
 

 9فصل 
 بارالکتریکی:

 .استخاصیت بارالکتریکی به دلیل این  .د کنات ریز کاغذ را جذب ذرّتواند پالستیک را به پارچه پشمی بکشیم، می می ماننداگر جس 

 ، کاغذ، موی سر و ...ای پارچه پشمی ، میله شیشهاگر جسم الکترون از دست بدهد مانند : مثبت   -1

 و ... اگر جسم الکترون بدست آورد مانند میله پالستیکی ، بادکنک ، نخ ابریشمی ، میله ابونیتی: منفی -2
 توانند جابجا شوند.ت نیروی هسته و سنگینی نمیها به علّشوند و پروتونها بین دو جسم مبادله میالکترون، بار الکتریکی  نکته : در ایجاد

  قاعده بارالکتریکی )نیروهای الکتریکی(:

 .کنندبه هم نیروی ربایشی)جاذبه( وارد می نام(بارهای نامشابه )ناهم نیروی رانشی)دافعه( و به یکدیگر نام (بارهای مشابه )هم

  :انداجسام از نظر رسانایی دو دسته

 .این مواد الکترون آزاد زیادی دارند مانند فلزات  .دهندعبور میموادی که جریان برق را از خود : رسانا -1

  مانند چوب ، پالستیک ، هوا ، پارچه و.... دهند دهند یا به کندی عبور میبرق را عبور نمی موادی که جریان :نارسانا  -2

 الکترون آزاد:

 .شودرد و به راحتی از اتم جدا میالکترونی که در آخرین الیه و در دورترین فاصله از هسته اتم قرار دا 

 :)برق نما( پوالکتروسک

  .دهدرسانا یا نارسانا بودن یک ماده را نشان می  ، و الکتریکی میزان باراست که وجود بار الکتریکی ، نوع بار الکتریکی ،  ایوسیله 

  .ها ساخته شده استمیله رسانا و ورقه پ از کالهک ووالکتروسک

 ن از هم دور شوند جسم باردار است.ی آهانزدیک کنیم و ورقه الکتروسکوپنکته : اگر جسمی را به 

 : الکتروسکوپهای باردار کردن روش

 تماس  الکتروسکوپبه کالهک   در این روش جسم باردار را روش تماسی : -1

 .مشابه بارجسم است الکتروسکوپبار ایجاد شده در  کنیم()متصل میدهیممی

  الکتروسکوپدر این روش جسم باردار را به کالهک   روش القایی : -2

 الکتروسکوپدر مرحله دوم  دهیم وولی با آن تماس نمی کنیم نزدیک می

در این شیوه بار ایجاد شده در کنیم.دور می الکتروسکوپو سپس جسم بار دار را از  کنیمتماس زمین تخلیه مییا  را با دست 

  .است باردار جسم مخالف بار الکتروسکوپ

 

 
 

 :  الکتروسکوپتشخیص بار جسم مجهول توسط 

بار جسم  . شوند تراز هم دور الکتروسکوپهای ورقه،  نزدیک کنیم و دارد بار معین ی کهالکتروسکوپاگر جسم باردار مجهولی را به 

 است. الکتروسکوپبه هم نزدیک شوند بار جسم مخالف بار  الکتروسکوپهای  اگر ورقه و الکتروسکوپمشابه بار 

  القای الکتریکی :

 ایجاد بار الکتریکی در یک جسم رسانا بدون تماس جسم باردار با آن .

 تخلیه الکتریکی :

 .گویندتخلیه الکتریکی میگرما است،  نور وبا همراه  از یک جسم به جسم دیگر که معموالً به جهش الکترون 

 سه صورت ممکن است انجام گیرد :  تخلیه به

 . ره پالستیکی و...رسُسُ جسم آهنی در جوشکاری ، بین بدن شما و د ووتخلیه بین دو جسم مانند الکتر  -1 

 گویند.برق می بین دو ابر باردار که به آن رعد و  -2

 شود.خش )صاعقه( گفته میابر از زمین کم باشد که به آن آذروقتی فاصله  .و زمین بار دار ابربین   -3

 + +  + 

 + + + 

 + + + 
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-کابل مسی است استفاده مینکته : در زمان صاعقه ممکن است به ساختمان آسیب وارد شود که برای جلوگیری ، از برق گیر که شامل یک میله فلزی و یک 

 شود.متصل می زمین مرطوبیا  ترین نقطه ساختمان وصل شده وکابل آن در زیر زمین به یک صفحه فلزیکنند این وسیله در بلند

یکی از دو کره دارای بار الکتریکی باشد: در این صورت اگر دو کره  با یکدیگر  دارند ممکن است های عایق قرارنکته : هنگامی که دو کره رسانا که بر روی پایه

ری باشد، بار الکتریکی بیشتری تر از دیگشوند. و اگر یکی از آن دو بزرگتماس پیدا کنند، اگر دو کره مشابه هم باشند،بارهای الکتریکی را با هم شریک می

یکی از رساناها نوک تیز باشد)کروی نباشد(تمایل  بیشتری به دریافت الکترون دارد.بنابراین بار بیشتری را در  البتّه باید توجه داشت که اگرخواهد داشت.

