נושא השיעור :קווי שדה חשמלי חלק א' -
הקשר בין הצגה וקטורית להצגה בקווי שדה
שם המורה :אביב שליט

המצגת נערכה ע"י אביב שליט
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

כיוון השדה החשמלי
•
•
•
•

כיוון השדה החשמלי נבחר להיות ככיוון
הכוח שיפעל על מטען חיובי שיבקר
בשדה
את כיוון השדה בנקודה נמצא לפי סימן
המטען היוצר אותו
שדה שנוצר ע"י מטען חיובי יצביע הרחק
ממנו
שדה שנוצר ע"י מטען שלילי יצביע
בחזרה אליו
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שדה חשמלי הנוצר ע"י מטענים נקודתיים
• שדה חשמלי במרחק 𝑟𝑟 ממטען נקודתי 𝑄𝑄:
• את גודל השדה נחשב בביטוי

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐸𝐸 = 2
𝑟𝑟

• את כיוון השדה בנקודה נמצא לפי
סימן המטען היוצר אותו
• שדה שנוצר ע"י מטען חיובי יצביע
הרחק ממנו
• שדה שנוצר ע"י מטען שלילי יצביע
בחזרה אליו

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑬𝑬

• השדה השקול בכל נקודה הוא
הסכום הוקטורי של השדות הנוצרים
בו ע"י כל המטענים בסביבה

𝑸𝑸𝟏𝟏 +

𝑸𝑸𝟐𝟐 −

שדה חשמלי הנוצר ע"י מטענים נקודתיים
• כך נוכל לשייך לכל נקודה במרחב שסביב
המטענים וקטור של השדה המגנטי בנקודה זו

𝑬𝑬

𝑬𝑬

𝑸𝑸𝟏𝟏 +

𝑸𝑸𝟐𝟐 −

ייצוג השדה באמצעות וקטורים

מאתMfrosz - Own work. Vectorfield plotted in Matlab using the &# elbalacS ot detrevnoc ;tamrof (SPE) tpircstsoP detaluspacnE ni detropxE .no�cnuf ;039#&reviuq;039
, נחלת הכלל,.(esneciL cilbuP lareneG UNG) epacsknI ni sgniward elcric deddA .tolpbil UNG aiv ;039#&gvs-tolp;039#& gnisu weiVSG ni tamrof (GVS) scihparG rotceV
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1045125

ייצוג השדה באמצעות קווי שדה
בכל נקודה השדה יהיה וקטור המשיק לכיוון
קווי השדה
ניתן להסיק מה סימן כל מטען לפי כיוון קווי
השדה
קווי השדה יוצאים ממטען חיובי
קווי השדה נכנסים לתוך מטען שלילי
מציור של קווי שדה ניתן להסיק באילו אזורים
השדה חזק יותר – לפי צפיפות קווי השדה

•
•
•
•
•

מאתMfrosz - Own work. Vectorfield plotted in Matlab using the &# elbalacS ot detrevnoc ;tamrof (SPE) tpircstsoP detaluspacnE ni detropxE .no�cnuf ;039#&reviuq;039
, נחלת הכלל,.(esneciL cilbuP lareneG UNG) epacsknI ni sgniward elcric deddA .tolpbil UNG aiv ;039#&gvs-tolp;039#& gnisu weiVSG ni tamrof (GVS) scihparG rotceV
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1045125

סיכום
•
•
•
•

קווי שדה הם קווים המציינים את כיוון השדה
החשמלי השקול בנקודות שונות בציור –
בכיוון המשיק
כלומר על מטען חשמלי חיובי הנמצא בשדה
יפעל כוח בכיוון המשיק לקווי השדה
ועל מטען חשמלי שלילי הנמצא בשדה
יפעל כוח בכיוון ההפוך
צפיפות קווי השדה מאפיינת את האזורים
בהם עצמת השדה יותר גדולה
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בהצלחה

