغول
به کار شد .پس از آن با یک صحاف
همکاری داشت.
فارادی  19ساله بود که به او اجازه داده شد
جلسه سخنرانی ِسرهمفری دیوی که در
تا در ٔ
مؤسسه سلطنتی لندن برگزار می شد ،حضور
ٔ
مؤسسه سلطنتی یک مرکز مهم پژوهش و
یابد.
ٔ
آموزش علوم بود .فارادی به شدت عالقه مند
علوم شد و پیش خود به تحصیل علم شیمی
پرداخت .در سال  1813تقاضای شغلی در
مؤسسه سلطنتی کرد و دیوی او را به عنوان
ٔ
یک همکار در امور پژوهشی استخدام کرد.
فارادی به زودی نبوغ خود را به عنوان یک
آزمایشگر نشان داد .او مقاله های مهمی
در شیمی ،خواص مغناطیسی ،الکتریسیته
و نور نوشت و سرانجام به عنوان رئیس
مؤسسه سلطنتی برگزیده شد .فارادی را به
ٔ
سبب کشفهای بسیارش یکی از بزرگترین
دانشمندان تجربی عصر خود می دانند.
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→

زاویه بین  Bو نیم خط عمود بر سطح
تا اینجا دیدیم که تغییر هر یک از کمیت های  A ، Bو ٔ
پیچه باعث تغییر شار مغناطیسی می شود ،و تغییر شار مغناطیسی جریان الکتریکی القایی در مدار به وجود
محرکه آن
می آورد .این وضعیت درست شبیه به حالتی است که یک مول ّد در مدار باشد ،و نیروی
ٔ
جریانی در مدار ایجاد کرده باشد .عالوه بر این ،آزمایش نشان می دهد که هرچه تغییر شار سریع تر باشد،
جریان القایی بزرگ تر خواهد شد؛ مثال ً در آزمایش های مربوط به شکل های 4ــ 2تا 4ــ 4هرچه حرکتی
عقربه گالوانومتر بیشتر منحرف می شود ،و
که باعث تغییر شار مغناطیسی می شود ،سریع تر انجام شودٔ ،
این نشان می دهد که جریان القایی بزرگ تری به وجود آمده است.
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی ،که موضوع بخش بعدی است ،نشان می دهد که هنگام
محرکه القایی می نامیم در پیچه
محرکه الکتریکی که آن را نیروی
تغییر شار مغناطیسی ،یک نیروی
ٔ
ٔ
ایجاد می شود.
4ـ3ـ قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

عامل مشترک در تمام اثرهای القای الکترومغناطیسی که در بخش قبل دیدیم ،تغییر شار مغناطیسی
عبوری از یک مدار بسته است .بنابر قانون فارادی هرگاه شار مغناطیسی ای که از مدار بسته ای
می گذرد تغییر کند ،نیروی محرکه ای در آن القا می شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی
محرکه القایی و در نتیجه
متناسب است؛ یعنی هرچه آهنگ تغییر شار مغناطیسی بیشتر باشد ،نیروی
ٔ
جریان القایی تولید شده در مدار بیشتر خواهد بود .قانون فارادی را برای یک مدار بسته تک حلقه
رابطه زیر بیان کرد.
می توان با ٔ
dΦ
dt

( 4ــ)2
محرکه القایی بر حسب ولت و
در این رابطه  ℰنیروی
ٔ
مشتق شار نسبت به زمان) برحسب وبر بر ثانیه (  ) Wbاست.
s

dΦ
dt

ℰε = −

آهنگ تغییر شار مغناطیسی (یعنی

القای الکترو مغناطیسی

اگر مدار از پیچه ای با  Nدور مشابه تشکیل شده باشد ،قانون القای فارادی به صورت زیر
نوشته می شود:
dΦ
dt

(4ــ)3

ℰ
ε = −N

رابطه زیر محاسبه می شود:
اگر مقاومت پیچه برابر  Rباشد ،جریان القا شده در آن از ٔ
N dΦ
I= ℰ = −
R
R dt

( 4ــ)٤

بازه زمانی  ∆tبه
اندازه  ∆Φتغییر کرده باشد،
ٔ
همچنین اگر شار مغناطیسی که از پیچه می گذرد در ٔ

بازه زمانی  ∆tبا
آهنگ متوسط تغییر شار مغناطیسی در ٔ

∆Φ
∆t

محرکه القایی
متناسب خواهد بود .نیروی
ٔ

رابطه زیر به دست می آید:
متوسط (که با  ℰنمایش داده می شود) در این پیچه از ٔ
( 4ــ)٥

∆Φ
∆t

ℰ
ε = −N

رابطه (4ــ )٤دیده می شود ،هرچه مقاومت پیچه یا مداری که در آن شار
همان طور که از
ٔ
مغناطیسی تغییر می کند ،بیشتر باشد ،جریان القایی کوچک تر می شود .الزم به توجه است که
رابطه
رابطه   4ــ ،٤باید از
برای پیدا کردن جریان القایی متوسط در پیچه به جای
ٔ
ٔ

استفاده کنیم.

N ∆Φ
R ∆t

I= −

مثال 4ـ 3

حلقه آن  24 cm2است مطابق شکل روبه رو
پیچه ای شامل  200دور که مساحت هر ٔ
S
بین قطب های یک آهنربای الکتریکی قرار گرفته است که میدان مغناطیسی یکنواخت تولید
→
→
B
بازه زمانی 3/2 ms
می کند .خط های میدان بر سطح پیچه عمودند .اگر بزرگی میدان  Bدر ٔ
از  0/18 Tبه  0/22 Tافزایش یابد،
N
محرکه القایی متوسط ایجاد شده در پیچه چقدر است؟
اندازه نیروی
الف)
ٔ
ٔ
اندازه جریان القایی متوسط که از پیچه می گذرد
ب) اگر مقاومت پیچه  10 Ωباشد،
ٔ
چقدر است؟
پاسخ :الف) با توجه به داده های مسئله داریم:
 , A= 24cm2=24*10-4m2 , θ=0دور N=200
?= B1=0/18T , B2=0/22T , ∆t=3/2ms=3/2*10-3s , ℰ
ابتدا شار مغناطیسی را در دو حالت اولیه و نهایی پیدا می کنیم.
Φ1=B1Acosθ=(0/18T)(24*10-4m2)cos0°  4/3*10-4Wb
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تغییر شار مغناطیسی برابر است با:

5/3*10-4Wb

Φ2=B2Acosθ=(0/22T)(24*10-4m2)cos0° 

Wb)-(4/3*10 Wb)=1/0*10 Wb
رابطه 4ــ   5داریم:
با قرار دادن این مقدار و داده های باال در ٔ
-4

-4

=-6/2V

اندازه آن برابر است با:
و
ٔ

-4

)Wb

∆Φ=Φ2-Φ1 =(5/3*10

−4

−3

=-(200) (1 / 0×10

)(3 / 2 × 10 s

اندازه جریان متوسط که در پیچه برقرار می شود برابر است با:
ب)
ٔ

∆Φ
∆t

ℰε = − N

| ℰ |=|-6/2|V=6/2V
I =|ℰ |/R=(6/2V)/(10Ω)=0/62A

مثال 4ـ   4

شکل روبه رو رسانای  Uشکلی را درون میدان مغناطیسی یکنواخت
→
صفحه شکل و رو به بیرون
 Bبه بزرگی  0/18 Tنشان می دهد که عمود بر
ٔ
v

است .میله ای فلزی (سیم لغزنده) به طول  l =20 cmبین دو بازوی رسانا
قرار دارد و مداری را تشکیل می دهد .میله را با سرعت ثابت v=20 m/s
محرکه القایی متوسط را پیدا
به طرف راست حرکت می دهیم .بزرگی نیروی
ٔ
→
(برون سو) B
کنید.
میله فلزی و به دلیل افزایش سطح حلقه ،شار مغناطیسی تغییر می کند .چون میدان مغناطیسی در سطح
پاسخ :با حرکت ٔ
حلقه یکنواخت است ،پس
زاویه نیم خط عمود بر
می توانیم شار مغناطیسی را از ٔ
رابطه  Φ=BAcosθمحاسبه کنیم .از طرفی ٔ
→
سطح حلقه با جهت میدان  Bصفر است ( .)θ=0در نتیجه  .Φ=BAاز قانون القای فارادی داریم:
∆Φ
)∆(BA
∆A
=ℰ
−
=
−
=
−B
∆t
∆t
∆t

میله فلزی لغزنده در مدت ∆t
برای
محاسبه  ،∆A/∆tتوجه کنید که ٔ
ٔ
مسافت  v∆tرا طی می کند (شکل روبه رو) و سطح حلقه به مقدار ∆A= v∆t

محرکه القا شده برابر است با:
افزایش می یابد .به این ترتیب نیروی
ٔ
lv∆t
= − Blv
∆t

ℰ
ε = −B

رابطه باال ،داریم:
با قرار دادن مقادیر داده شده ،در ٔ
ℰ =-(0/18T)(20*10-2m)(20m/s)= -0/72V
اندازه آن برابر است با:
و
ٔ
| ℰ |=0/72V=720mV
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∆A

v∆t

→

(برون سو) B
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محرکه القایی ثابت است .از این رو ،رسانای  Uشکل با سیم
میله لغزنده ،نیروی
ٔ
توجه کنید که به علت ثابت بودن سرعت ٔ
لغزنده یک مولد جریان مستقیم است .سرانجام چون میله از رسانای  Uشکل خارج و تماس آن قطع و جریان متوقف می شود،
این وسیله کاربرد چندانی ندارد.
مثال 4ـ   5

