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دريک  الکتريکی  پتانسيل  تغييرانرژی  مقدار  و  عالمت  کنيدکه  تعيين  ٢ ــ١٣  و  ٢ ــ١٢  مثال های  به  توجه  با 
جابه جايی معين در يک ميدان الکتريکی يکنواخت و ثابت به چه عواملی بستگی دارد؟ 

پاسخ: عالمت آن به سوی جابه جايی و نوع بار و مقدار آن با ثابت بودن E و d به مقدار q بستگی دارد. هرچه 
بار جابه جا شده بزرگتر باشدکار انجام شده برای آن و در نتيجه تغيير انرژی پتانسيل آن نيز بزرگ تر است. 

ـ  ٩  ــ اختالف پتانسيل الکتريکی ٢ ـ

 فعاليت33

اختالف  مفهوم  از  آن چه  می خواهيم  دانش آموزان  از 
پتانسيل الکتريکی درکتاب فيزيک ١ و آزمايشگاه به خاطر دارند 
بيان کنند و اشاره می کنيم که در آن کتاب از اين مفهوم به عنوان 
عامل شارش بار ياد شده است و با طرح يک پرسش به تدريس 

ادامه می دهيم: 
با توجه به اين که وقتی ذره ی بار دار در ميدان الکتريکی 
اين  در  و  می کند)  شارش  (يعنی  می شود  جابه جا  شود.  رها 
جابه جايی انرژی پتانسيل الکتريکی اش تغيير می کند، آيا می توان 
ارتباطی بين اختالف پتانسيل الکتريکی و تغيير انرژی پتانسيل 

الکتريکی ذره ی باردار برقرار کرد؟ 
سپس تعريف اختالف پتانسيل الکتريکی را بيان می کنيم، 
يکاهای  معرفی  ضمن  و  می نويسيم  را  آن  رياضی  رابطه ی 
کميت های  همه ی  که  می شويم  يادآور  رابطه  آن  کميت های 
منفی  يا  مثبت  می توانند  و  هستند  نرده ای   uv

q
∆

∆ = رابطه ی 
جايگزين  آن  عالمت  با  حتمًا   q مقدار  رابطه  اين  در  و  باشند 

می شود. 
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 فعاليت34
∆v را تعيين  ∆U و  در ميدان الکتريکی يکنواختی مطابق شکل زير بار q از A تا B جابه جا می شود عالمت 

کنيد هرگاه الف) q مثبت و ب) q منفی باشد. 

AB

و  الکتريکی  پتانسيل  اختالف  مفهوم  بهتر  برای درک 
اختالف  از  می توانيم  الکتريکی  پتانسيل  مفهوم  با  آن  ارتباط 

پتانسيل گرانشی مثال بزنيم: 

پاسخ: با توجه به مثال های ٢ ــ١٢ و ٢ ــ١٣ برای بار q+ وقتی جابه جايی در خالف جهت ميدان باشد انرژی 
∆v است.  پتانسيل الکتريکی افزايش می يابد و0<

U
q v

Uv
q


∆ > > ⇒∆ >
∆ ∆ =


0

0 0

 
∆v است. بنابراين اختالف  و برای بار q- وقتی جابه جايی در خالف جهت ميدان باشد ٠>U∆ می شود اما باز هم0<

پتانسيل الکتريکی بين نقاط A و B ربطی به ميزان و نوع باری که بين آن ها جابه جا می شود ندارد. 

شکل (٤٤)
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پروين دختر عموی علی است و منزل آن ها در يک برج مسکونی است. مادر بزرگ آن ها از علی می پرسد که 
منزل آن ها در طبقه ی چندم است و علی پاسخ می دهد که منزلشان سه طبقه باالتر از منزل پروين است. مادر بزرگ 
می گويد يعنی اگر منزل پروين در طبقه ی همکف باشد خانه ی شما در طبقه ی سوم است. علی می گويد منزل پروين در 
طبقه ی پنجم است و مادر بزرگ می گويد پس منزل شما در طبقه ی هشتم. مادر بزرگ می پرسد: علی اگرمنزل شما 

درطبقه ی همکف باشد منزل پروين درکدام طبقه است؟ 
پاسخ: طبقه ی ٣-

 فعاليت35

معلوم  نقطه  دو  بين  پتانسيل  اختالف  وقتی  ترتيب  اين  به 
باشد و ما به هر يک از نقاط پتانسيلی نسبت دهيم، پتانسيل نقطه ی 

