
 اهکتریصیتِ چیصت؟

اهکتریصیتِ در ًِّ جای زٍدگی يا دیدُ يی طٓد، اهکتریصیتِ خاٍِ ّا را 

رهطٌ يی كَد ، غذای يا را يی پزد ، ٍیرهی الزم ةرای كايپیٓتر ، توٓیزیٓن 

ه دیگر هشاین اهکترهٍیکی را تايیٌ يی كَد. اهکتریصیتِ ی ةاتری ّا ، چراغ 

 .ياطیٌ يا را ةِ حركت در يی آهردكُٓ را در تاریکی رهطٌ يی كَد ه 

يی تٓاٍید كاری كَید تا ةفًْید اهکتریصیتِ تا چِ اٍدازُ يْى اشت. ةِ 

شًت يدرشِ یا خاٍِ خٓد ةرهید ه هشاین ه ياطیٌ ّای يختوفی كِ از اهکتریصیتِ اشتفادُ يی كََد را 

اهکتریصیتِ هاةصتِ اشت يتػجب ةَٓیصید . از تػداد زیاد چیزّایی كِ يا ّر رهزُ اشتفادُ يی كَیى ه ةِ 

 .خٓاّید طد

  

 ايا اهکتریصیتِ چیصت ؟ از كجا آيدُ اشت؟ چعٓر كار يی كَد؟

  

 .كتن از ایٌ كِ ًِّ ایٌ ّا را ةفیًْیى ، ةاید كًی درةارُ اتى ّا ه شاختار آن ّا ةداٍیى

د شاز يی را ّا اتى كِ اغوی ذرُ شِ. اٍد طدُ شاختِ  ًِّ يٓاد از اتى ّا ه اتى ّا از ذرات كٓچم تری

 .پرهتٓن ، اهکترهن ه ٍٓترهن اشت

 ه ٍٓترهن از ّصتِ. گردد يی زيیٌ دهر ةِ ياُ كِ ظٓر ًّان چرخَد يی اهکترهن ّا ةِ دهر يركز یا ّصتِ اتى

 .اشت طدُ تظکین پرهتٓن

ّا ٍِ ةار اهکترهن ّا طاين یم ةار يَفی ه پرهتٓن ّا یم ةار يثتت ّصتَد ، ٍٓترهن ّا خَثی ّصتَد آن 

 .يثتت دارٍد ٍِ ةار يَفی

  
آٍاع يختوفی از اتى ّا هجٓد دارد، ّر یم از ایٌ آٍاع، یم غَػر اشت، اتى تَْا كصًت شازٍدُ غَػر اشت. 

ٍٓع غَػر طَاختِ طدُ هجٓد دارد، ةػضی غَاغر ياٍَد اكصیژٍی كِ يا ةا آن ٍفس يی كظیى ةرای  111

 .حیات ضرهری اشت

  
 يػًٓالو ايا دارد، تػداد يظخػی اهکترهن ،پرهتٓن ه ٍٓترهن هجٓددر ّر اتى 

 پرهتٓن تػداد ةا ةاید ّا اهکترهن تػداد دارد، ذرُ چَد اتى یم كِ ایٌ از جدا

 ه تػادل در اتى ةاطد، یکی ّا پرهتٓن ه ّا اهکترهن تػداد اگر. ةاطد ةراةر ّا

 .اشت پایدارد ةصیار

اهکترهن ٍیز داطتِ ةاطد،  6داطتِ ةاطد، ةاید پرهتٓن  6ةَاةرایٌ، اگر یم اتى 

اهکترهن، كرةٌ ٍايیدُ يی طٓد، كرةٌ در خٓرطید،  6پرهتٓن ه  6غَػری ةا 

شتارُ ّا، شتارُ ّای دٍتاهِ دار، اتًصفر ةیظتر شیارُ ّا ه يٓاد غذایی كِ 

يی خٓریى ةِ يلدار زیادی هجٓد دارد، ذغال شَگ ه اهًاس ٍیز از كرةٌ 



 .تشاختِ طدُ اش

ةػضی از اتى ّا اهکترهن ّای خٓدطان را از دشت دادُ اٍد. یم اتى كِ اهکترهن خٓد را از دشت دادُ ةاطد، 

تػداد پرهتٓن ّایض ةیظتر از اهکترهن ّا ه دارای ةار يثتت اشت. یم اتى كِ اهکترهن ةدشت آهرد ذرات يَفی 