تغییرات شار مغناطیسی برحسب زمان که از یک
حلقه می گذرد در نمودار شکل روبه رو داده شده است.
محرکه القا شده در حلقه را برحسب زمان
نمودار نیروی
)t (s
ٔ
رسم کنید.
پاسخ :نمودار شار مغناطیسی برحسب زمان نشان
بازه زمانی  0تا  t1شار به صورت خطی افزایش می یابد.
می دهد که در ٔ
در نتیجه ،در این بازه نیروی
محرکه القایی که برابر است با ، ℰε = − ∆Φ
ٔ
∆t
مقداری ثابت (برابر شیب خط  )OAو منفی خواهد داشت و برابر
-4
بازه زمانی  t1تا  t2شار ثابت مانده است .بنابراین،
است با  -10ولت .در ٔ
∆Φ
=0
∆t

)Φ (Wb
B

A

C
t 2 = 30s t 3 = 40s

∆Φ
 t2تا  ،t3شار بهصورت خطی کاهش یافته است>0 ،
∆t

محرکه القایی در این بازه مثبت و برابر است با  10-4ولت .نمودار نیروی
ٔ
محرکه القایی برحسب زمان در شکل روبهرو رسم شده است.
ٔ

10

t 1 = 10s

0

)Φ (Wb
10−3
)t(s

40

30

0

10

)ℰ (V

بازه زمانی
و نیروی
ٔ
محرکه القایی در این بازه برابر صفر است .در ٔ

؛ در نتیجه ،نیروی

−3

10−4
)t(s

0

−4

_10

تمرین 4ـ  2

میدان مغناطیسی بین قطب های آهنربای الکتریکی شکل روبه رو
که بر سطح حلقه عمود است با زمان تغییر می کند و در مدت ∆t=0/5 s
از  +0/28 Tبه  -0/12 Tمی رسد (تغییر عالمت نشان می دهد که جهت
→
میدان  Bوارون شده است).
محرکه القایی متوسط در حلقه را به دست
اندازه نیروی
الف)
ٔ
ٔ
آورید.
ب) اگر مقاومت حلقه  2 Ωباشد بزرگی جریان القایی متوسط
در حلقه را پیدا کنید.

A=120cm2
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پرسش 4ـ     2

سرعت سنج دوچرخه های مسابقه ای شامل یک آهنربای کوچک و یک پیچه
است .آهنربا به یکی از پره های چرخ جلو و پیچه به دو شاخ فرمان متصل است (شکل
رایانه کوچک
روبه رو) .دو سر پیچه با سیم های رسانا به سرعت سنج (که در واقع یک ٔ
است) وصل شده است .به نظر شما سرعت سنج دوچرخه چگونه کار می کند؟ این
موضوع را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کالس درس ارائه دهید.

سیم به طرف سرعت سنج

پیچه

دو شاخ جلو

آهنربا

فن ّاوری و کاربرد

کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان

نوار مغناطیسی پشت کارت های اعتباری حاوی میلیارد ها
ذره فرومغناطیسی (آهنربای بسیار کوچک) است که نوعی چسب
ٔ
خاص آنها را به هم متصل می کند .داده ها را که به صورت دودویی،
یا صفر و یک به رمز درآورده اند ،در این ذره های مغناطیسی ذخیره
می کنند (شکل الف) .وقتی کارت اعتباری شما درون دستگاه
کارت خوان کشیده می شود ،میدان مغناطیسی ناشی از ذره های
پیچه تعبیه شده در دستگاه کارت خوان اثر
مغناطیسی ،روی ٔ
می گذارد و جریان اندکی را در آن القا می کند (شکل ب) .این
جریان بسیار کوچک توسط دستگاه دیگری تقویت و داده های
ذخیره شده در آن رمزگشایی می شود .پس از رمزگشایی داده ها،
دستور موردنظر انجام می شود.

(الف) ذره های فرومغناطیسی ،که درواقع هرکدام آهنربای
بسیار کوچکی هستند ،داده ها را به صورت صفر یا یک در خود
ذخیره می کنند .در نوار مغناطیسی پشت هر کارت میلیارد ها ذرۀ
فرومغناطیسی وجود دارد.

کارت خوان

(ب) با کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان ،میدان مغناطیسی
ناشی از ذره های فرومغناطیسی ،جریان اندکی در پیچۀ تعبیه شده
در دستگاه کارت خوان القا می کند.

مط

معاینۀ مغز با نیروهای محرکۀ القایی

برانگیزش مغناطیسی فرا جمجمه ای ( )TMSروشی برای بررسی عملکرد
بخش های مختلف مغز است .در این روش پیچه ای روی سر شخص بیمار قرار داده
می شود که جریان الکتریکی متغیری از آن می گذرد و در نتیجه میدان مغناطیسی متغیری
محرکه القایی به وجود می آورد و باعث فعالیت الکتریکی
تولید می کند .این میدان نیروی
ٔ
مغز در ناحیه ای می شود که در زیر پیچه قرار دارد .با
مشاهده واکنش  TMSمغز (مثال ً
ٔ
اینکه کدام عضله ها به علت برانگیزش بخش خاصی از مغز حرکت می کنند) پزشک
می تواند شرایط عصب شناختی مختلفی را بیازماید.

العۀ آزاد

١

پیچه
میدان
مغناطیسی

) Transcranial Magnetic Simulation (TMSــ١
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4ـ4ـ قانون لنز

سه سال پس از آنکه فارادی قانون القای الکترومغناطیسی را ارائه کرد ،هاینریش لنز دانشمند
روس تبار در سال  1834میالدی قاعده ای را موسوم به قانون لنز ،برای تعیین جهت جریان القایی
محرکه القایی در
در یک مدار پیشنهاد کرد .قانون لنز حاکی از آن است که :جریان حاصل از نیروی
ٔ
یک مدار یا پیچه در جهتی است که آثار مغناطیسی ناشی از آن با عامل به
وجودآورنده جریان القایی،
ٔ
یعنی تغییر شار مغناطیسی ،مخالفت می کند.
دهنده همین مخالفت است که دلیل آن توسط قانون لنز بیان
رابطه 4ــ   5نشان
عالمت منفی در ٔ
ٔ
می شود .توضیح دقیق تر این مطلب فراتر از سطح این کتاب است و در اینجا تنها به ذکر مثال هایی از
چگونگی استفاده از قانون لنز برای تعیین جهت جریان القایی اکتفا می کنیم.
حلقه رسانا نشان می دهد .همان طور
شکل  4ــ  5ــ الف آهنربایی را در حال نزدیک شدن به یک ٔ
که دیده می شود جریان در حلقه در جهتی القا شده است که میدان مغناطیسی حلقه با نزدیک شدن
آهنربا به حلقه مخالفت می کند (شکل 4ــ  5ــ ب).
S

جهت حرکت آهنربا

I
I

N

S

N

شکل 4ــ    ٥ــ الف) با نزدیک شدن آهنربا به حلقۀ رسانا ،در آن جریان
القایی ایجاد می شود .ب) جریان حاصل از نیروی محرکۀ القایی در حلقه
در جهتی است که با نزدیک شدن آهنربا مخالفت می کند .در شکل ب
برای سادگی ،آهنربا نشان داده نشده است.

(الف)

(ب)

حلقه رسانا دور کنیم ،باز هم جریان
همچنین اگر مطابق شکل 4ــ 6ــ الف ،قطب  Nآهنربا را از ٔ
القایی در جهتی خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه ،در مقابل قطب  Nآهنربا
قطب  Sایجاد و ربایش بین این دو قطب با دور شدن قطب  Nآهنربا مخالفت کند (شکل 4ــ 6ــ ب).
جهت حرکت آهنربا
N

I

S
(ب)

N

I

S

شکل 4ــ   ٦ــ  الف) با دور شدن آهنربا از حلقه ،جریانی در آن القا
می شود .ب) میدان مغناطیسی حاصل از جریان القایی در حلقه ،با دور
شدن آهنربا از حلقه مخالفت می کند .در شکل ب برای سادگی ،آهنربا
نشان داده نشده است.

(الف)

پرسش 4ـ     3

با توجه به جهت جریان القایی در هر یک از شکل های الف و ب ،و
با توجه به قانون لنز ،در هر مورد توضیح دهید که آیا آهنربا رو به باال حرکت
می کند یا رو به پایین.