ديگر معلوم می شود. 
از دانش آموزان می خواهيم متن صفحه ی ٨٠ کتاب درسی 

را مطالعه کنند و تمرين ٢ ــ٦ را پاسخ دهند.
پاسخ تمرين ٢ ــ٦: 

 v v v v
v v V

v
+ −

− +
+

∆ = − = 
⇒ = − = − = −= 

12
12 0 12 12

0

و يا می توان توضيح داد که می دانيم پتانسيل پايانه ی منفی 
اگر  است.  آن  مثبت  پايانه ی  پتانسيل  از  کم تر  ولت   ١٢ باتری 

پايانه ی مثبت به زمين وصل باشد يعنی پتانسيل الکتريکی آن صفر 
باشد آنگاه پتانسيل الکتريکی پايانه ی منفی١٢ ولت از صفر کمتر 

و يعنی ١٢- ولت خواهد بود. 
از   q / C=0 2 الکتريکی بار  بردن  برای  هرگاه  مثال: 
نقطه ی A به B مقدار ٤٠J انرژی صرف شده باشد. الف) اختالف 
برای  ب)  است؟  چقدر   A به  نسبت   B نقطه  الکتريکی  پتانسيل 

q چند ژول انرژی صرف می شود؟  / C′ = −0 5 جابه جايی بار 
q / C=0 2 پاسخ: الف)  

B A
Uv v
q
∆

− =  
U J∆ = 40  

B Av v V
/

− = =
40

200
0 2

 
B Av v ?− =  

 q / C′ = −0 5 ب)  

U ?′∆ =  
U U J
/
′∆ ′= ⇒∆ = −

−
200 100

0 5  
يعنی ١٠٠J انرژی آزاد می شود.

از دانش آموزان می خواهيم مثال ٢ ــ١٤ را در گروه خود 
بررسی کنند و به تمرين ٢ ــ٧ پاسخ دهند.

پاسخ تمرين ٢ ــ٧: 
U / ( ) J∆ = − × − =1 5 12 18  

يعنی انرژی پتانسيل الکتريکی آن به اندازه ی ١٨J افزايش 
می يابد. 
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در مورد اندازه ی اختالف پتانسيل های موجود در طبيعت و يا در وسايل خانگی وزندگی روزمره خود تحقيق 
کنيد و هرگروه حداقل ٥ مورد ارائه کند. 

 فعاليت36

برخی مقادير پتانسيل و اختالف پتانسيل (بر حسب ولت) 
٧ ١٠*٥ ابرتندری با سطح زمين  
٧ ١٠ مولد وان دوگراف 
٥ ١٠*٥ خط انتقال فشار قوی  
٥ ١٠*٢ در هسته ی اتم اورانيوم 
٥ ١٠*٢  X منبع تغذيه المپ پرتو
٥ ١٠ منبع تغذيه المپ تلويزيون  
٤ ١٠*٢ جرقه ی شمع خودرو 
٤ ١٠ منبع تغذيه المپ نئون 
٣ ١٠*٢ برق خانگی (ايران و اروپا) 
٢٢٠ برق خانگی (امريکا) 
١١٥ در مدار اتم هيدروژن 
١٢ باتری خودرو  
١/٥ سلول خشک (پيل خشک)  
٠/٦ تک سلول خورشيدی  
٠/٠٩ پتانسيل دو سر غشای عصبی در حال استراحت  
٥-١٠*٥ تغييرات پتانسيل روی پوست  

ـ  ١٠  ــ خازن ٢ ـ
به  را   (Keyboard) کليد  صفحه  يک  انگيزه:  ايجاد 
در  دانش آموزان  مهارت های  از  پرس وجو  با  و  می بريم  کالس 
با  درکار  که  ابزارهايی  از  يکی  که:  می کنيم  مطرح  و...  تايپ 
کليد (Keyboard)  است.  صفحه  می کنيم  استفاده  آن  از  رايانه 

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چگونه با فشار دادن يک کليد کدام 
کميت های فيزيکی در مدار الکترونيکی تغيير می کنند که موجب 

انتقال اطالعات به رايانه می شوند؟ 
کارکرد  چگونگی  می توانيم  فصل  اين  مطالعه ی  از  پس 

صفحه کليد را بررسی کنيم. 