 دارد.خود نگه می

 جریان الکتریکی :

 ها در یک مسیر بسته جریان الکتریکی گویند.به  حرکت الکترون

  : اجزای یک مدار ساده

   کند.فراهم می هانیروی الزم برای حرکت الکترون ،پتانسیل الکتریکیاختالف ایجادبا د (، مولّ باتری ) -1

 مدار را برعهده دارد . )باز و بسته شدن (وظیفه قطع و وصلکلید ،  -2

 آورد .ها را بوجود می، مسیر حرکت الکترون(سیم )رسانا  -3

 کند.می (تبدیل)صرفها را ممانند یخچال ، اتو ،المپ و... که انرژی الکترونمصرف کننده:  -4

 شود.به مدار وصل می )سری( متوا لی به صورت گیرد ورا اندازه می شدت جریان )آمپراژ(آمپرمتر )آمپرسنج (،  -5

 شود.موازی به مدار وصل می به صورت گیرد ورا اندازه می (، میزان ولتاژ)اختالف پتانسیل(سنجمتر )ولتولت -6

 د(:باتری )مولّ

 هم آن نقاط تمام زیرا ,شوند نمی جاری سیم در هاالکترون ولی دارد وجود زیادی آزاد الکترون که آن با رسانا سیم قطعه یک در 

، آورد وجود به الکتریکی پتانسیل اختالف آن سر دو بین دستگاه یک کمک به باید رسانا یک در بارها شارش برای. هستند پتانسیل

 اجزای زیر تشکیل شده است :از  که نامندمی مولد را دستگاه این

 دهد()محلولی که جریان برق را درباتری ازخود عبور میالکترولیت  -3   قطب منفی   -2    قطب مثبت    -1

 های زیر وجود دارند:ها به صورتباتری

 ه (:باتری خشک )قوّ -1

 است. کلرید آمونیومها الکترولیت این باتری .قطب منفی فلز روی و قطب مثبت کربن است ،هادر این باتری 

  موتور: های اتومبیل وباتری -2

 است .ریک اسید ها سولفوالکترولیت این باتری. است  (اکسید سرب)PbOو قطب منفی  4O3Pbقطب مثبت این باتری ها 

 کادمیوم : –های نیکل باتری -3

 .مجدد دارند قابلیت شارژکنند و ها انرژی باالتری تولید میاین باتری 
 ولت است . 12موتور  ،  و 24، کامیون  7/3، باتری موبایل   5/1 ینکته : ولتاژ باتری باهم متفاوت است باتری قلم

( Aگویند ، با واحد آمپر)آمپراژ می،کندمی عبور رسانا نقطه یک از )ثانیه( زمان واحد در که باری مقدار شدت جریان الکتریکی )آمپراژ(:

 شود.( نشان داده میIبا حرف ) و .شودگیری میوسیله آمپرسنج  اندازه بهو 

 گذاری شده است.نکته : واحد شدت جریان به افتخار آمپر نام

 مثبت به منفی است .قطب  دادی جریان از رنکته : جهت جریان واقعی از قطب منفی به مثبت باتری ولی جهت  قرا

 .آمپر نیز برسد 1000تواند تا آمپر است در حالیکه جریان یک آذرخش می 1/0شدت جریان کشنده برای بدن انسان  :نکته

( Vبا حرف ) شود وگیری میسنج اندازهوسیله ولتب( و vبا واحد ولت ) .ایجاد جریان در مدار استاصلی عامل  اختالف پتانسیل )ولتاژ(:

 .واحد ولتاژ از نام ولتا کاشف باتری گرفته شده است شود.نمایش داده می

گردد. مقاومت با باعث گرم شدن رسانا می شود وها در یک مدار مینوعی اصطکاک است که مانع حرکت الکترون  مقاومت الکتریکی :

هم گرفته شده مقاومت از نام سیمون اُ. واحد شودداده می( نشان Rبا حرف ) وشود گیری میسنج اندازهوسیله اهمب( و Ωهم )واحد اُ

 است.



 

 مانع کننده مصرف یا مدار مقاومت و دارد می وا حرکت به را آن )ولتاژ(پتانسیل اختالف که است الکتریکی بار )شارش( شدن روان الکتریکی جریان : توجه

 .شود می شارش این

 مقاومت الکتریکی در یک رسانا به عوامل زیر بستگی دارد : 

 (: دربین فلزات طال ، نقره بهترین رسانا و مس بعد ازاین دو فلز رسانای خوبی است .Pرسانا ) جنس -1

 شود.(: هر چه طول رسانا )سیم ( بیشتر شود مقاومت بیشتر میLطول رسانا ) -2

 شود.( : هرچه ضخامت رسانا بیشتر شود مقاومت رسانا کمتر میAضخامت یا سطح مقطع ) -3

 شود.تر شود مقاومت رسانا بیشتر میهرچه رسانا گرمدمای رسانا :  -4

 =R      محاسبه مقاومت رسانا :
𝒑𝐋

𝐀
چگالی  در این فرمول مقاومت بر حسب اهم ، طول برحسب متر ، سطح مقطع برحسب متر مربع و      

 برحسب کیلوگرم بر متر مربع است .