I

I

I

I

(الف)

(ب)
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اثر دیامغناطیسی

در فصل قبل با مواد پارامغناطیسی و ّفرومغناطیسی آشنا شدیم .همان طور که دیدیم در این مواد هر اتم دارای یک
دو قطبی مغناطیسی دائمی است.
حلقه بسیار کوچک جریان
هسته اتم را می توان به صورت یک ٔ
از دیدگاه فیزیک کالسیک ،گردش هر الکترون به دور ٔ
درنظر گرفت .هرگاه ماده ای در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرد ،بنابرقانون لنز در این حلقه های کوچک جریان ،یک
همه مواد در حضور یک
میدان مغناطیسی در خالف جهت میدان مغناطیسی خارجی القا می شود .به این ویژگی که در اتم های ٔ
میدان مغناطیسی خارجی رخ می دهد ،پدیده یا اثر دیامغناطیسی گفته می شود.
اثر دیامغناطیسی در موادی که اتم های آن دارای دو قطبی های مغناطیسی دائم نباشند ،بهتر نمایان می شود .این اثر در
مواد ِف ّرو مغناطیسی و پارامغناطیسی نمود کمتری دارد؛ زیرا اثر دو قطبی های مغناطیسی دائم این گونه مواد بسیار بیشتر از اثر
دو قطبی های القایی است که براثر میدان مغناطیسی خارجی در اتم های ماده القا می شود.
در موادی نظیر بیسموت ،جیوه ،نقره ،سرب ،مس ،نمک طعام و شیشه اثر دیامغناطیسی به خوبی نمایان می شود .به همین
جهت به این گونه مواد ،مواد دیامغناطیسی نیز گفته می شود.

  4ـ    5ـ القاگرها و اثر خودالقایی

شکل  4ــ 7تصویری از چند القاگر در
اندازه ها و شکل های متفاوت

القاگر

رئوستا
مولد
ℰ

I
A

شکل  4ــ       8مداری ساده برای بررسی اثر
خودالقایی در یک القاگر
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در فصل  2دیدیم که در فضای بین صفحه های یک خازن میدان الکتریکی ایجاد می شود
و انرژی الکتریکی توسط همین میدان در خازن ذخیره می شود .به همین ترتیب ،می توان از القاگر
ذخیره انرژی
که در ادامه معرفی خواهد شد ،برای تولید میدان مغناطیسی دلخواه و همچنین
ٔ
مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی استفاده کرد .افزون بر این ،القاگر مانند مقاومت و خازن یکی
از اجزای ضروری مدارهای الکترونیکی است .در مدار جریان مستقیم ،القاگر به پایا نگه داشتن
جریان در برابر افت و خیزهای  emfاعمال شده کمک می کند؛ در مدار جریان متناوب (که در
پایان همین فصل با آن آشنا خواهید شد) ،القاگر از تغییرات جریان که سریع تر از مقدار تعیین
شده باشد جلوگیری می کند .شکل   4ــ 7تصویر چند القاگر را در اندازه ها و شکل های متفاوت
نشان می دهد .نماد مداری معمول برای القاگر به صورت
است.
برای بررسی اثر خودالقایی در یک القاگر ،مداری را مطابق شکل 4ــ   8درنظر بگیرید.
این مدار شامل یک مولد (باتری) ،یک رئوستا و القاگری است که به طور متوالی به یکدیگر بسته
شده اند .با تغییر مقاومت رئوستا ،جریان در مدار تغییر می کند (چرا؟) .تغییر جریان در مدار،
سبب تغییر جریان عبوری از القاگر می شود و در نتیجه شار مغناطیسی عبوری از القاگر تغییر
محرکه خودالقایی در القاگر می شود که بنا به قانون لنز
می کند .این فرایند سبب القای نیروی
ٔ
با هرگونه تغییر جریان عبوری از آن مخالفت می کند .این پدیده که می تواند در هر القاگری (از
قبیل پیچه یا سیملوله) رخ دهد اثر خودالقایی نامیده می شود.
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محرکه خودالقایی چنان است که میخواهد
در مدار شکل   4ــ   ،8بنابه قانون لنز جهت نیروی
ٔ
مانع تغییر شار مغناطیسی ای شود که مولد ایجاد می کند .برای مثال ،اگر مقاومت رئوستا کاهش
یابد ،جریان و در نتیجه شار مغناطیسی عبوری از القاگر می خواهد افزایش یابد .در نتیجه نیروی
محرکه خودالقایی در جهتی ایجاد می شود که با افزایش شار مخالفت می کند .به عبارت دیگر
ٔ
محرکه باتری ای عمل می کند که در جهت
محرکه خودالقایی معادل نیروی
در این حالت نیروی
ٔ
ٔ
مخالف مولد در مدار قرار گرفته باشد (شکل   4ــ.)9

رئوستا
ℰL

مولد

I
A

ℰ

شکل 4ــ     9اثر خودالقایی سبب می شود
که القاگر مانند مولدی با نیروی محرکۀ ℰL
در مدار عمل کند.

پرسش 4ـ     4

محرکه
فرض کنید در مدار شکل   4ــ ،9به جای کاهش مقاومت رئوستا ،مقاومت آن را افزایش دهیم .دلیل ایجاد نیروی
ٔ
خودالقایی و جهت آن را مورد بحث قرار دهید.
آزمایش 4ـ   2
بررسی اثر خود القایی در یک پیچه

وسیله های آزمایش :المپ نئون (المپ فازمتری) ،القاگر ( 1000دور
یا باالتر) ،باتری  9ولتی ،سیم رابط
شرح آزمایش:
1ــ مداری مطابق شکل روبه رو ببندید( .المپ ،باتری و القاگر با یکدیگر
موازی اند).
القاگر
2ــ سر آزاد سیم رابط را به طور پی درپی به
قطب دیگر باتری تماس داده و جدا کنید .دلیل آنچه
المپ نئون
را مشاهده می کنید در گروه خود به بحث بگذارید و
نتیجه را به کالس ارائه دهید.
کلید

توجه :مطابق شکل ،به جای القاگر می توانید از القاگر المپ های مهتابی
(که به اشتباه ترانس نامیده می شوند) استفاده کنید.
القاگر ،انتقال انرژی الکتریکی و آذرخش

مط

العۀ آزاد

سامانه انتقال توان الکتریکی (برق)
برخورد آذرخش به بخشی از یک
ٔ
موجب افزایش ناگهانی ولتاژ می شود و می تواند به اجزای سامانه و هر چیز
دیگری که به آن وصل باشد (برای مثال ،وسیله های برقی خانگی) آسیب
سامانه
برساند .برای کمینه کردن این آثار ،القاگرهای بزرگی را در مسیر
ٔ
انتقال قرار می دهند .این کار باعث می شود که یک القاگر با هر تغییر سریع در
جریان مخالفت کند و آن را فرو نشاند!
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محرکه خودالقایی القاگر ،به عواملی که
ضریب خودالقایی :آزمایش نشان می دهد که نیروی
ٔ
رابطه زیر آمده است بستگی دارد.
در ٔ
( 4ــ)6

dI
dt

ℰ
ε LL =−L

در این رابطه  Lضریب خودالقایی یا القاییدگی القاگر است و یکای آن به افتخار جوزف هانری،
کاشف قانون القای الکترومغناطیسی و هم عصر با فارادی ،هانری نامیده و با نماد  Hنشان داده می شود.
ضریب خودالقایی  Lاز ویژگی های ساختمانی القاگر است و به تعداد دور ،طول ،سطح مقطع و… القاگر
رابطه  4ــ 6همچنین روشی به نسبت ساده برای اندازه گیری ضریب
بستگی دارد (مثال  4ــ   ٨را ببینید)ٔ .
خودالقایی نامعلوم یک مدار را در اختیار ما می گذارد .به این منظور کافی است جریان را در مداری
با آهنگ معلوم  dI/dtتغییر دهیم و  ℰLرا اندازه بگیریم .نسبت این دو مقدار فیزیکی برابر  Lاست.
مثال 4ـ   6

محرکه
جریان در یک القاگر با آهنگ  ١A/sتغییر می کند .اگر ضریب خودالقایی القاگر  ١Hباشد ،بزرگی نیروی
ٔ
خودالقایی در القاگر چقدر است؟
پاسخ :از داده های مسئله داریم:
dI
A
== 1 ,
=| L 1H ,
=| εℰLL
??
dt
s
رابطه   4ــ ٦داریم:
با قراردادن این مقادیر در ٔ
dI
dt

|ℰ
ε LL | =− L

=
= )−(1H)(1A / s
1V

به این ترتیب می توان گفت :یک هانری ( )١Hضریب خودالقایی القاگری است که اگر جریان عبوری از آن با آهنگ
محرکه خودالقایی برابر یک ولت ( )١Vدر آن القا می شود.
یک آمپر بر ثانیه ( )١A/sتغییر کند ،نیروی
ٔ
مثال 4ـ   7

از سیملوله ای به ضریب خودالقایی  ،0/4Hجریان متغیری می گذرد که با زمان به صورت  I=(4t-3)×10-٣تغییر می کند
محرکه خودالقایی را محاسبه کنید.
( Iبرحسب آمپر و  tبرحسب ثانیه است) .بزرگی نیروی
ٔ
پاسخ :از داده های مسئله داریم:
?
=| L = 0 / 4H , I = (4t − 3) × 10−3 , | ℰL

ابتدا آهنگ تغییر جریان نسبت به زمان ( )dI/dtرا به دست می آوریم:
رابطه   4ــ ٦داریم:
با استفاده از ٔ

dI d 
= (4t − 3) × 10−3  =4 × 10−3 A / s =4mA / s

dt dt 
dI
)|εℰLL | =− L =−(0 / 4H)(4 × 10−3 A / s
dt

=
= 1 / 6 × 10−3 V
1 / 6mV
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مثال 4ـ 8