دانستنى 
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راهنمای تدريس: درس را با پرسش زير آغاز می کنيم که هدف آن آشنا کردن دانش آموز بامفهوم ذخيره بار 
الکتريکی در يک جسم است. 

کاربرد خازن در صفحه کليد رايانه 
در صفحه کليد، هر کليد به يک صفحه ی کوچک فلزی وصل است که در واقع يکی از دو صفحه ی خازن با 
صفحه های موازی است. با فشردن کليد فاصله ی دو صفحه ی خازن کم و ظرفيت آن زياد می شود. مدار الکتريکی 
متصل به اين کليد، تغيير ظرفيت و در نتيجه فشار دادن کليد را آشکار می کند. اين تغيير موجب تغيير در کميت های 

الکترونيکی مدار و در نتيجه انتقال اطالعات می شود.

صفحه فلزی متحرک     

صفحه فلزی ثابت      دی الکتريک  

 فعاليت37
دو نی پالستيکی نوشابه را با پارچه ای پشمی مالش می دهيم و آن دو را با دوتکه نخ که از وسط به آن ها وصل 

شده در دستانمان می گيريم. بانزديک کردن دو ِنی به يکديگر چه اتفاقی می افتد؟ 
پاسخ: نی ها دراثر مالش باردار شده و چون بارها همنام است يکديگر را دفع می کنند. 

پرسش: علت باردار شدن نی ها چيست؟ آيا بار توليد می شود؟ 
پاسخ: خير، بار توليد نمی شود بلکه بر اثر مالش از جسمی به جسم ديگر منتقل می شود و با مستقر شدن 

در آن باعث به هم خوردن تعادل بين تعدادبارهای مثبت و منفی درجسم شده و جسم باردار می شود. 
بنابراين در يک جسم، بار الکتريکی می تواند ذخيره شود. 

شکل (٤٥)

دانستنى 
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پرسش های زير را به طورمرحله ای و روش پرسش و پاسخ در کالس مطرح می کنيم. 
پرسش: پديده ی استفاده از شانه ی باردار شده برای بلند کردن خرده های کاغذ را ديده ايد. آيا شانه ی باردار 

را می توانيم به عنوان وسيله ای برای ذخيره کردن بارالکتريکی درنظر بگيريم؟  
پاسخ: بله

الکتريکی  بارهای  ذخيره کردن  برای  انباری  و  مخزن  عنوان  به  را  مولد واندوگراف  می توان  آيا  پرسش: 
درنظرگرفت؟  چگونه می توان از ذخيره شدن بارهای الکتريکی در آن مطمئن شد.

پاسخ: بله، با نزديک کردن گلوله ای رسانا که بر روی پايه ی عايقی قرار دارد می توانيم پديده ی تخليه ی الکتريکی 
را که ناشی از حرکت بارهای ذخيره شده در واندوگراف در اثر نزديک شدن گلوله است مشاهده کرد. 

سپس به اين نکته اشاره می کنيم که: 
در  بلکه  نمی شود  توليد  بار  واقع  در  باال  مثال های  در 
می توان  نياز،  صورت  در  که  گونه ای  به  می شود  جمع  منطقه ای 

از آن استفاده کرد. 
در بسياری از کاربردها، می توان از انباشت  بار الکتريکی 
دريک جسم استفاده کرد و به هنگام ضرورت از آن استفاده کرد.

نام وسيله ای که بار الکتريکی را می توان در آن ذخيره کرده و به 
راحتی مورد استفاده قرار داد، خازن است. 

مدار  يک  در  شده  ذخيره  الکتريکی  بارهای  حرکت  
الکتريکی، کاربردهای فراوانی در الکتريسيته ی جاری و مدارها 

دارد. 

پرسش: 
الف) اگر يکی از دو صفحه ی رسانای موازی هم اندازه، مقابل و نزديک يکديگر را به اندازه ی q+ باردارکنيم.

