
  

  مقدمة عن علم الكهربية الساكنة

الكهربية الساكنة من علوم الفيزياء االساسية ولها العديد من التطبيقات في حياتنا العملية مثل ماكنات 
وطابعات الليزر والمعجالت اللنووية، ولدراسة هذا العلم سوف نقوم بشرح مفاهيمه االساسية التي التصوير 

يعتمد عليها هذا العلم، وتتلخص تلك المفاهيم في مفهوم الشحنة الكهربية والمجال الكهربي والفيض الكهربي 
الكهربي والتيار الكهربي المستمر والجهد الكهربي، سنقوم أيضا بدراسة بعد التطبيقات االساسية مثل المكثف 

  .وتحليل الدوائر الكهربية باستخدام قاعدة كيرشوف

 Gilbert حين قام العالم 16 حتى القرن Thalesقليل من التقدم الملحوظ في مجال الكهربية الساكنة بعد 
اس أو بشحن ساق من الزجاج بواسطة الحرير، ولكنه لم يتمكن من شحن أي نوع من المعادن مثل النح

ثبت ) 1700( عام 100ولكن بعد حوالي   .الحديد، وبذلك أستنتج أن شحن هذا النوع من األجسام مستحيل
ولكن بشرط أن يكون ممسوكا أن استنتاجه خاطئ وأن الحديد يمكن شحنه بواسطة الصوف أو الحرير 

 .بقطعة من البالستيك

من الحديد إلى يد اإلنسان ثم إلى األرض وبعد عدة تجارب وجد أن الشحنة المكتسبة يمكن أن تنتقل 
  .وبالتالي تأثيرها سوف يختفي تماما إال إذا عزل الحديد عن يد اإلنسان بواسطة البالستيك أثناء الدلك

 Conductorsوبالتالي فإن المواد قسمت حسب خواصها الكهربية إلى ثالثة أقسام هي الموصالت 
  .Semiconductors وأشباه الموصالت Insulatorsوالعوازل 



  
Figure 1.1  

بصفة عامة تكون الشحنة الكهربية في الموصالت حرة الحركة لوجود شاغر بينما في العوازل فإن الشحنة  
 اإللكترونات لها طاقات موزعة على مستويات solid أنه في المواد الصلبة 1.1ح في الشكل يتض  .مقيدة

 المسافات Energy Bandsهذه المستويات مقسمة إلى حزم طاقة تسمى   .Energy levelطاقة محددة 
بحزمة وهناك نوعان من حزم الطاقة أحدهما يعرف . بين حزم الطاقة ال يمكن أن يوجد فيها أي إلكترونات

 ويسمى الفراغ بين الحزمتين Conduction Band واألخرى حزمة التوصيل Valence Bandالتكافؤ 
 وتعتمد خاصية التوصيل الكهربائي على الشواغر في حزمة التوصيل حتى تتمكن Eg .Energy Gapبـ 

ء بينما في المواد الشحنة من الحركة، وبالتالي فإن المادة التي تكون بهذه الخاصية تكون موصلة للكهربا
العوازل كالبالستيك أو الخشب فإنه تكون حزمة التوصيل مملوءة تماما، ولكي ينتقل أي إلكترون من حزمة 

 وبالتالي سيكون Eg Energy Gapالتكافؤ إلى حزمة التوصيل يحتاج إلى طاقة كبيرة حتى يتغلب على 
  .ًعازال لعدم توفر هذه الطاقة له

 وفيها تكون حزمة التوصيل قريبة semiconductorصالت والعوازل تسمى توجد حالة وسط بين المو
نوعا ما من حزمة التكافؤ المملوءة تماما وبالتالي يستطيع إلكترون من القفز بواسطة اكتساب طاقة حرارية 

Absorbing thermal energy ليقفز إلى حزمة التوصيل.  