  قانون اهم :

 .گویند مقدار ثابتی است که مقاومت الکتریکی مدار میدر یک مدار نسبت بین ولتاژ و آمپراژ 

𝑽(𝒗)

𝐈(𝐀)
  = ( Ω) R          (بر حسب اُهم )  مقاومت الکتریکی =

  ولتاژ(بر حسب ولت) 

آمپراژ( بر حسب آمپر) 
       

                  

  .شودمقدار آمپراژ نیز زیاد مینکته : اگردر یک مدار مقدار ولتاژ افزایش یابد 

 .یابدشدت جریان کاهش می، مقاومت زیاد شود ، مقدار یک مدار  نکته : اگر در

 شوند.به هم وصل می مانند شکل روبرواجزای یک مدار ساده 

   :سری و موازی مدارهای
 سری و موازی : گیرندمی قرار صورت دو به مدار در هاکننده مصرف

  سری( : متوالی) مدارهای
 حالت این کند. درمی عبور مسیر بسته یک در هاآن کل از جریان و دارند قرار مدار در هم سر پشت هاکننده مصرف مدار، نوع این در

 و افتندمی کار از هاکننده کل مصرف و شودمی قطع مدار کل در جریان شود خارج مدار از یا بسوزد هاکننده مصرف از یکی اگر

 .شوندمی خاموش

  :سری مدارهای ویژگی

 .شوند می کنترل کلید یک با -1

 .بماند ثابت مدار کل در ) آمپر( جریان شدت 2

 .باشد کننده مصرف هر سر دو ولتاژهای جمع با برابر کننده تولید ولتاژ -3

 .شود قطع مدار کل دلیل هر به کننده مصرف هر قطع با -4

 : موازی هایمدار

صورت  به هاآن از کدام هر در جریان یعنی گیرند. می قرار موازی صورت به هاکنندهفمصر اندکه شده ساخته طوری مدارها این

 و ها نداردکننده مصرف دیگر روی بر تأثیری هیچ هاکننده مصرف از یکی شدن خاموش یا سوختن مدار این کند. درمی عبور جداگانه

  شود.نمی هاآن شدن خاموش و افتادن کار از باعث

  :موازی مدارهای گیویژ

 .شودمی کنترل کلید یک با آن قسمت هر  -1

 . قسمت هر هایجریان شدت مجموع با است برابر مدار کل جریان شدت -2

 .است ثابت مدار کل در ولتاژ -3

 .شودنمی قطع مدار کل کننده مصرف هر قطع با  -4

 هاآن از منزل در که لوازم الکتریکی تمام هاکننده مصرف از یکی سوختن با وگرنه ، است موازی نوع از شودمی استفاده منازل در که الکتریکی نکته : مدارهای

 افتادند.می کار از نماییممی استفاده

A 

V 



 

  :الکتریکی مدار در هاباتری گرفتن قرار طرز

 .گیرندمی قرار مدار در سری و موازی شکل دو به هاباتری

 ( :سری) متوالی -1

 در جریان مقدار و یابدمی افزایش هاالمپ نور روش این از استفاده با  .شوندمی وصل هم به هاباتری (و) + ( -های) قطب حالت این در 

 .است مدار بیشتر

 موازی: -2

 هاباطری عمر روش این از استفاده با.کنندمی وصل هم به را هاباتری ( -)  هایقطب و هم به را هاباتری ) + ( هایقطب روش این در

 .یابد می افزایش

 ها:مقاومت بستن همبه

 همهردو،به از ترکیبی صورتبه و یا موازی طوربه یا متوالی طوربه توانمی آیدمی پیش هاآن کاربرد در که احتیاجی به بنا را هامقاومت

 .دارد قرار برق جریان مدار در و بست

 :متوالی هایمقاومت)الف

 که گوییممی بگذرد  Iجریان شدت هاآن یهمه از که که طوری به شود بسته دیگری دنبال به یکی 3R و2Rو1R مانند مقاومت چند اگر

 معادل مقاومت دیگر عبارت به ,هامقاومت این مجموع کل مقاومت نمایش R اگر .اندشده بسته هم به متوالی طور به هامقاومت

  :داریم باشد، مجموعه
 
 
 

 هم دنبال به که است هاییمقاومت مجموع برابر مجموعه معادل مقاومت.شوندمی بسته هم به متوالی طور به هامقاومت که وقتی یعنی

 .اندشده بسته

 :موازی هایمقاومت)ب

را  3R و2Rو1R مقاومت سه شکل .شود بسته مدار یک از نقطه دو بین هاآن از یک هر که گویندمی موازی صورتی در که را هامقاومت 

 جریان ولی است یکی هاآن یسر همه دو پتانسیل اختالف که است بدیهی اند.طور موازی بین دو نقطه بسته شدهکه به دهدنشان می

  .شودمی تقسیم هاآن بین، مدار کل

3R 2 +R1 + R = R 
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+ 