به نظرشما تأثير بارها بر روی صفحه ی رسانای ديگر که وصل به زمين باشد چيست؟ 
پاسخ: بار q+ صفحه ی رسانای اول در اثر القای الکتريکی بار q- را 

در صفحه ی مقابل القا می کند. 
ب) اگر دو صفحه ی رسانای حالت الف را با يک سيم رسانا به يکديگر 

وصل کنيم چه اتفاقی می افتد؟ آيا بار ذخيره شده کاهش می يابد؟ تا چه اندازه؟ 
مثبت  باردار  صفحه ی  به  سيم رسانا  طريق  از  منفی  بارهای  پاسخ: 
بار کل  يکديگرند،  مخالف  مساوی و  بار دو صفحه چون  نهايت  می روند و در 

صفر می شود. 
پ) آيا می توان گفت در حالت اول بار ذخيره شده روی صفحه ها q و در حالت دوم بار ذخيره شده صفر است. 

پاسخ: بله

V

−−−−

++++

+ −

شکل (٤٦)
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رامعرفی  مسطح  خازن  باال  پرسش  به  توجه  با  توّجه: 
يک  روی   +q بار قرار گرفتن  با  که  است  تأکيد  به  الزم  می کنيم. 
 q بار  ولی  است.  شده  القا   -q بار  ديگر  صفحه ی  در  صفحه، 
باردار  خازن  گوييم  حالت  اين  در  است.  شده  ذخيره  خازن  در 

است. 
در  که  را  خازن هايی  از  نمونه  چند  تدريس،  ادامه ی  در 
دسترس است به کالس می بريم و به دانش آموزان نشان می دهيم. 

پرسش: آيا تابه حال چنين قطعه هايی را در وسيله های الکترونيکی ديده ايد؟ 
دربازار آن  ها را چه می نامند؟ 

ــ با اين روش ها به روش پرسش و پاسخ درکالس اطالعات يک يا چند دانش آموز را به سايرين منتقل می کنيم 
و سپس از دانش آموزان می خواهيم تاجمله ی کتاب در مورد تعريف خازن را بخوانند و با توجه به مطالب مطرح شده 
درکالس، به بيان خود آن را بازگو کنند.از تعداد محدودی از دانش آموزان می خواهيم تا خازن را برای کالس تعريف 

کنند. 

اگر در منزل وسيله ی برقی خراب و غير قابل استفاده ای داريد، آن را باز کنيد و اجزای آن، قطعه هايی که 
حدس می زنيد خازن است را مشخص کرده و برای جلسه ی بعد به کالس بياوريد (بعضی از اين قطعه ها از مواد 

سمی تشکيل شده اند و خطرناکند).

 فعاليت38

تاريخچه ی کشف خازن
در اين دانستنی؛ تالش موشنبروک استاد فيزيک در ليدن (شهری در هلند) در انجام آزمايش های الکتريسيته 

ومنجر شدن به کشف تصادفی خازن بيان می شود. 

شکل (٤٧)

دانستنى 
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پرسش: برای ذخيره ی آب در يک منبع که در ارتفاعی از سطح زمين قرار دارد از تلمبه، استفاده می شود تا با 
مصرف انرژی، آب را باال ببرد و هنگام نياز از آن استفاده شود. به نظرشما برای ذخيره ی بار الکتريکی در خازن چه 

روشی بايد به کار برد؟ 
استفاده   (٤٨) شکل  از  پرسش  اين  به  پاسخ دادن  برای 
و  کنند  تحليل  را  شکل  می خواهيم  دانش آموزان  از  و  می کنيم 

نحوه ی ذخيره ی بار درخازن را شرح دهند. 

− − − −−

+ + + ++

−

+

+

− q

+ qdq

∆V

پاسخ: طبق رابطه ی ΔU = qΔV بار q با دريافت انرژی q∆V که باتری تأمين می کند از طريق سيم های مدار، 
از صفحه ی منفی به مثبت جابه جا می شود و به اين روش خازن باردار می شود تا جايی که اختالف پتانسيل بين دو 

صفحه ی خازن با اختالف پتانسيل باتری مساوی شود.

شکل( ٤٨)
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در ادامه برای تدريس شکل ٢ــ٤٠ کتاب درسی از روش 
زير استفاده می کنيم.