    Positive and negative charge   والسالبة    الشحنة الموجبة

ً فمثال عن طريق دلك ساق من الزجاج  .بواسطة التجارب يمكن إثبات أن هناك نوعين مختلفين من الشحنة
ً فإذا قربنا ساقا آخر مشابها تم دلكه بالحرير أيضا من   .بواسطة قطعة من الحرير وتعليقها بخيط عازل

وبتقريب ساق من  . Repelقين يتنافران الساق المعلق فإنه سوف يتحرك في اتجاه معاكس، أي أن السا
البالستيك تم دلكه بواسطة الصوف فإن الساق المعلق سوف يتحرك باتجاه الساق البالستيك أي أنهما 

 .Attractيتجاذبان 



  

) Figure1(  

Unlike charges attract one another and like charge repel one another 

 سالبة واستنتج أن Negative الشحنة التي تتكون على البالستيك Franklinوقد سمى العالم األمريكي  
 .الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب

  Charge is conserved حفظ الشحنة    

 هذه المواد تحتوي على كميات  .Normal في الحالة العادية متعادلة االنظرة الحديثة للمواد هي أنه
، كما هو الحالة في دلك الزجاج )الشحن(متساوية من الشحنة تنتقل من واحد إلى األخر أثناء عملية الدلك 

ًما يصبح الحرير مشحونا بشحنة سالبة، ولكن كال بالحرير، فإن الزجاج يكتسب شحنة موجبة من الحرير بين ً
ًمن الزجاج والحرير معا متعادل كهربيا  Conservation ofوهذا ما يعرف بالحفاظ على الشحنة  .ً

electric charge. 

القوى المتبادلة المسؤولة عن التركيب الذرى أو الجزئي أو بصفة عامة للمواد هي مبدئيا قوى كهربائية بين   
 . واإللكترونات  ًمات المشحونة كهربيا، وهذه الجسيمات هي البروتونات والنيوتروناتالجسي

وبالتالي فإنه يتجاذب مع مكونات النواة الموجبة، وهذه القوى هي , وكما نعلم فإن اإللكترون شحنته سالبة
نة الجزيئات وكما أن القوى التي تربط الذرات مع بعضها البعض مكو . Atomالمسؤولة عن تكوين الذرة 

  .هي أيضا قوى تجاذب كهربية باإلضافة إلى القوى التي تربط بين الجزيئات لتكون المواد الصلبة والسائلة

  :التالي يوضح خصائص المكونات األساسية للذرة من حيث قيمة الشحنة والكتلة) 1(الجدول 



Mass Charge Symbol Particle 
1.67×10-27K 1.6×10-19C p Proton 

1.67×10-27K 0 n Neutron 

1.67×10-31K -1.6×10-19C e Electron 

  )1الجدول (

ًويجب أن ننوه هنا أن هناك نوعا آخر من القوى التي تربط مكونات النواة مع بعضها البعض وهى القوى  
قرر وتدرس هذه القوى في م. النووية، ولوالها لتفتت النواة بواسطة قوى التجاذب بين اإللكترون والبروتون

  .الفيزياء النووية

   

  

   Coulomb’s Law  القوى الكهربية وقانون كولوم

In 1785, Coulomb established the fundamental law of electric force between two 
stationary, charged particles.  Experiments show that an electric force has the 
following properties: 

  

  (1)  The force is inversely proportional to the square of separation, r2, between 
the two charged particles. 

 

  

  (2)  The force is proportional to the product of charge q1 and the charge q2 on the 
particles. 

 

  

  (3)  The force is attractive if the charges are of opposite sign and repulsive if the 
charges have the same sign. 



We can conclude that  

      

 

  where K is the coulomb constant = 9 ×××× 109 N.m2
/C

2
. 

The above equation is called Coulomb’s law, which is used to calculate the force 
between electric charges.  In that equation F is measured in Newton (N), q is 
measured in unit of coulomb (C) and r in meter (m). 

The constant K can be written as 

 

  where εεεεοοοο  is known as the Permittivity constant of free space. 

 ε ε ε εοοοο = 8.85 x 10
-12
 C

2
/N.m

2 

 

  electric force    القوى الكهربائية

القوى الكهربية تكون ناتجة من تأثير شحنة على شحنة أخرى أو من تأثير توزيع معين لعدة شحنات على 
  -:التالية الخطوات نة نتبع على سبيل المثال، ولحساب القوة الكهربية المؤثرة على تلك الشحq1معينة شحنة 

في  الحالة  .في حالة وجود شحنتين فقط والمراد هو حساب تأثير القوى الكهربية لشحنة على األخرى -1
متشابهة إما موجبة أو سالبة حيث القوة المتبادلة هي قوة تنافر  تمثل شحنات Figure 2.2(a) الشكل

Repulsive force. 