شکل روبه رو سیملوله ای حامل جریان  Iبه طول  lو سطح مقطع
حلقه نزدیک به هم تشکیل شده است .ضریب
 Aرا نشان می دهد که از ٔ N
خودالقایی این سیملوله را پیدا کنید.
سیملوله حامل
پاسخ :در فصل  3دیدیم که میدان مغناطیسی درون
ٔ
رابطه زیر به دست می آید:
جریان  Iاز ٔ
NI
l

 Nحلقه

I

سطح مقطع A

l

I

B = µ0

با توجه به اینکه میدان مغناطیسی درون سیملوله یکنواخت و موازی با محور آن است ،شار مغناطیسی حاصل از آن،
که از سیملوله می گذرد برابر است با:
NA
I
l

Φ = BA = µ0

محرکه خودالقایی برابر است با:
با تغییر جریان ،شار مغناطیسی عبوری از سیملوله نیز تغییر می کند .در این صورت نیروی
ٔ
dΦ
ℰ
ε LL =− N
dt

d
NA
=
− N (µ0
)I
l
dt

یا
رابطه   4ــ   ٦داریم:
از
مقایسه این رابطه با ٔ
ٔ

N2A dI
εℰLL = −µ0
l dt
N2A
L = µ0
l

همان طورکه انتظار داشتیم این رابطه نشان می دهد که القاییدگی یا ضریب خودالقایی یک القاگر ،تنها تابع
ویژگی های ساختاری آن است.
توجه :در فصل  3دیدیم که اگر سیملوله هسته داشته باشد ،میدان مغناطیسی حاصل از آن تقویت می شود.
سیملوله دارای هسته داریم:
به همین دلیل وجود هسته درون القاگر نیز سبب تقویت القاییدگی آن می شود و درنتیجه برای
ٔ
N2A
l

L= Kµ0

هسته داخل سیملوله بستگی دارد و به آن ضریب تراوایی
در این رابطه K ،ضریبی بدون یکا است که به جنس ٔ
مغناطیسی نسبی هسته می گویند.
مثال 4ـ  9
2
حلقه نزدیک به هم را
ضریب خودالقایی
سیملوله بدون هسته به طول  50cmو سطح مقطع  10cmمتشکل از ٔ ٢٠٠٠
ٔ
پیدا کنید.
پاسخ :از داده های مسئله داریم:
دور  N=2000و  A=10cm2=10*10-4m2و    = 50cm  =0/5٠m
? =  L
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نتیجه مثال 4ــ   ٨و قراردادن مقادیر باال در آن داریم:
با استفاده از ٔ
) (2000)2 × (10−3 m2
N2A
)= (4π × 10−7 T.m / A
l
0 / 50m

L = µ0

−2
= 10
=
H 10mH

تمرین 4ـ  3

سیملوله بدون هسته با سطح مقطع و تعداد دور یکسان را در نظر بگیرید .اگر طول یکی از سیملوله ها دو برابر دیگری
دو
ٔ
باشد ،نسبت ضریب خودالقایی آنها را محاسبه کنید.
پیچه مجاور هم را مطابق شکل 4ــ ١٠در نظر بگیرید .جریان عبوری در
القای متقابل :دو → ٔ
پیچه
ٔ
پیچه  ،١میدان مغناطیسی  Bرا به وجود می آورد و درنتیجه این میدان یک شار مغناطیسی از ٔ
پیچه  ٢نیز تغییر می کند؛ بنابر قانون
پیچه  ١تغییر کند ،شار عبوری از ٔ
 ٢می گذراند .اگر جریان در ٔ
پیچه  ٢القا می کند .این فرایند القای متقابل نامیده می شود
فارادی ،این تغییر شار نیروی محرکه ای در ٔ
پیچه دیگر منتقل کرد.
و به کمک آن می توان انرژی را از پیچه ای به ٔ
هانری (١٨٧٨ــ)١٧٩٧
هانری در آمریکا به دنیا آمد .او در
خانواده فقیری می زیست و از جوانی
ٔ
مجبور بود کار کند و درنتیجه تحصیالت
مرتبی نداشت .او در سیزده سالگی شاگرد
ساعت سازی شد و شبانه به تحصیل
می پرداخت .پس از آن با کوشش بسیار
توانست در یکی از مدارس روستایی به
شغل معلمی بپردازد .سپس به تحصیل
طب و مهندسی عالقه مند شد و سرانجام
به سمت استاد ریاضیات و فیزیک
انتخاب گردید .او از سال  ١٨٦٨تا
پایان عمر ریاست آکادمی ملی علوم را
عهده دار بود .او تجربیات زیادی در
مورد الکترومغناطیس داشت و با پیچیدن
سیم های ِ
ظریف عایق بندی شده به تعداد
زیاد به دور هسته های آهنی ،آهنرباهای
الکتریکی پرقدرتی را ساخت .سپس
پدیده خودالقایی شد .او
موفق به کشف
ٔ
همچنان یک موتور الکتریکی ساخت
استفاده زیادی
که بعد ًا در تلگراف مورد
ٔ
قرار گرفت .یکای القاییدگی به احترام او
هانری نامیده می شود.

122

گالوانومتر

L2

L1
I

شکل   4ــ     ١٠با تغییر جریان عبوری از القا  گر  ،L1شار مغناطیسی عبوری از القا  گر L2
نیز تغییر می کند .این تغییر شار مغناطیسی یک نیروی محرکٰۀ القایی در القا  گر  L2تولید
می کند که می توان جریان ناشی از آن را با یک گالوانومتر مشاهده کرد.

پیچه  ٢بگذرد ،ضریب القای متقابل که
پیچه  ١از ٔ
اگر در شرایط آرمانی تمام شار مغناطیسی ٔ
آن را با نماد  Mنشان می دهند ،از
رابطه  M = L1 L2به دست می آید .از آنجا که تغییرات جریان
ٔ
محرکه ناخواسته ای در دیگر مدارهای مجاور القا کند ،القای متقابل
در یک مدار می تواند نیروهای
ٔ
می تواند مزاحمتی در مدارهای الکتریکی باشد .برای هرچه کم کردن این اثرها ،سامانه های چندمداری
باید به گونه ای طراحی شوند تا  Mتا حدممکن کوچک باشد .القای متقابل کاربردهای مفید بسیاری
مبدل ها که در پایان همین فصل با آنها آشنا خواهید شد مقدار  Mنقش مهمی در
نیز دارد .مثال ً در ّ
مقدار ولتاژ خروجی آنها ایفا می کند.
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مط

العۀ آزاد

کاربرد القاگرها در المپ های فلوئورسان

چون القاگرها با تغییرات جریان مخالفت می کنند،
نقش مهمی در المپ های فلوئورسان (موسوم به المپ های
مهتابی) دارند (شکل روبه رو) .در این المپ ها ،جریان
الکتریکی از گازی که فضای درون المپ را پر کرده است
می گذرد ،گاز را یونیده می کند و باعث درخشش آن می شود؛
ولی گاز یونیده یک رسانای کامال ً غیراهمی است .هرچه
جریان بیشتر باشد ،گاز را بیشتر یونیده می کند و مقاومت
حد کافی باالیی به گاز اعمال
آن کمتر می شود .اگر ولتاژ به ّ
شود ،جریان می تواند بسیار زیاد شود و به مدار بیرونی المپ
کننده مغناطیسی را به طور متوالی با المپ
فلوئورسان آسیب برساند .برای جلوگیری از این مسئله ،یک القاگر یا متعادل ٔ
فلوئورسان می بندند تا مانع افزایش زیاد جریان شود .متعادل کننده همچنین امکان کار المپ فلوئورسان با ولتاژ متناوب
را فراهم می سازد .این ولتاژ به طور سینوسی تغییر می کند؛ به طوری که با توجه به ویژگی های برق تولیدی در ایران ،در هر
ثانیه ولتاژ یکصد بار به طور لحظه ای صفر می شود .اگر متعادل کننده وجود نداشته باشد ،با صفرشدن ولتاژ ،گاز داخل
محرکه خودالقایی جریان را برقرار
المپ به سرعت وایونیده (غیریونیده) و المپ خاموش می شود .متعادل کننده ،نیروی
ٔ
می سازد و المپ را روشن نگه می دارد.

 4ـ  ٦ـ انرژی ذخیره شده در القاگر

وقتی در دو سر القاگری اختالف پتانسیل برقرار شود ،مولد به القاگر انرژی می دهد.
بقیه آن در
بخشی از این انرژی در مقاومت الکتریکی سیم های القاگر به صورت گرما تلف و ٔ
رابطه زیر به دست می آید:
میدان مغناطیسی القاگر ذخیره می شود که مقدار آن از ٔ
( 4ــ)٧

1
U = LI2
2

الزم است توجه کنید که رفتار مقاومت و القاگر را به لحاظ انرژی اشتباه نگیرید (شکل
4ــ .)١١هنگام عبور جریان از مقاومت ،انرژی وارد آن میشود ،جریان چه پایا باشد و چه
تغییر کند ،این انرژی در مقاومت بهصورت گرما تلف میشود .برخالف آن ،انرژی تنها وقتی
وارد یک القاگر آرمانی با مقاومت صفر میشود که جریان در آن افزایش یابد .این انرژی تلف
نمیشود ،بلکه در القاگر ذخیره شده و هنگام کاهش جریان ،آزاد میشود .هنگام عبور جریان
پایا از یک القاگر ،انرژی به آن وارد یا از آن خارج نمیشود.