ــ در شکل (الف) دوصفحه ی موازی رسانای B و A در 
نزديکی يکديگر قرار دارند. نام اين مجموعه چيست؟ با مقايسه ی 
تعداد بارهای مثبت و منفی هر صفحه بگوييد که آيا خازن مسطح 

بار دار است يا خير؟ 
ــ در شکل (ب) با بستن کليد K، اتفاقی که برای بارهای 
الکتريکی در   مدار می افتد را بيان کنيد، از مقايسه ی تعداد بارهای 

الکتريکی مثبت و منفی صفحات B وA کمک بگيريد. 
ــ چگونه باتری به قرار گرفتن بارهای منفی روی صفحه ی 

B و بارهای مثبت روی صفحه ی A کمک می کند؟ 
باتری  پايانه ی  دو  بين  پتانسيل  اختالف  نقش  مورد  ــ  در 
اختالف  ايجاد  و  خازن  صفحه های  باردارشدن  در  آن  تأثير  و 

پتانسيل بين دو صفحه ی خازن بحث کنيد. 
ـ  در مقايسه ی تعداد بارهای شمرده شده در شکل ب و  ـ
پ بگوييد که چرا در شکل پ با وجود اين که کليد k هنوز بسته 

است ولی جريان بارهای الکتريکی در مدار قطع شده است؟ 

ــ  در شکل (پ) در مورد رابطه ی مقدار اختالف پتانسيل 
بين دو صفحه ی B و A با پايانه های باتری با توجه به قطع شدن 

جريان الکتريکی چه نظری داريد؟ 
از  کدام  هر  برای  پ  و  ب  و  الف  شکل  سه  به  توجه  با  ــ 

جمله های زير يک شکل را پيشنهاد کنيد.
کند  ذخيره  می تواند  که  را  باری  نهايی  مقدار  خازن   (١

داراست. 
٢ ) خازن در حال باردار شدن است. 

٣) خازن بدون بار است. 
اختالف  با  خازن  صفحه ی  دو  بين  پتانسيل  اختالف   (٤

پتانسيل بين پايانه های باتری مساوی است. 
٥) خازن شارژ (پر) است. 

پاسخ: ١ ــ پ  ٢ ــ ب   ٣ ــ الف   ٤ ــ پ    ٥ ــ پ
مرحله های  کتاب  پ  ــ  ب  ــ  الف  شکل های  در  توجه: 
انجام  زمان  مدت  است.  شده  آورده  طورنمادين  به  خازن  پرشدن 

اين مراحل بسيار کوتاه است. 

 فعاليت39
برای جمع بندی درس، از دانش آموزان داوطلب می خواهيم تا با توجه به شکل کتاب مرحله های پرشدن خازن 
و  باتری  بين  پتانسيل  اختالف  کليد،  بودن  بسته  و  باز  خازن،  صفحات  روی  بارهای  به  توجه  با  خالصه  طور  به  را 

صفحه های خازن توضيح دهند.

صفر شدن بار خالص موجود بر روی هر يک از صفحات خازن.توجه: اصطالح خالی شدن (تخليه يا دشارژ) خازن، يعنی 

پرسش: برای تخليه ی خازن باردار چه روشی پيشنهاد می کنيد؟ 
پاسخ: با سيمی رسانا صفحه های آنرا به هم متصل می کنيم (البته بسته به نوع و ظرفيت آن برای جلوگيری از 
صدمه های احتمالی از مقاومت استفاده می کنند، اين کاررا خودتان انجام ندهيد و با نظارت انجام شود) در اين شکل 

با تغيير مکان کليد در مدار، خازن شارژ و دشارژ می شود.
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 فعاليت40
خازن بسازيد «ساندويچ آلومينيم و کاغذ روغنی»

دو نوار بسيار باريک به پهنای ٠/٥ سانتی متراز کاغذ آلومينيم به طول ٥cm برش بزنيد به همين اندازه نواری 
بسيار  و  قرارداده  آلومينيوم  ورقه ی  نوار  دو  بين  را  کنيد.کاغذ  آماده  نيز  است  شده  مايع  روغن  به  آغشته  که  کاغذی 
کوچک و فشرده آن ها را به صورت لوله بپيچيد. دو انتهای ورقه ی آلومينيم ها را در جهت مخالف با دو تکه ورقه ی 
آلومينيوم لوله شده ی کوچک، قابل اتصال به عنصر خارجی کنيد. اين مجموعه را می توانيد در يک کپسول داروی 

آنتی بيوتيک جاسازی کرده و دو سر خروجی آن ها را بيرون بکشيد.