    



 

Figure 2.2(a)                                      Figure 2.2(b) 

  

 نتيجة q1فإن القوة المؤثرة على الشحنة  . q2 والثانية q1لحساب مقدار القوة المتبادلة نسمى الشحنة األولى 
 : وتحسب مقدار القوة من قانون كولوم كالتالي .q2وتكون في اتجاه التنافر عن  F12 تكتب q2الشحنة 

  

          واتجاها

 .أي أن القوتين متساويتان في المقدار ومتعاكستان في االتجاه

حيث القوة المتبادلة قوة تجاذب والذي يمثل شحنتين مختلفتين، Figure 2.2(b) كذلك الحال في الشكل  
Attractive force.  القوتان متساويتين في المقدار  وهنا أيضا نتبع نفس الخطوات السابقة وتكون

 .ًومتعاكستين في االتجاه أيضا

  

 .ى الرسمالحظ اتجاه أسهم القوة عل

  

Example 2.1 

Calculate the value of two equal charges if they repel one another with a force 

of 0.1N when situated 50cm apart in a vacuum. 



 

Solution 

   

Since q1=q2 

 

q = 1.7x10
-6
C = 1.7µµµµC 

   .0.1Nوهذه هي قيمة الشحنة التي تجعل القوة المتبادلة تساوي 

  

 The resultant electricن شحنتين والمراد حساب القوى الكهربية الكلية في حالة التعامل مع أكثر م -2

forces المؤثرة على شحنة q1  كما في الشكلFigure 2.3 فإن هذه القوة هي F1  وهى الجمع االتجاهي
 أي أن q1لجميع القوى المتبادلة مع الشحنة 

  2.4 

 -: نتبع الخطوات التاليةF1ولحساب قيمة واتجاه 

 على الشكل وذلك حسب إشارة الشحنات وللسهولة نعتبر أن q1حدد متجهات القوة المتبادلة مع الشحنة ) 1
  . قابلة للحركة وباقي الشحنات ثابتةq1الشحنة 

 وعلى q2 تتحرك بعيدا عن الشحنة q1ًإذا  . أوال حيث أن الشحنتين موجبتان q1&q2خذ الشحنتين نأ) 2
 q2 نتيجة الشحنة q1 هو اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة F12امتداد الخط الواصل بينهما ويكون المتجه 

 ثم نحدد F13اه القوة  ونحدد اتجq1&q3 وبالمثل نأخذ الشحنتين  .وطول المتجه يتناسب مع مقدار القوة
F14وهكذا .  

  .q1ألننا نحسب القوى المؤثرة على  q2 & q3 & q4هنا نهمل القوى الكهربية المتبادلة بين الشحنات  )3



  -: لحساب مقدار متجهات القوة كل على حده نعوض في قانون كولوم كالتالي      )4

 

    

 ولكن كما هو واضح على الشكل فإن خط عمل القوى مختلف ولذلك F1 تكون محصلة هذه القوى هي )5
 نستخدم طريقة تحليل المتجهات إلى مركبتين كما يلي 

   

                        F1x = F12x + F13x + F14x 

                        F1y = F12y + F13y + F14y 

  مقدار محصلة القوى      ·

                              

  واتجاهها       ·

                                        

  

انتقل إلى .  ما سبق ذكره علىًنتبع هذه الخطوات ألن القوة الكهربية كمية متجهة، واألمثلة توضح تطبيقا

 ...........ية لدراسة االمثلةالتمارين االضاف

  

 

 )3(المحاضرة  



  

Electric field   المجال الكهربي   

   

اشئ عن الشحنة أو الشحنات الكهربية، والمجال في هذا المحاضرة سنقوم بإدخال مفهوم المجال الكهربي الن
 كذلك سندرس تأثير  .الكهربي هو الحيز المحيط بالشحنة الكهربية والذي تظهر فيه تأثير القوى الكهربية

ًالمجال الكهربي على شحنة في حالة أن كون السرعة االبتدائية تساوي صفرا وكذلك في حالة شحنة 
  .متحركة

   

3.1 The Electric Field 

The gravitational field g at a point in space was defined to be equal to the 
gravitational force F acting on a test mass mo divided by the test mass 

                                             (3.1) 

In the same manner, an electric field at a point in space can be defined in term of 
electric force acting on a test charge qo placed at that point. 

