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میدان الکتریکی-27فصل 
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میدان الکتریکی-27فصل 

میدان الکتریکی•

خطوط نیرو•

محاسبه میدان الکتریکی•

نقطه ای در میدان الکتریکیبار •

دوقطبی در میدان الکتریکی•
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مقدمه
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میدان الکتریکی 

 سبت داد نمیدان گرانشیبه هر نقطه در فضای نزدیک به زمین می توان یک
:که شدت آن 

 که در آنF نیروی گرانشی وارد بر جسمm رها شده در میدان گرانشی
است
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میدان الکتریکی

 روینیاگر بار آزمونی را در فضا نزدیک یک میله باردار قرار دهیم بر آن
میدان ضا الکترو استاتیک وارد میشود بطور مشابه می گوییم که در این ف

.وجود داردالکتریکی

 نیرو یگر اطرافشان بر یکدمیدانهای الکتریکیبارهای الکتریکی از طریق
.وارد می کنند
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Eمیدان الکتریکی 

 اگر بر بار الکتریکیq0 که مثبت فرض می شود در یک نقطه نیرویF وارد
:بنا به تعریف شدت میدان الکتریکی در آن نقطهشود ،

 چونq0 است نرده ای کمیتیE وارد نیرویجهت است که در برداریک
.استآزمون مثبتبر بار 
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Eمیدان الکتریکی 

مثال:

حل:
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خطوط نیرو 

 ریکی الکتمیداناندازه و جهت نمایش تصویرییرای خطوط نیرواز
.استفاده می شود

راستای بر هر خط نیرو در هر نقطه مماسEرا بدست می دهد.
 یبا بزرگ( عمود بر خط)موجود در واحد سطح مقطع خطوطتعداد

Eمتناسب است.
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نیرو نمایش خطوط 
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کی خطوط میدان الکتری
در مجاورت یک ورقه 
نارسانای خیلی بزرگ
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دو بار نقطه ای مثبت مثبت و منفیدو بار نقطه ای 

خطوط میدان الکتریکی در مجاورت دو بار نقطه ای
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محاسبه میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه ای
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Eمحاسبه 

 محاسبهE وجود داردبارهای نقطه ایهنگامی که گروه:

الف )En را در یک نقطه معین بدست می آوریمهر بارحاصل از.

میدان برآیند ( بE،جمع بردارهایEnها است:
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Eمحاسبه 

 بارعناصر کوچک باشد آن را به پیوستهاگر توزیع بارdq تقسیم می کنیم
:میدان ناشی از این بار کوچک

 که در آنr فاصله عناصر بارdqتا نقطه مورد نظر است.
میدان برآیند انتگرال میدان حاصل از عناصر بار است  :

19



1مثال 
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