فلز (کاغذ آلومينيم)    

کاغذ آغشته به روغن     

 فعاليت41
بخش  انتهای  جمله ی  دانش آموزان 
٢ ــ١٠ را بخوانند و در مورد آن در کالس بحث 
مصرف  باتری  که  کنند: «انرژی ای  اظهار نظر  و 
الکتريکی  پتانسيل  انرژی  صورت  به  می کند، 
بررسی  ونتيجه ی  است»  شده  ذخيره  خازن  در 
جمع بندی  جمله  يک  در  را  باال  پرسش های 

کنند. 

شکل (٤٩)
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 فعاليت42
هدف: ارتباط بين مفهوم ميدان الکتريکی و اختالف پتانسيل در خازن. 

در صفحه ی ٦٩ کتاب درسی شکل قسمت (ث) خط های ميدان الکتريکی بين دو صفحه ی رسانای موازی با 
بارهای هم اندازه رسم شده و ميدان يکنواخت تعريف شده است. آن ميدان را رسم کنيد و رابطه ای ميان اختالف پتانسيل 

V و مقدار ميدان الکتريکی يکنواخت بين صفحه های آن را به دست آوريد.  V V+ −∆ = − دو صفحه ی خازن 
به  مثبت  صفحه ی  از  شودتا  قرارداده  خازن  يکنواخت  الکتريکی  ميدان  در   +q کنيدبار  فرض  (راهنمايی:  

صفحه ی منفی که به فاصله ی d ازيکديگر قرار دارند جابه جا شود).
U q V F.d q. v qE.d q V∆ = ∆ ⇒ = ∆ ⇒ = ∆ ⇒ V E.d∆ =  

 

جداره  دو  غشای  انسان  بدن  عصبی  سلول های  مثال: 
بار  بيرونی  جداره ی  و  منفی  بار  آن ها  درونی  جداره ی  که  دارند 
مثبت و مساوی دارد. اين اختالف پتانسيل به مواد موجود بين 
تشکيل  را  خازن  يک  مجموعه  دارد.اين  بستگی  جداره  دو  اين 

می دهد که دارای اختالف پتانسيل است. 
قطر  و   ٧٠mV سلول ديواره ی  در  پتانسيل  اختالف  اگر 

غشای آن ٨nm باشد ميدان الکتريکی در غشا چقدر است؟ 
پاسخ: 

V E . d E− −∆ = ⇒ × = × ×3 970 10 8 10  
E / V m−= × 68 75 10  

٢ــ١١ــ ظرفيت خازن 
به  و  می بريم  کالس  به  را  ميکروفونی  انگيزه:  ايجاد 
دانش آموزان می گوييم که: يکی از وسايل الکترونيکی ای که در 
آن از خازن استفاده شده است ميکروفون است. نقش خازن در 

ميکروفون چيست؟ 
با مطالعه ی اين بخش می توانيم به نقش خازن در ميکرفون 

پی ببريم. 

مداری که تغيير بار خازن روی آن باعث تغيير ولتاژ می شود

صفحه لرزشگر (ديافراگم)   

باتری

صفحه ثابت   

شکل (٥٠)
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نقش خازن ها در ميکروفون
در اين دانستنی؛ قسمت های مختلف تشکيل دهنده ی ميکروفون معرفی می شود و نقش خازن در تبديل انرژی 

موج های صوتی به سيگنال های خروجی بررسی می شود. 

از  کتاب،  ٢ــ٤٠  شکل  به  توجه  با  تدريس:  راهنمای 
گروه های دانش آموزان اين پرسش ها را می پرسيم: 

ــ اگر باتری با ولتاژ باالتری (اختالف پتانسيل بيشتری را) 
به دو سر خازن ببنديم، بار خازن چه تغييری می کند؟ ارتباط دو 

کميت q و V را بنويسيد. 
پاسخ: با افزايش V∆ که از اين به بعد آن را به اختصار 
به  توجه  با  زيرا  می شود،  زياد  صفحه ها  روی  بار  می ناميم،   V
از  الکتريکی  بارهای  درآمدن  حرکت  به  عامل  ب  ٢ــ٤٠ــ  شکل 
پتانسيل  اختالف  همان  خازن   B صفحه ی  به  باتری  منفی  قطب 
بيشتر  پتانسيل  اختالف  چه  هر  پس  است  دو  اين  بين  الکتريکی 
آزمايش  رفت.  خواهد  خازن  صفحه ی  روی  بيشتری  بار  شود، 
می ماند.  ثابت   q

V نسبت  معين،  خازن  يک  برای  می دهد  نشان 
اين مقدار ثابت را با ضريب ثابت C نشان می دهيم و به آن ظرفيت 