  

  

3.2 Definition of the electric field 

The electric field vector E at a point in space is defined as the electric force 
F acting on a positive test charge placed at that point divided by the magnitude of 
the test charge qo 

                                                         (3.2) 



The electric field has a unit of N/C 

  

هو موضح كما  qo ل الناشئ من الشحنة  هو مجال خارجي وليس المجاEالحظ هنا أن المجال الكهربي 
، وقد يكون هناك مجال كهربي عند أية نقطة في الفراغ بوجود أو عدم وجود الشحنة 3.1في الشكل 

qo  ولكن وضع الشحنةqo عند أية نقطة في الفراغ هو وسيلة لحساب المجال الكهربي من خالل القوى 
 .الكهربية المؤثرة عليها

   

 Figure 3.1  

 3.3 The direction of E 

If Q is +ve the electric field at point p in space is radially outward from Q as 
shown in figure 3.2(a). 

If Q is -ve the electric field at point p in space is radially inward toward Q as 
shown in figure 3.2(b). 

  

 

Figure 3.2 (a)                                     Figure 3.2 (b) 

، (a)3.2يكون اتجاه المجال عند نقطة ما لشحنة موجبة في اتجاه الخروج من النقطة كما في الشكل 
ويكون اتجاه المجال عند نقطة ما لشحنة سالبة في اتجاه الدخول من النقطة إلى الشحنة كما في الشكل 

3.2(b). 

  

3.4 Calculating E due to a charged particle 



Consider Fig. 3.2(a) above, the magnitude of force acting on qo is given by 
Coulomb’s law 

                          (3.3) 

3.5 To find E for a group of point charge 

To find the magnitude and direction of the electric field due to several charged 
particles as shown in figure 3.3 use the following steps 

 

 . نرقم الشحنات المراد إيجاد المجال الكهربي لها )1 ( 

 نحدد اتجاه المجال الكهربي لكل شحنة على حده عند النقطة المراد إيجاد محصلة المجال عندها   )2 ( 
نة موجبة ويكون اتجاه المجال  إذا كانت الشحpً يكون اتجاه المجال خارجا من النقطة  ،pولتكن النقطة 

  ).2(ًداخال إلى النقطة إذا كانت الشحنة سالبة كما هو الحال في الشحنة رقم 

    يكون المجال الكهربي الكلي هو الجمع االتجاهي لمتجهات المجال )3 ( 

   

Ep = E1 + E2 + E3 +E4 .............       (3.4) 



  

 xخط عمل واحد نحلل كل متجه إلى مركبتين في اتجاه محوري  إذا كان ال يجمع متجهات المجال  )4 ( 
  yو 

  .y على حده ومركبات المحور   x نجمع مركبات المحور  )5 ( 

Ex = E1x + E2x + E3x +E4x 

Ey = E1y + E2y + E3y +E4y 

  

  تكون قيمة المجال الكهربي عند النقطة الفراغ هي   ) 6 ( 

   يكون اتجاه المجال ھو )7(

 

 )3(المحاضرة  

  

Electric field   المجال الكهربي    

في ھذا المحاضرة سنقوم بإدخال مفھوم المجال الكھربي الناشئ عن الشحنة أو الشحنات الكھربية، والمجال الكھربي 
 كذلك سندرس تأثير المجال الكھربي على  . الحيز المحيط بالشحنة الكھربية والذي تظھر فيه تأثير القوى الكھربيةھو

 .ًشحنة في حالة أن كون السرعة اsبتدائية تساوي صفرا وكذلك في حالة شحنة متحركة

3.1 The Electric Field  

The gravitational field g at a point in space was defined to be equal to the 
gravitational force F acting on a test mass mo divided by the test mass 

                                             (3.1) 



In the same manner, an electric field at a point in space can be defined in term of 
electric force acting on a test charge qo placed at that point.  

