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(حل چند مثال)الکتریکی میدان -27ادامه فصل 

آنمحاسبه میدان الکتریکی ناشی از دوقطبی در روی عمود منصف محور •

رعد و برق مثالی از دوقطبی الکتریکی •

بارمیدان  الکتریکی ناشی از یک توزیع پیوسته •

ثابتمیدان  الکتریکی ناشی از یک حلقه باردار با چگالی •

یکنواختتدبیرهای محاسبه میدان الکتریکی ناشی از یک خط باردار •

باردارالکتریکی ناشی از یک قرص میدان •

الکتریکی ناشی از خط نامتناهی بارمیدان •
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ی در محاسبه میدان الکتریکی ناشی از دوقطب: مثال
روی عمود منصف محور آن

اینقطهباردوازشدهتشکیلالکتریکیقطبیدو:مثال-qو+qدرکه
محاسبهpنقطهدرراالکتریکیمیدان.داردقراریکدیگراز2aفاصله
.کنید
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:حل



:الکتریکیبر حسب گشتاور دو قطبی Eمحاسبه

 فی به بار است که جهت آن از بار منیک بردارالکتریکی گشتاور دو قطبی
.مثبت است

 حاصل ضربaq2نامند و با را گشتاور دو قطبی الکنریکیpنمایش
، در نقاط دور روی عمود منصف pشدت میدان بر حسب پس .می دهند
:دو قطبی
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برابردودومیکهباردوواصلخطرویاینقطهچهدر
میدانشدتباشد،می10cmدوآنفاصلهواستاولی
:استصفر

6

:مثال
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رعد و برق مثالی از دوقطبی الکتریکی 
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رعد و برق مثالی از دوقطبی الکتریکی 
برقورعدتشکیلچگونگی

سیتهالکتریسرد،هوایجبههیکیخذراتبهگرمهوایجبههیکآبذراتبرخورداثردر

اینفاصلهکهرتیصودروبودهمنفیالکتریکیباردارایزمینبهنسبتکهمیآیدبوجودساکن

.ندمیکبروزآذرخشباشد،زمینسطحبهنزدیکبیشوکمالکتریکی،بارمنبع

استالکتریکیهتخلیهمینوهواستدرسریعبسیاروشدیدالکتریکییتخلیهیکپدیدهاین

قوی ینپایوباال هواییجریاناتدربرق،برقورعدهنگامدر؛میکندتولیدصداونورکه

،آبراتقطشرایطایندر؛گیردمیشکلتاریککومولونیمبوسبهموسومابرهاییداخل

اینکهدارندعقیدهدانشمندان،کنندمیبرخوردیکدیگربایخهایکریستالوتگرگ

ازابردرمثبتومنفیالکتریکیبارهای؛آوردمیوجودبهابردرراالکتریکیبارهایبرخوردها

درمثبترهایباوکنندمیسقوطابرترپایینبخشبهمنفیبارهای،شوندمیجدایکدیگر

،شودمیبزرگکافیقدربهبارهااختالفکهموقعی،مانندمیباالترومیانیهایبخش
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بهابربخشیکازایکندمیپیداجریانزمینبهوپایینبهابرازالکتریسیتهجریانیک

رویوثبتممعموالباراینکه،یابدمیجریاندیگرابربهابریکازیادیگربخش

خازنیکهبزمینوهواابر،مجموعةترتیباینبهومیکندالقامنفیبارزمینسطح

اختالفنابراینبومیشودبیشترآنبارلحظهبهلحظهکهمیشودتبدیلبزرگبسیار

زیادآنقدرکیالکتریباراینمقدارباالخره،میکندپیداافزایشآنقطبدوپتانسیل

میدانومیرسدولتمیلیون100تا10بهزمینوابربینپتانسیلاختالفکهمیشود

ناعادیحالتدراینکهباراهوامیتواندپتانسیلیاختالفچنینازحاصلالکتریکی

چنیناینکهمحضبهومیکندتبدیلرسانابهآنراویونیزهخاصسیریکدرسترسانا

همطرفبهیالکتریکبارهایشودایجادزمینتاابرازرسانایونیزهمولکولهایازسیری

ازآمپرهزار30حدوددروحشتناکیجریانثانیه0.0001عرضدرومیکنندحرکت

روروبآناتمهایمقاومتبامادهازعبورضمنجریانیهراما.میگذردیونیزههوای

.دمیکنتبدیلگرمابهراالکتریکیانرژیازبخشیمقاومتاینومیشود
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10ولتاژدریانجراینبزنیدتخمینمیتوانیدالکترومغناطیساولیهاصولازاستفادهبا