خازن می گوييم. 
اثر  بر  بار  مقدار  افزايش  در  محدوديتی  خازن  در  توجه: 
ساختار  با  که  دارد  وجود  الکتريکی  پتانسيل  اختالف  افزايش 
داخلی خازن بستگی مستقيم دارد. اين محدوديت را عاملی به نام 

«ظرفيت خازن» اعمال می کند.
شده  ذخيره  الکتريکی  بار  به  مربوط  زير  نمودار  مثال: 
برحسب اختالف پتانسيل در دو خازن مختلف است. اين نمودار 

را برای دو خازن مختلف در نظر می گيريم. 
با توجه به نمودار: 

ذخيره  بار  بر  تأثيری  چه  ولتاژ  افزايش   a خازن  در  الف) 
شده در خازن دارد؟ 

ب) در خازن b افزايش ولتاژ چه تأثيری بر بار ذخيره شده 
در خازن دارد؟ 

پ) شيب خط ها معرف چيست؟ 
 q

V∆ خط ها  شيب  پ)  بار   افزايش  ب)  و  الف  پاسخ: 
معرف ظرفيت هر خازن است. 

الف) در  شکل ٥١، در يک ولتاژ معين برای هر دو خازن، 
مقدار بار الکتريکی ذخيره شده در خازن ها را مقايسه کنيد. 

ب) با توجه به پاسخ قسمت (پ) ظرفيت کدام خازن بيشتر 
است؟ 

a

b

q

∆V

a

b

q

∆V

qa

qb

پاسخ: 
a bq q> الف)  

ب) ظرفيت خازن a بيشتر است. 
با  برابر  که  است  معينی  مقدار  خازن  هر  ظرفيت  توجه: 
مطرح  را  خازن  ظرفيت  تعريف  مرحله  اين  در  است.   q

V نسبت 
می کنيم. 

توجه: ولتاژ بيشينه در هر خازن، بيشترين ولتاژی است 

دانستنى 

شکل (٥١)

شکل (٥٢)
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که می تواند بين دو صفحه ی آن برقرار کند بدون آن که به ساختمان 
خازن صدمه ببيند. اين ولتاژ اغلب به همراه ظرفيت خازن بر روی 

هر خازن ثبت می شود. 
ــ جريان نشتی، جريان ناچيزی است که در فضای بين دو 
صفحه ی خازن برقرار شده و باعث می شود مقداری از بار خازن 

تخليه شود. چرا که عايق کامل در طبيعت وجود ندارد.
با توجه به متن کتاب، فاراد را تعريف می کنيم. 

مثال: با توجه به پيشوندهای يکا مثل ميکرو، نانو، پيکو 
جای خالی را پر کنيد. 

F Fµ =1 nF و  F=1 pF و  F=1

 F−1210 F−910 و  F−610 و  پاسخ: 

می کنيم  جلب  نکته  اين  به  را  دانش آموزان  توجه  توجه: 
که يک خازن معين بدون تغيير فيزيکی در آن دارای ظرفيت ثابتی 

است. 
مثال ٢ ــ١٥ کتاب را سر کالس حل می کنيم و سر قسمت 
دوم آن که چون ظرفيت خازن به دست آمده از قسمت اول ثابت 
وصل  باتری  ولتاژ  افزايش  با  که  می کنيم  تأکيد  اين رو  از  می ماند 

شده به آن، بار ذخيره شده افزايش می يابد.

مفهوم ظرفيت خازن ورابطه ی آن با اختالف پتانسيل الکتريکی
در اين دانستنی؛ مفهوم ظرفيت خازن و رابطه اش با اختالف پتانسيل الکتريکی با استفاده ازمقايسه ی مفهوم 

ارتفاع سطح آب در ظرف های مختلف و رابطه اش با اختالف پتانسيل گرانشی بيان می شود. 

٢ ــ١٢ ــ عامل های مؤثر بر ظرفيت خازن
راهنمای تدريس: برای بررسی عامل های مؤثر بر ظرفيت 

خازن، ابتدا اين عامل ها را شناسايی کرده و سپس از نتيجه های 
يک آزمايش تجربی و نمودارهای مربوط به آن استفاده می کنيم.