مقاومت با جریان  :Iانرژی تلف شده است.
I
a
b
R
القاگر با جریان  :Iانرژی ذخیره شده است.
I
a
b
R
شکل   4ــ     ١1مقاومت قطعه ای است که در آن

انرژی به طور غیرقابل برگشت تلف می شود.

برخالف آن ،انرژی ذخیره شده در القاگر حامل
جریان را می توان وقتی جریان به صفر کاهش

می یابد بازیافت کرد.
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مثال 4ـ   10

متخصصان صنعت برق ،عالقه مندند راه های مؤثری را برای ذخیره انرژی الکتریکی تولیدی در ساعت های کم مصرف بیابند
تا با استفاده از آن ،نیاز مشترکان را در ساعت های پرمصرف تأمین کنند .یک ایده این است که :شاید بتوان از یک القاگر بزرگ
پیچه حامل جریان  200Aذخیره کند؟
استفاده کرد .ضریب خودالقایی این القاگر چقدر باشد تا بتواند  ١kW.hانرژی الکتریکی را در ٔ
معادله   4ــ ٧ضریب
پاسخ :مقدار انرژی ذخیره شده مورد نیاز  U=1kW.hو جریان  I=200Aداده شده است .از
ٔ
خودالقایی  Lرا به دست می آوریم:
=U
= 1kW. h
= )(1×103 W)(3600s
3 / 6 ×106 J
1 2
2U
= ⇒ LI
L
2
I2

2 × 3 / 6 × 106 J
=
180H
(200A)2

U
=

=
L

نتیجه باال نشان می دهد ضریب خودالقایی الزم ،صدها هزار برابر بیشتر از ضریب خودالقایی یک القاگر
همان طور که ٔ
معمولی است که در آزمایشگاه از آن استفاده می کنیم .سیم های معمولی که حامل  200Aجریان اند ،برای اجتناب از اتالف
اندازه یک القاگر 180H
ناخواسته انرژی ناشی از گرمای  RI2tباید قطر بزرگی داشته باشند تا مقاومت القاگر پایین بیاید .درنتیجه
ٔ
ٔ
اندازه یک اتاق بزرگ) باشد .با توجه به ف ّناوری های موجود این
که از سیم های معمولی ساخته شده باشد ،باید خیلی بزرگ (به
ٔ
طرح غیرعملی است و توجیه اقتصادی ندارد.
تمرین 4ـ  4

سیملوله بدون هسته به طول  25cmو مساحت سطح مقطع  ،0/5cm2شامل  400حلقه حامل جریان  1/5Aاست.
ٔ
مطلوب است:
الف) ضریب خودالقایی سیملوله
ب) انرژی ذخیره شده در القاگر
انرژی میدان مغناطیسی نقش مؤثری در دستگاههای احتراق اتومبیلهای
پیچه اولیه با حدود  250دور به باتری اتومبیل بسته شده
با موتور بنزینی داردٔ .
پیچه ثانویه با
است و میدان مغناطیسی قویای تولید میکند .این پیچه را یک ٔ
 2500دور سیم خیلی نازک احاطه کرده است .هنگام جرقهزدن شمع برای
پیچه اولیه قطع میشود و میدان مغناطیسی بهسرعت به صفر
انفجار ،جریان در ٔ
پیچه ثانویه القا میکند .درنتیجه
فرو میافتد و نیروی
محرکه دهها هزار ولتی در ٔ
ٔ
انرژی ذخیرهشده در میدان مغناطیسی بهصورت جریان لحظهای بسیار زیاد از
پیچه ثانویه به طرف شمع میرود و جرقهای تولید میکند که سبب احتراق مخلوط
ٔ
سوخت ــ هوا در سیلندرهای موتور میشود (شکل روبهرو).
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انرژی الزم برای جرقه زدن شمع اتومبیل ،از انرژی
مغناطیسی ذخیره شده در پیچۀ احتراق تأمین می شود.

القای الکترو مغناطیسی

 4ـ٧ـ جریان متناوب

درباره بهترین روش توزیع توان
در سال  ١٨٨٠میالدی بحث های داغی بین دو مخترع
ٔ
الکتریکی صورت گرفت .توماس ادیسون موافق جریان مستقیم ( ،)dcیعنی جریانی بود که با زمان
تغییر نمی کند .جورج وستینگهاوس از جریان متناوب ( )acحمایت می کرد که در آن ولتاژ و جریان
به طور سینوسی تغییر می کند .سرانجام ،وستینگهاوس پیروز شد و پس از آن بیشتر وسایل خانگی و
سامانه های توزیع برق با جریان متناوب کار می کنند.
ساده جریان مستقیم و جریان متناوب را نشان می دهد .همان طورکه
شکل 4ــ ١٢دو مدار ٔ
می بینید جهت جریان در مدار جریان مستقیم مشخص است درحالی که در مدار جریان متناوب ،به
دلیل تغییر جهت جریان برحسب زمان ،نمی توان جهت مشخص و دائمی را برای جریان در نظر گرفت.
تمامی نیروگاه های تولید برق در دنیا و از جمله ایران ،جریان متناوب تولید می کنند که تابعی
سینوسی از زمان است و به همین دلیل جریان متناوب سینوسی نامیده می شود (شکل   4ــ.)١٣
جریان مثبت

جریان صفر

R

I
(الف)
R

(ب)
شکل   4ــ ١2الف) مدار سادۀ جریان

مستقیم و ب) مدار سادۀ جریان متناوب

I

جریان منفی

شکل   4ــ ١3جریان متناوب سینوسی،

متداولترین شکل جریان متناوب است.

t

یکی از کاربردهای مهم القای الکترومغناطیسی ،تولید جریان متناوب است .دیدیم که برای
محرکه القایی باید شار عبوری از مدار تغییر کند ،و شار مغناطیسی که از یک پیچه
تولید نیروی
ٔ
زاویه بین نیم خط عمود بر سطح پیچه و
می گذرد از ٔ
رابطه  Φ=ABcosθمحاسبه می شود که در آن ٔ θ
میدان مغناطیسی است.
زاویه  θاست .به همین دلیل متداول ترین روش تولید جریان
ساده ترین راه برای تغییر شار ،تغییر ٔ
زاویه  θاست.
القایی ،تغییر ٔ
شکل 4ــ ١٤پیچه ای را نشان می دهد که می تواند در میدان مغناطیسی یکنواخت دور محور
 xبچرخد .محور  yرا منطبق بر راستای میدان مغناطیسی انتخاب کرده ایم.
y
N

پیچه

شفت
میدان مغناطیسی

زغال ها

R

شکل   4ــ ١4اجزای یک مولّد (ژنراتور) سادۀ .ac

حرکت مکانیکی از طریق میل گردان ،سبب چرخیدن
S

x
حلقه های لغزان
(رینگ ها)

پیچه در میدان مغناطیسی می شود و جریان متناوبی

را در مدار به وجود می آورد.
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اندازه  tدور خواهد
اگر زمان یک دور چرخش پیچه  Tثانیه باشد ،پیچه در مدت  tثانیه ،به
ٔ T
لحظه  t  = 0در وضعیت عمود بر
چرخید .هر دور کامل برابر  ٢πرادیان است .درنتیجه اگر پیچه در
ٔ
زاویه  θبرابر است با:
میدان مغناطیسی ( )θ  = 0باشد ،پس از گذشت  tثانیه ٔ
t
رادیان θ = 2π
 Tیعنی زمان چرخش یک دور کامل را «دوره» یا «زمان تناوب» می نامند.
می دهند و به آن بسامد زاویه ای می گویند .درنتیجه داریم:

T
2π
T

را با  ωنمایش
θ  = ωt

لحظه  tاز پیچه عبور می کند برابر است با:
به این ترتیب شار مغناطیسی  Φ =ABcosθکه در ٔ
Φ =ABcosωt
رابطه  4ــ ٣محاسبه می شود:
نیروی
محرکه القا شده در پیچه با توجه به قانون فارادی از ٔ
ٔ
)d(cos ωt
dΦ
= − NAB
dt
dt

یا:

ℰ
ε = −N

ℰ  =NABωsinωt

یعنی نیروی محرکه ای که در پیچه القا می شود با زمان تغییر می کند .بیشترین مقدار این نیروی
محرکه مربوط به زمانی است که برای آن  sinωt=1باشد و برابر است با ℰ m =NABω؛ درنتیجه
می توانیم بنویسیم:
( 4ــ  )٨

ℰ  =   ℰm sinωt

محرکه القا شده به طور دوره ای تغییر می کند.
این رابطه نشان می دهد که نیروی
ٔ
رابطه زیر به دست
اگر مقاومت مدار برابر  Rباشد ،جریان حاصل از این نیروی محرکه از
ٔ
می آید:
=
I ℰ= ℰm sin ωt
R
R

این رابطه نشان می دهد که جریان نیز با زمان تغییر می کند .بیشترین مقدار جریانی که از مدار
می گذرد ،مربوط به زمانی است که  sinωt=1باشد ،و برابر است با  . Im = ℰRmدرنتیجه می توانیم بنویسیم:
( 4ــ)٩

I=Im sinωt

رابطه 4ــ ٩نشان می دهد که جریان الکتریکی تولید شده در مدار پیچه به طور سینوسی تغییر
ٔ
می کند .به چنین جریانی ،جریان متناوب می گوییم .نمودار این جریان برحسب زمان ،در یک دوره در
شکل  4ــ ١٥رسم شده است.
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I