 .ةیظتر ه ةار يَفی دارد. یم اتى ةاردار یٓن ٍايیدُ يی طٓد

  
يی تٓان اهکترهن ّا را هادار كرد تا از یم اتى ةِ اتى دیگر حركت كََد. هكتی اهکترهن ّا ةیٌ اتى ّا حركت 

 . يی كََد، جریان اهکتریصیتِ تظکین يی طٓد

ایٌ زٍجیرُ ياٍَد خايٓش كردن آتض ةٓشیوِ شعن در زيان ّای كدیى اشت. ايا در ایٌ جا ةِ جای يَتلن 

رف دیگر ، ّر طخع یم شعن دارد ه فلط آب يَتلن يی طٓد )ةِ ایٌ يػَی كردن شعن از یم ظرف ةِ ظ

كِ شعن خاهی را ةِ غَٓان یٓن ه شعن پر را ةِ غَٓان اتى خَثی ه آب را ةِ غَٓان اهکترهن در ٍظر ةگیریى. 

 در رشاٍای فوزی یٓن ّا يَتلن ًٍی طٍٓد ةوکِ اهکترهن ّا يَتلن يی طٍٓد( ایٌ كار خیوی ةِ غتٓر جریان

 .اهکتریصیتِ طتیِ اشت. در هاكع ةار از یم اتى ةِ اتى دیگر يَتلن يی طٓد

چٓن ًِّ اتى ّا دهشت دارٍد در تػادل ةاطَد. اتًی كِ ٍايتػادل طدُ اشت ةِ دٍتال اهکترهن آزادی يی 

ارد گردد تا جای خاهی اهکترهن از دشت رفتِ را پر كَد. يا يی گٓییى كِ ایٌ اتى ٍايتػادل یم ةار يثتت د

 .چٓن تػداد زیادی پرهتٓن دارد

  
 

 ايا ةار يثتت ه يَفی ةِ اهکتریصیتِ چِ رةعی دارد؟

  

داٍظًَدان ه يَْدشان چَدیٌ راُ ةرای تٓهید زیاد اتى يثتت ه اهکترهن آزاد 

پیدا كردُ اٍد. از آن جایی كِ اتى ّای يثتت دهشت دارٍد تػادل داطتِ 

كََد. اهکترهن ّا ٍیز دهشت دارٍد  ةاطَد، اهکترهن ّا را ةِ طدت جذب يی

جزئی از یم اتى يتػادل ةاطَد، ةَاةرایٌ آن ّا ٍیز اتى ّای يثتت را جذب 

 .يی كََد تا ةِ تػادل ةرشَد

ةَاةر ایٌ ّر چِ اتى ّای يثتت یا اهکترهن ّای يَفی ةیظتری داطتِ ةاطید، 

را جذب جاذةِ ةیٌ آن ّا ةیظتر اشت. چٓن ةارّای يثتت ه يَفی، ّى دیگر 

 .يی كََد يی تٓاٍیى كن جاذةِ را "ةار" ةَايیى

هكتی اهکترهن ّا در ةیٌ اتى ّای يادُ حركت يی كََد، یم جریان اهکتریصیتِ تظکین يی طٓد. ایٌ چیزی 

اشت كِ در یم شیى اتفاق يی افتد. اهکترهن ّا از یم اتى ةِ اتى دیگر يَتلن طدُ ه یم جریان اهکتریکی از 

     .گر ةٓجٓد يی آیدیم شر ةِ شر دی

  
 چلدر كِ دّد يی ٍظان  اهکتریصیتِ در ةػضی يٓاد ةْتر از يٓاد دیگر يَتلن يی طٍٓد. يلاهيت یم يادُ

 اهکترهن طدت ةِ يٓاد از ةػضی. ةْتر رشاٍا كًتر، يلاهيت چِ ّر اشت، اهکتریصیتِ جریان خٓب رشاٍای



آن ّا ةِ شختی حركت يی كََد ایٌ يٓاد را غایق يی ٍايیى.  ةیٌ در ّا اهکترهن ه دارٍد يی ٍگِ را خٓد

 .پالشتیم، الشتیم، هتاس، طیظِ ه ّٓای خظم غایق ّای ةصیار خٓةی ّصتَد ه يلاهيت ةصیار ةاال یی دارٍد

يٓاد دیگری هجٓد دارٍد كِ اهکترهن ّای ضػیفی دارٍد، اهکترهن ّا در ةیٌ آن ّا ةِ راحتی حركت يی 

 .يٓاد را رشاٍا گٓیَد، اكثر فوزات ياٍَد يس، آهٓيیَیٓم، یا اشتین رشاٍاّای خٓةی ّصتَدكََد. ایٌ گٍِٓ 

 