دانستنى 
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پرسش: در شکل (٥٣) نمونه ای از يک خازن مسطح با کاربرد آزمايشگاهی برای تحقيق درمورد عامل های 
مؤثر بر ظرفيت خازن ديده می شود. 

اين خازن از دو صفحه ی فلزی دايره ای که مقابل يکديگر قرار 
گرفته اند تشکيل شده است. 

فضای بين صفحه های خازن ممکن است با ماده های مختلفی به 
غير از هوا پر شود و از طرف ديگر فاصله ی بين صفحه های خازن قابل 
تغيير است. با توجه به شکل، تغيير چه عامل هايی موجب تغيير درظرفيت 

اين خازن می شود؟ 

اگر به جای روغن، بين دو صفحه ی خازن يک شيشه قرار دهيم آيا ظرفيت خازن تغيير می کند؟ 
پاسخ: پاسخ را از ميان نظرهای مختلف دانش آموزان جمع بندی می کنيم. 

١) فاصله ی ميان صفحه های خازن                     ٢ ) مساحت مشترک ميان صفحه های خازن 
٣ ) جنس ماده ی ميان دو صفحه ی خازن 

دی الکتريک  ثابت  و  دی الکتريک  ماده ی  مرحله  اين  رامعرفی می کنيم. درس را با پرسش های زير ادامه می دهيم. در 

فعاليت43
الف) شکل (٥٤) نمودار ظرفيت خازن مسطح بر حسب تغييرات مساحت در دو صفحه ی فلزی خازن است. 
با  خازن  ظرفيت  رابطه ی  مورد  در  نتيجه ای  چه  نمودار  به  توجه  با  که  کنيد  بيان  سپس  و  کنيد  کامل  را  جدول  ابتدا 

مساحت سطح مشترک دو صفحه ی خازن می گيريم؟ 
15

10

5

0
200 400

C
(n

F
)

A(cm2)

C(nF)A(cm٢)رديف
٤١٠٠١

...٢٢٠٢
٣...٩/٨
...٤٢٠٤

نمودار تغييرات ظرفيت برحسب مساحت سطح

شکل (٥٣)

پاسخ: ظرفيت خازن متناسب با سطح مشترک دو صفحه ی خازن تغيير می کند، هر قدر سطح مشترک صفحه ها 
 C∝A .بيشتر باشد، ظرفيت خازن بيشتر است

شکل(٥٤)
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ب) در شکل (٥٥) نمودار ظرفيت خازن برحسب فاصله صفحه ها از يکديگر آورده شده است. ابتدا جدول را 
کامل کنيد و بيان کنيد که با توجه به نمودار چه نتيجه ای درمورد رابطه ی ظرفيت خازن مسطح (دو صفحه  موازی) با 

فاصله ی صفحه های خازن از يکديگر می گيريم؟ 

C(nF)d(mm)رديف
٠/٨٠/٩١
٢...٠/٦
...٢/٢٣
...٣٤

پاسخ: ظرفيت خازن با فاصله ی صفحه های خازن از يکديگر رابطه ی عکس دارد. 
C

d
∝
1

 

C
(n

F
)

1/0

0/8

0/6

0/4

0/2

0
2 4 6

d (mm)

در جدول ٢ ــ١ کتاب دقت کنيد و ثابت دی الکتريک 
گازها را با خالٔ مقايسه کنيد. 

الف) بيشترين ثابت دی الکتريک مربوط به چه ماده ای 
است؟ 

ب) محدوده ی مقدار ثابت های دی الکتريک جامدات 
ذکر شده در جدول چقدر است؟

پ) اگر بين دو صفحه ی خازن مسطح به جای هوا، 
آب باشد، ظرفيت خازن چه تغييری می کند؟ 

ت) قرار دادن دی الکتريک با ثابت K (به جای هوا) 
بين صفحه های خازن چه  تأثيری بر ظرفيت خازن دارد؟ 

که  صورتی  در  تخت  خازن  ظرفيت  رابطه ی  ث) 
دی الکتريکی با ثابت K داشته باشد را بنويسيد. 

ب) ٢ تا ١٠    پاسخ: الف) آب 
              پ) ٨٠ برابر می شود.

ت) افزايش يافته و K برابر می شود. 
AC بر روی اين رابطه تأکيد می کنيم.  k

d
= ε0 ث) 

فعاليت44

شکل ( ٥٥)
نمودار تغييرات ظرفيت برحسب فاصله صفحه ها