Im

t

3
T
4
T

T
2

T
4

0

شکل   4ــ ١5نمودار جریان

−I m

متناوب سینوسی در یک دوره

چرخه کامل تولید
اکنون خواهیم دید که چگونه جریان متناوب سینوسی توسط مولد در یک
ٔ
می شود .این موضوع در شکل 4ــ ١٦در چهار مرحله یا به عبارت دیگر چهار ربع چرخه نشان داده
شده است.
در t=0سطح پیچه بر خطوط میدان مغناطیسی عمود است و جریانی در مدار وجود ندارد .پیچه
به
اندازه  1دور می چرخد تا در وضعیت شکل   4ــ١٦ــ الف قرار بگیرد .در حین این چرخش ،شار
ٔ 4
بیشینه مثبت می رسد (اولین ربع
مغناطیسی عبوری ،از پیچه تغییر می کند و جریان از صفر به مقدار
ٔ
چرخه) .پیچه به چرخیدن ادامه می دهد تا در وضعیت شکل   4ــ١٦ــ ب قرار بگیرد.درنتیجه جریان از
مقدار
بیشینه مثبت به صفر می رسد (دومین ربع چرخه) .پس از آن پیچه از وضعیت شکل   4ــ١٦ــ  ب
ٔ
بیشینه منفی
به وضعیت شکل   4ــ16ــ پ می رسد .در حین این چرخش ،جریان از صفر به مقدار
ٔ
چرخه کامل طی می کند
می رسد (سومین ربع چرخه) .سرانجام پیچه یک ربع دور دیگر می چرخد و یک
ٔ
بیشینه منفی به صفر می رسد .این
و به وضعیت شکل   4ــ١٦ــ ت می رسد .درنتیجه جریان از مقدار
ٔ
حرکت به طور متناوب (پی در پی) در پیچه ادامه می یابد و جریان متناوب تولید می کند.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل ٤ــ 16تولید جریان

متناوب در یک چرخۀ کامل
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در نیروگاه های تولید برق ،برای تولید جریان متناوب از مولدهای خاصی استفاده می شود که
به آنها مولدهای صنعتی جریان متناوب می گویند .در مولدهای صنعتی پیچه ها ساکن اند و آهنربای
الکتریکی در آنها می چرخد (شکل 4ــ .)١٧در ایران بسامد برق تولید شده  50Hzاست که این عدد
نشان می دهد آهنربای الکتریکی در هر ثانیه ٥٠ ،مرتبه به طور کامل در پیچه می چرخد.
جریان متناوب

(به طرف خطوط انتقال)

جریان مستقیم

(به طرف آهنربای الکتریکی)

(ب)

(الف)

شکل  4ــ ١7الف) در مولدهای صنعتی با چرخیدن آهنربای الکتریکی بین پیچه ها،

جریان متناوب تولید می شود .ب) نمایی از مولدهای صنعتی تولید برق

مثال 4ـ   11

شکل روبه رو ،نمودار جریان متناوب سینوسی را نشان می دهد که یک
معادله جریان برحسب زمان را بنویسید.
مولد جریان متناوب تولید کرده است.
ٔ
دوره تناوب برابر
پاسخ :چون ربع چرخه در  5 msطی شده استٔ ،
 T = 20msاست و در نتیجه بسامد زاویه ای برابر است با:

)I(A
4
)t(ms

2π
2πrad
=
= 100π rad / s
T 20×10−3 s

5

ω
=

با توجه به نمودار
رابطه   4ــ ٩داریم:
ٔ
بیشینه جریان برابر  Im = 4Aاست .به این ترتیب از ٔ
I = 4sin100πt
رابطه باال برحسب یکاهای  SIنوشته شده است.
توجه کنید که ٔ

تمرین 4ـ  5

معادله جریان ــ زمان یک مولد جریان متناوب برحسب یکاهای  SIبه صورت زیر است:
ٔ
-3
I = 2 * 10 sin120πt
الف) مقدار جریان در
لحظه  t = 1 sچقدر است؟
ٔ 30
چرخه کامل رسم کنید.
ب) نمودار جریان برحسب زمان را در یک
ٔ
128
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مبدل ها :یکی از امتیازهای مهم توزیع توان الکتریکی  acبر  dcآن است که افزایش و کاهش ولتاژ
حد امکان از ولتاژ هرچه
 ،acبسیار آسان تر از  dcاست .در انتقال توان در فاصله های دور می خواهیم تا ّ
باالتر و جریان هرچه کمتری استفاده کنیم ،این کار اتالف  RI2را در خط های انتقال کم می کند و می توان از
سیم های نازک تری استفاده و در مصرف مواد اولیه صرفه جویی کرد .خط های انتقال توان الکتریکی به طور
معمول از ولتاژهای در حدود  ٤٠٠کیلوولت استفاده می کنند (شکل 4ــ   .)١٨از طرف دیگر ،مالحظات
ایمنی و الزامات عایق بندی در ساخت وسایل خانگی و صنعتی ،ولتاژهای به نسبت پایین تری را ضروری
می کند .ولتاژ استاندارد برای سیم کشی خانگی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر  220 Vاست .تبدیل
ولتاژ مورد نیاز با استفاده از مبدل ها ،که به دو صورت کاهنده و افزاینده ساخته می شوند ،صورت می گیرد.
خطوط انتقال ولتاژ باال
مبدل
کاهنده

شکل 4ــ  ١٨قبل از انتقال توان الکتریکی

از نیروگاه ها ،مبدل های افزاینده ،ولتاژ را

مبدل
افزاینده

مبدل
کاهنده

تا حدود  ٤٠٠کیلوولت افزایش می دهند.

در انتهای مسیر ،مبدل های کاهنده ،ولتاژ
را کاهش می دهند تا با امنیت بیشتر به محل

مصرف برسد.
٢٢٠V

400kV

8kV

12kV

شکل 4ــ  ١٩مبدلی شامل دو پیچه با تعداد دورهای متفاوت را نشان می دهد که به دور یک
هسته آهنی (فرومغناطیس نرم) پیچیده شده اند (پیچه ها نسبت به هسته عایق بندی شده اند) .در عمل
ٔ
اولیه با  N1دور به یک مولد جریان متناوب بسته شده است که ولتاژ
پیچه
ٔ
پیچه ٔ
ٔ
بیشینه آن  V1استٔ .
ثانویه با  N2دور به مصرف کننده ای وصل شده است که ولتاژ
بیشینه  V2را تأمین کند .برای یک
ٔ
رابطه زیر برقرار است:
مبدل آرمانی که مقاومت پیچه های آن ناچیز استٔ ،
(4ــ )10

V2 N2
=
V1 N1

V2
(ولتاژ خروجی)

N١
(دور)
N2
(دور)

V١
(ولتاژ ورودی)

هستۀ آهنی
شکل 4ــ  ١٩یک مبدل آرمانی شامل دو
پیچه که روی یک هستۀ آهنی پیچیده شده اند.

مثال 4ـ   12

شکل روبه رو یک مبدل ٢٢٠ولت به  ١٢ولت را نشان می دهد .تعداد
دورهای پیچه ثانویه را پیدا کنید.
پاسخ :با توجه به داده های روی شکل داریم:
? =  N2و  V2 = 12Vو دور  N1 = 8000و V1 = 220V
رابطه 4ــ 10داریم:
با جای گذاری این مقادیر در ٔ
دور

12V

برق شهر

8000
دور

220V

V2 N2
=
V1 N1

N
12V
= 2 ⇒ N2 = 436
220V 8000
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پرسش ها
حلقه رسانا نزدیک میکنیم.
 1قطب  Nیک آهنربا را مطابق شکل روبهرو به یک ٔ
جهت جریان القایی را در حلقه مشخص کنید.

 2دو آهنربای میله ای مشابه را به طور قائم از ارتفاع معینی نزدیک سطح زمین
رها می کنیم (شکل روبه رو) .اگر سطح زمین در محل برخورد آهنرباها نرم
باشد ،مقدار فرورفتگی آهنرباها را در زمین با یکدیگر مقایسه کنید.
(تأثیر میدان مغناطیسی زمین روی آهنرباها را نادیده بگیرید).