حدوددرگرماییمیتواندوداردواتمیلیارد100حدوددرگرماییتوان،ولتمیلیون

هوادمایمیشودباعثگرمااین؛کندایجادژولمیلیون10

از)دماناگهانیتغییراینکه،برسدگرادسانتیدرجههزار30بهآذرخشمسیردر

یکیعنیاینومیکندبرابر100راهواحجم(کلوینهزار30بهکلوین300حدود

shock)ضربتیموجیککه،هواشدیدوسریعانبساط واقعی انفجار  wave)در

که،آوردمیبوجوداتمسفر30تا10بینفشارباراامواجیومیکندایجاداطرافهوای

ازغیردهشایجادگرمایاما،میرسدماگوشبهرعدیاتندرشکلبهوصوتسرعتبا

هواازکهشدیدیجریان،میاوردهوامولکولهایسرهمدیگریبالهایانبساط،

بیننورانیرمسییککهاستتابشیومیداردواتابشبهومیکندگرمراآن،میگذرد

.میکندایجادزمینوابر



اقدامات حین وقوع رعد و برق

کنیدفعالیتهایبیرونخانهرامتوقف.

نشویدزمانوقوعرعدوبرقازمنزلخارجدر.

وتورراصورتیکهدراتومبیلهستید،درمحلمطمئنتوقفکنید،مدر

.بکشیدخاموشکنیدوآنتنماشینراپایین

بمانیدساختمانیاخودرویسقفدارداخل.

نیدازفوالدییکخودرویسقفداربهشرطیکهفلزآنرالمسنکبدنه

.میکندشمابهخوبیمحافظت

ویددرختانتپهها،دیرکها،سیمبرقهوایی،لولههایفلزیوآبدورشاز.
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نی و مترو هنگام صاعقه می توانید ، به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیرزمی

.بروید

ام از رفتن به حمام و دوش گرفتن بپرهیزید چون ممکن است لوازم حم

.باعث انتقال جریان الکتریسته شوند

فاده تنها در مواقع اورژانسی آن هم در صورت امکان از تلفن بی سیم است

.کنید

ا دو شاخه تمام وسایل برقی مثل رایانه را از برق خارج کنید، هواکش ر

اند باعث خاموش کنید، به خاطر داشته باشید برق ناشی از رعد و برق می تو

.بروز صدمات جدی شود

 از قرار گرفتن در آلونک یا ساختمان های تک و منفرد در فضای باز

.خودداری کنید
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ورسیکلتموتوکشاورزی،تجهیزاتتراکتور،مثلفلزیوسیلههربهشدننزدیکاز

.کنیدپرهیزدوچرخه

هرگزویدبیابتنومندوکوتاهدرختانکناردرسرپناهیهستید،جنگلمحوطهدراگر

.نرویدبلنددرختانزیر

وتنگدره هایدروخمیدهحالتبهامکانصورتدرهستید،بازفضایدراگر

.باشیدناگهانیسیل هایمراقببگیرید،پناهعمیق

نزدیکیانهنششد،سیخموهایتانبرقورعدهنگامدرچنانچهکهباشیدداشتهیادبه

.استبرقورعدجریانبرخورد

انوهازبینراسروگوش هارویرادست هابنشینید،زمینرویچمباتمهصورتبه

رازدزمینرویوجههیچبه،برسانیدحداقلبهزمینباراخودتماسدهید،قرار

.نکشید
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بارمیدان  الکتریکی ناشی از یک توزیع پیوسته



17



18

ی ثابتمیدان  الکتریکی ناشی از یک حلقه باردار با چگال
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مساله
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راهنمای حل
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