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 طاقة الوضع الكهرساكنة 

Energie potentielle électrostatique  
 

  في مجال منتظمتحديد شغل القوة الكهرساكنة :  1نشاط تجريبي  : 
عند تطبيق توتر كهربائي ثابت بين  .مستويين ومتوازيتين  N و Pموجبة ، موضوعا بين صفيحيتن  qنعتبر نواسا كهربائيا شحنته 

فيحدث مجال كهرساكن  ) أنظر الشكل جانبه  (موجبة بشحن  Pبشحن سالبة وتشحن الصفيحة  Nتشحن الصفيحة   الصفيحين

 .     تحت تأثير قوة كهرساكنة   Bالى النقطة  Aوتنتقل كرية النواس من النقطة بين الصفحيتين      منتظم 

    , O )     , (لدراسة حركة كرية النوس نعتبر المعلم 

  إستثمار: 

بين الصفحتين ثم مثل كل من خطوط ومتجهة المجال  )المنحنى واإلتجاه (      حدد مميزات  متجهة المجال الكهرساكن  .1

 بين الصفيحتين )إعتبار السلم  بدون (الكهرساكن 

 ثم بين أنها ثابتة       القوة الكهرساكنة أكتب تعبير  .2

 بدون إعتبار السلم Bوالنقطة   Aعند النقطة        مثل القوة الكهرساكنة   .3

 ، مذا تستنتج ؟ Bنحو  Aالمطبقة على كرية النواس  عندما تنتقل من      حدد تعبير شغل القوة الكهرساكنة   .4

 

 

  متجهة المجال الكهرساكن ، الجهد الكهربائي ، طاقة الوضع  : تطبيقيتمرين

 الكهرساكنة

  Bو    Aبين صفيحتين فلزيتين   UAB = VA - VB     اتبثا اترتو G دلموطبق ي

  d = 10 cm سافة  رأسيتين ومتوازيتين تفصلهما الم

 بين الصفيحتين      مميزات متجهة المجال الكهرساكن حدد الشكل ثم أرسم  .1

 منعدما Bجهد الصفيحة نعتبر  .2

  Bالصفيحة  من  xM  بين الصفيحتين على بعد Mلنقطة   VMتعبير الجهد   كتب أ . أ

  dو  Eو   xMبداللة     UAMهد     جتعبير فرق الأوجد  . ب

 L = 30 cmوطلوه   m = 10 gنواسا كهرساكنا كتلته    Aبالطرف األعلى للصفيحة نعلق  .3

 . ويستقر   𝜶   ° 10 =فيشحن بالتماس ثم ينحرف بزاوية   

 التي أكتسبها النواس  qإشارة الشحنة حدد   . أ

 ثم أحسب قيمته   Eو   𝜶و  mبداللة   qتعبير أوجد  . ب

 فرق الجهد بين الموضع البدئي للكرية وموضع إستقرارها حدد  . ج

 شغل كل قوة من القوى المطبقة على الكرية أثناء إنتقالها أحسب  . د
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