 3جهت جریان القایی در هریک از حلقه های رسانای نشان داده شده در شکل
روبه رو در چه جهتی است؟

حلقۀ
رسانا

 Iدر حال کاهش
 Iدر حال
افزایش
(الف)

سیملوله حامل جریانی را نشان می دهد که در حال دور شدن از
 4شکل روبه رو
ٔ
حلقه رساناست .جهت جریان القایی را در حلقه با ذکر دلیل تعیین کنید.
یک ٔ

 5اگر در مدار شکل روبه رو مقاومت رئوستا افزایش یابد ،جهت جریان القایی
حلقه رسانا با ذکر دلیل تعیین کنید.
را در ٔ

 Iثابت
(ب)

حلقۀ رسانا

I

I

جهت حرکت سیملوله

حلقۀ رسانا
I

باتری

130

(پ)

رئوستا

القای الکترو مغناطیسی
I

حلقه رسانا در مجاورت یک سیم دراز حامل جریان ثابت  Iقرار دارند؛
 6دو ٔ
این دو حلقه با سرعت ثابت ،ولی جهت های متفاوت مطابق شکل روبه رو
حرکت می کنند .جهت جریان القایی را در هر حلقه با ذکر دلیل تعیین کنید.
حلقه رسانای مستطیل شکلی را مطابق شکل روبه رو به طرف راست می کشیم
7
ٔ
و از میدان مغناطیسی درون سویی خارج می کنیم .جهت جریان القایی در
حلقه در چه جهتی است؟

v

→

جهت حرکت
حلقه

B

درون سو

C

→

 8شکل روبه رو رسانای  Uشکلی را درون میدان مغناطیسی یکنواخت  Bکه
میله
عمود بر
صفحه شکل و روبه داخل صفحه است نشان می دهد .وقتی ٔ
ٔ
فلزی  CDبه طرف راست حرکت کند ،جهت جریان القایی در مدار در چه
جهتی است؟

→

جهت حرکت

B

درون سو
D

 9در مدار نشان داده شده در شکل روبه رو ،جهت جریان القایی را در مقاومت
 Rدر هریک از دو حالت زیر با ذکر دلیل پیدا کنید:
لحظه بستن کلید ،S
الف) در ٔ
لحظه باز کردن کلید .S
ب) در ٔ

b

S

a

R

  ℰ

القا گر

 10شکل روبه رو مداری را نشان می دهد که شامل یک القاگر (سیملوله) ،باتری،
رئوستا و آمپرسنج که به طور متوالی به یکدیگر بسته شده اند .اگر بخواهیم
بدون تغییر ولتاژ مولد ،انرژی ذخیره شده در القاگر را زیاد کنیم چه راه هایی
پیشنهاد می کنید؟

 11شکل روبه رو ساختمان یک بادسنج را نشان می دهد .اگر این بادسنج را
میله آن می چرخد و ولت سنج
روی بام خانه نصب کنیم ،به هنگام وزیدن باد ٔ
عددی را نشان می دهد.
عقربه ولت سنج می شود؟
الف) چرا چرخش میله سبب انحراف ٔ
ب) آیا با افزایش سرعت باد ،عددی که ولت سنج نشان می دهد تغییر می کند؟
چرا؟
پ) برای بهبود و افزایش دقت کار دستگاه دو پیشنهاد ارائه دهید.

v

رئوستا
باتری
کاسه های پالستیکی

ولت سنج جریان متناوب

میله
استوانه
هسته

آهنربا
S

N

سیم پیچ

A B
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مسئله ها
حلقه فلزی مستطیلی شکلی به ابعاد  3cm * 4cmمطابق شکل روبه رو با سرعت
1
ٔ
ثابت  2m/sوارد میدان مغناطیسی یکنواخت  0/02Tمی شود و از طرف دیگر آن
محرکه القا
خارج می شود .نمودار شاری که از حلقه می گذرد و همچنین نیروی
ٔ
شده در آن را برحسب زمان رسم کنید.

→

B

درون سو
v

10cm
→

 2شکل روبه رو بخشی از یک مدار الکتریکی را نشان می دهد .در این مدار با افزایش
شار مغناطیسی عبوری از القاگر (پیچه) در مدت  ،20msجریانی که آمپرسنج
می خواند از صفر به  0/1Aمی رسد .اگر ضریب خودالقایی القاگر  0/5Hباشد،
محرکه خودالقایی متوسط القاگر چند ولت است؟
بزرگی نیروی
ٔ

B

A

سیملوله شکل روبه رو به ترتیب  20cm2و  80cmاست .اگر
 3سطح مقطع و طول
ٔ
حلقه نزدیک به هم تشکیل شده باشد،
این سیملوله از ٔ ١٠٠٠
الف) ضریب خودالقایی آن را پیدا کنید.
ب) چه جریانی از سیملوله بگذرد تا در میدان مغناطیسی آن  4Jانرژی ذخیره شود؟

R

I

I

→

B

 4پیچه ای که دارای  ١٠٠٠حلقه است ،عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که
اندازه آن  0/04Tو جهت آن از راست به چپ است ،قرار دارد .میدان مغناطیسی در مدت  0/01sتغییر می کند و به  0/04Tدر
ٔ
هر
سطح
اگر
رسد.
می
اولیه
جهت
خالف
حلقه پیچه  50cm2باشد،
ٔ
محرکه القایی متوسط در پیچه را حساب کنید.
اندازه نیروی
الف)
ٔ
ٔ
ب) شکلی برای پیچه رسم کنید و جهت جریان القایی را روی این شکل تعیین کنید.
محرکه الکتریکی
 5شکل زیر هواپیمایی را نشان می دهد که در راستای افق درون میدان مغناطیسی زمین در حال حرکت است .نیروی
ٔ
فاصله  lاز یکدیگر واقع اند پیدا کنید .فرض کنید v = 200m/s، l = 30m، B = 50μT
بین دو طرف انتهایی بال های هواپیما را که به
ٔ
و ( .θ = 30ºراهنمایی :به مثال ٤ــ ٤توجه کنید).

→

v

l

→

B
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 6پیچه ای با سطح مقطع  30cm2و متشکل از  ١٠٠٠حلقه ،در ابتدا بر میدان مغناطیسی زمین عمود است .اگر در مدت  0/02sپیچه
اندازه میدان زمین را 0/5G
محرکه متوسط القایی در آن چقدر است؟
بچرخد و موازی میدان مغناطیسی زمین قرار بگیرد ،نیروی
ٔ
ٔ
درنظر بگیرید.
لحظه t =   2s
رابطه زیر (در  )SIتغییر کند ،بزرگی نیروی
محرکه القایی در حلقه در ٔ
ٔ
 7اگر شار مغناطیسی عبوری از حلقه ای مطابق ٔ
چقدر است؟
ΦB = (4t2 + 3t - 1) * 10-3
دوره آن  0/02sاست از یک رسانای  ٥اهمی می گذرد.
 8جریان متناوبی که
ٔ
بیشینه آن  2Aو ٔ
محرکه القایی چقدر است؟
الف) در چه لحظه هایی جریان بیشینه است؟ در این لحظه ها نیروی
ٔ
لحظه  ، t = 1 sجریان چقدر است؟
ب) در ٔ
400

 9در مبدل آرمانی شکل زیر ،اگر بیشینه ولتاژ دوسر مقاومت  Rبرابر  ٦Vباشد ،بیشینه ولتاژ مولد چقدر است؟

R

 18دور
 11دور
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عملیات چهارگانه با رقم های بامعنا

در محاسبه ها چنانچه تعداد رقم های بامعنای عددهایی که به کمک آنها یکی از عمل های چهارگانه (جمع ،تفریق،
ضرب و تقسیم) را انجام می دهیم ،برابر نباشند ،حاصل عملیات باید به گونه ای بیان شود که د ّقتی بیشتر از د ّقت عددهای
اندازه گیری شده را بیان نکند .اگر بخواهیم دو مقدار  58/3 mو  13/24 mرا با هم جمع کنیم ،باید توجه داشته باشیم که
مرتبه دهم متر است و عدد دوم با
عدد اول با د ّقت    0/1متر اندازه گیری شده است ،یعنی رقم غیرقطعی آن ( )٣دارای د ّقت از ٔ
مرتبه صدم متر است .اگر حاصل جمع این دو
د ّقت  0/01متر اندازه گیری شده است و رقم غیرقطعی آن ( )٤دارای د ّقت از ٔ
مقدار را برابر  71/54 mبیان کنیم ،د ّقت یکصدم متر را برای عدد اول هم به کار برده ایم ،در حالی که در اندازه گیری اول،
مرتبه عدم
دقت ما تا دهم متر بوده است .حاصل جمع این دو عدد را باید برابر  71/5 mبیان کنیم ،یعنی عدد  ٥را بزرگ ترین ٔ
قطعیت دار نگاهداشته ایم و از رقم  ٤صرف نظر کرده ایم .برای اجتناب از هرگونه اشتباه در بیان نتیجه محاسبه های عددهای
بامعنا ،تعداد رقم های بامعنای حاصل عملیات را به کمک قاعده های کلی زیر تعیین می کنیم:
١ــ تعداد رقم های بامعنا که از ضرب یا تقسیم چند عدد به دست می آید باید برابر باشد با تعداد رقم های بامعنای عددی
که کمترین تعداد رقم های بامعنا را دارد.
مرتبه آخرین رقم سمت
٢ــ هنگام جمع (یا تفریق)ٔ ،
مرتبه آخرین رقم سمت راست حاصل جمع (یا حاصل تفریق) برابر با ٔ
مرتبه غیرقطعی آن بیشتر است ،یعنی دقت اندازه گیری آن کمتر بوده است .به بیان دیگر در هنگام
راست بامعنای عددی است که ٔ
جمع (یا تفریق) عددها که با یک یکا بیان شده اند ،تعداد رقم های پشت ممیز عدد حاصل ،باید برابر تعداد رقم های پشت ممیز
عددی باشد که کمترین رقم بعد از ممیز دارد.
مثال

شعاع یک کره  12/5 cmبرآورد شده است .حجم این کره را محاسبه کنید.
4
پاسخ:
V = ___ πR3
٣
4 ( 3/14) (12/5cm)3
___ = V
٣
V = 8177/083333cm3

با توجه به اینکه شعاع کره با سه رقم بامعنا بیان شده است ،حجم کره برابر  8/17 * 103cm3خواهد بود.
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مثال

جمع زیر را انجام دهید.

4/326kg + 25/13kg
مرتبه رقم
پاسخ :مقدار عدد اول با د ّقت هزارم کیلوگرم و مقدار دومی تا صدم کیلوگرم د ّقت دارد .درنتیجهٔ ،
غیرقطعی در عدد دوم بیشتر است و رقم غیرقطعی حاصل جمع باید با د ّقت صدم بیان شود .در نتیجه خواهیم داشت:
4/32kg + 25/13kg = 29/45kg

در هنگام جمع و یا تفریق دو عدد که یکای آنها یکسان نیست ،باید بدون آنکه در تعداد رقم های بامعنای آنها تغییری ایجاد
قاعده کلی که بیان شد ،محاسبه موردنظر را انجام دهیم.
شود ،ابتدا همه را برحسب یکای مشترکی بنویسیم .آنگاه با توجه به
ٔ
مثال

جعبه  264گرمی قرار می دهیم .جرم کل چند گرم می شود؟
یک سنگ  2/5کیلوگرمی را درون یک ٔ
پاسخ :ابتدا هردو عدد را برحسب یکای گرم و به صورت توان یکسان ده می نویسیم.

m1 = 2/5kg = 2/5 * 103g

m2 = 264g = 0/264 * 103g

m = m1 + m2

m = 2/5 * 103g + 0/264 * 103g = 2/8 * 103g
در نوشتن حاصل جمع ،ضمن به کارگیری
قاعده بیان شده ،از روش گرد کردن نیز استفاده کرده ایم و حاصل
ٔ
جمع را به جای  2/764 × 103به صورت  2/8 × 103نوشته ایم.
برخی از رابطه ها ضریب های ثابتی دارند که از محاسبه به دست نیامده اند .مانند عدد  ٢در رابطه زیر
(عرض مستطیل  +طول مستطیل) ( = ٢محیط مستطیل)
4 πR3
رابطه
___ = حجم کره
یا عددهای  ٤و  ٣در ٔ
٣
این گونه ضریب ها که رقم غیرقطعی ندارند ،به هنگام تعیین تعداد رقم های بامعنای حاصل یک محاسبه درنظر گرفته
نمی شوند.
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واژه نامۀ فارسی ـ انگلیسی
Electric current
Equivalent resistance

جرىان الکترىکى

Alternating Current

جرىان متناوب

مقاومت معادل

Angular frequency

بسامد زاوىه اى

Faraday's law of electromagnetic induction
Ferromagnetism
Horseshoe magnet
Inclination angle
Induced current
Inductance

Attraction

رباىش

قانون القاى الکترومغناطىسى فارادی

Bar magnet

آهنرباى مىله اى

فرومغناطىس

Capacitance

ظرفىت

آهنرباى نعلى شکل
زاوىه شیب
ٔ

جرىان القاىى
)ضرىب خودالقاىى (القاىىدگى

Coeff  icient of resistivity

ضرىب دماىى مقاومت وىژه

Coil

پىچه

Capacitor

خازن

Conservation of charge

پاىستگى بار

Inductor

القاگر

Cosmic ray

پرتو کىهانى

Insulator

عاىق

Coulomb’s Law

قانون کولن

Internal resistance
Iron core

Kirochhoff's laws
Lenz's law
Loop
Macroscopic quantities
Magnetic axis
Magnetic declination

مقاومت درونى
هسته آهنى
ٔ

قانون هاى کىرشهف
قانون لنز
حلقه
کمىت هاى ماکروسکوپىک
ّ

محور مغناطىسى

Cycle
Declination Angle
Dielectric constant
Eff iciency
Electric breakdown
Electric dipole
Electric f ield lines

چرخه
زاوىه میل
ٔ

ثابت دى الکترىک
بازده
فروریزش الکتریکی
دوقطبى الکترىکى
خط هاى مىدان الکترىکى

میل مغناطىسى

Electric f  ield

مىدان الکترىکى

Magnetic dipole

دوقطبى مغناطىسى

Electric force

نىروى الکترىکى

Magnetic domain

حوزه مغناطىسى
ٔ

Electric motor

موتور الکترىکى

Magnetic energy
Magnetic f  ield lines

انرژى مغناطىسى
خط هاى مىدان مغناطىسى

Magnetic f  ield

مىدان مغناطىسى

Magnetic f  lux

شار مغناطىسى

Electric potential energy
Electric resistance

انرژى پتانسىل الکترىکى
مقاومت الکترىکى

Electro Motive Force (E.M.F.)

نىروى محرکه الکترىکى

Electromagnetic induction

القاى الکترومغناطىسى
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Resistivity

مقاومت وىژه

Resistor

مقاومت

Rheostat

رئوستا

Right hand rule
Self - induction
Series circuits
Solenoid
South pole
Surface charge density

قاعده دست راست
ٔ
خودالقاىى

مدارهاى متوالى
سىملوله
قطب جنوب
چگالى سطحى بار

Temporary magnet

آهنرباى موقّت

Thermal equilibrium

تعادل گرماىى

to charge
to discharge

)پرکردن ــ شارژ (خازن
)خالى کردن (خازن

Variable resistor

مقاومت متغىر

Voltage drop

افت پتانسىل
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Magnetic induction
Magnetic permeability

القاى مغناطىسى
تراواىى مغناطىسى

Mechanism

سازوکار

Net charge

بار خالص

Node
Nor th pole
Parallel circuits

گره
قطب شمال
مدارهاى موازى

plate capacitor parallel )خازن تخت (خازن با صفحه هاى موازى
Paramagnetism
Permanent magnet
Permitivity
Polarized
Potential difference
Relative magnetic permeability
Repulsion

پارامغناطىس
آهنرباى دائمى
ضرىب گذردهى
قطبىده
اختالف پتانسىل
تراواىى نسبى مغناطىسى
رانش

فهرست منابع
منابع فارسى
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ٔ
ترجمه اعظم
 2ــ فىزىک دانشگاهى (جلدهای اول و دوم) ،وىراىش دوازدهم و سیزدهم ،سیزر ،زیمانسکی ،ىانگ و فرىدمن،
ٔ
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 3ــ درک فىزىک با روىکرد تصوىرى ،برىان آرنولد،
ٔ
مدرسه.
ترجمه حسىن توتونچى ،حسن شرىفىان عطار و محمدهادى
 4ــ حرارت و ترمودىنامىک ،مارک زىمانسکى و رىچارد دىتمن،
ٔ
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ٔ
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ٔ
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اصالحیۀ کتاب فیزیک  ٣و آزمایشگاه (رشته علوم تجربی) ـ چاپ 1394کد 256/3
→

صفحه  ← 14خط دوم به صورت زیر اصالح شود.
ٔ

→

→

→

→

E B = E 1 + E 2 = −E1 i + E2 i

صفحه  ← 60در دومنی خط پس از معادله( ٢ــ  :)٥عبارت «داخلی» حذف شود
ٔ
یعنی درون آنها مقاومتی در برابر حرکت بارها وجود دارد
صفحه  ← ٦٨شکل ٢ــ : ٢٤جهت جریان های  I2و  I3وارونه شود.
ٔ
صفحه  ← 86در توضیح شکل 3ــ 12عبارت «یکنواخت» بعد از عبارت « میدان مغناطیسی» اضافه شود و در
ٔ

اولنی خط پس از
«زاویه حاده ای» با عبارت «زاویه ای» جایگزین شود.
رابطه (3ــ  )1عبارت
ٔ
ٔ

زاویه ای را که جهت جریان با جهت بردار میدان مغناطیسی

→

B

می سازد با  αنشان داده ایم (شکل 3ــ.)12

شکل 3ــ 12سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواخت .نیروی مغناطیسی وارد بر سیم عمود بر صفحۀ کتاب و به طرف داخل است.

جمله دوم در (خط های دوم و سوم) حذف شود.
صفحه :100در توضیح شکل 3ــ 24
ٔ
ٔ
شکل 3ــ ٢٤چرخش الکترون به دور هسته و به دور خودش ،منشأ خاصیت مغناطیسی اتم است.

القاگر

صفحه  :119شکل روبه رو به آزمایش 4ــ 2اضافه شود.
ٔ

المپ نئون

کلید

صفحه  114و صفحهٔ  ،115در مثال های 4ــ 4و 4ــ :5کلیه « »dها به «∆ » تبدیل شود (مثالً .)dt→∆t
ٔ
صفحه :121خط های آخر مثال 4ــ  : 8عبارت «تراوایی مغناطیسی نسبی هسته» به «ضریب تراوایی مغناطیسی
ٔ
نسبی هسته» تبدیل شود.

هسته داخل سیملوله بستگی دارد و به آن ضریب تراوایی مغناطیسی نسبی
در این رابطه K ،ضریبی بدون یکا است که به جنس ٔ

هسته می گویند.

صفحه  122شکل 4ــ :10جهت خط های میدان مغناطیسی برعکس شود.
ٔ
کلمه «توسط» به«متوسط» تبدیل شود.
صفحه  ،132مسئله  ، 2سطر سوم:
ٔ
ٔ

محرکه خودالقایی متوسط القاگر چند ولت است؟
اگر ضریب خودالقایی القاگر  0/5Hباشد ،بزرگی نیروی
ٔ