3.2 Definition of the electric field 

The electric field vector E at a point in space is defined as the electric force 
F acting on a positive test charge placed at that point divided by the magnitude of 
the test charge qo 

                                                         (3.2) 

The electric field has a unit of N/C 

هو موضح كما  qo الناشئ من الشحنة  هو مجال خارجي وليس المجال Eالحظ هنا أن المجال الكهربي 
، وقد يكون هناك مجال كهربي عند أية نقطة في الفراغ بوجود أو عدم وجود الشحنة 3.1في الشكل 

qo  ولكن وضع الشحنةqo عند أية نقطة في الفراغ هو وسيلة لحساب المجال الكهربي من خالل القوى 
 .الكهربية المؤثرة عليها

   

 Figure 3.1  

 3.3 The direction of E 

If Q is +ve the electric field at point p in space is radially outward from Q as 
shown in figure 3.2(a). 

If Q is -ve the electric field at point p in space is radially inward toward Q as 
shown in figure 3.2(b). 

 

Figure 3.2 (a)                                     Figure 3.2 (b) 



، (a)3.2يكون اتجاه المجال عند نقطة ما لشحنة موجبة في اتجاه الخروج من النقطة كما في الشكل 
ويكون اتجاه المجال عند نقطة ما لشحنة سالبة في اتجاه الدخول من النقطة إلى الشحنة كما في الشكل 

3.2(b). 

  

3.4 Calculating E due to a charged particle 

Consider Fig. 3.2(a) above, the magnitude of force acting on qo is given by 
Coulomb’s law 

                          (3.3) 

3.5 To find E for a group of point charge 

To find the magnitude and direction of the electric field due to several charged 
particles as shown in figure 3.3 use the following steps 

 

 

 



 . نرقم الشحنات المراد إيجاد المجال الكهربي لها )1 ( 

 نحدد اتجاه المجال الكهربي لكل شحنة على حده عند النقطة المراد إيجاد محصلة المجال عندها   )2 ( 
 موجبة ويكون اتجاه المجال  إذا كانت الشحنةpً يكون اتجاه المجال خارجا من النقطة  ،pولتكن النقطة 

  ).2(ًداخال إلى النقطة إذا كانت الشحنة سالبة كما هو الحال في الشحنة رقم 

    يكون المجال الكهربي الكلي هو الجمع االتجاهي لمتجهات المجال )3 ( 

   

Ep = E1 + E2 + E3 +E4 .............       (3.4) 

  

 x عمل واحد نحلل كل متجه إلى مركبتين في اتجاه محوري  إذا كان ال يجمع متجهات المجال خط )4 ( 
  yو 

  .y على حده ومركبات المحور   x نجمع مركبات المحور  )5 ( 

Ex = E1x + E2x + E3x +E4x 

Ey = E1y + E2y + E3y +E4y 

  

  تكون قيمة المجال الكهربي عند النقطة الفراغ هي   ) 6 ( 

     يكون اتجاه المجال هو )7 ( 

  

3.6 Electric field lines 

The electric lines are a convenient way to visualize the electric filed patterns.  The 
relation between the electric field lines and the electric field vector is this: 

(1)               The tangent to a line of force at any point gives the direction of E at 
that point. 

(2)               The lines of force are drawn so that the number of lines per unit cross-
sectional area is proportional to the magnitude of E. 



  

Some examples of electric line of force 

  

  
Electric field lines due to +ve 

charge 
Electric field lines due to -ve 

charge 

  

 
 

Electric field lines due to +ve 

line charge 
Electric field lines due two 

surface charge 

  

Figure 3.7 shows some examples of electric line of force 

Notice that the rule of drawing the line of force:- 

(1)               The lines must begin on positive charges and terminates on 

negative charges. 

(2)               The number of lines drawn is proportional to the magnitude of 

the charge. 

(3)               No two electric field lines can cross. 

  



 

 3.7 Motion of charge particles in a uniform electric field 

If we are given a field E, what forces will act on a charge placed in it?   

We start with special case of a point charge in uniform electric field E.  The 
electric field will exert a force on a charged particle is given by 

F = qE 

The force will produce acceleration 

a = F/m 

where m is the mass of the particle.  Then we can write  

F = qE = ma 

The acceleration of the particle is therefore given by 

a = qE/m                                        (3.7) 

  

If the charge is positive, the acceleration will be in the direction of the electric 

field.  If the charge is negative, the acceleration will be in the direction opposite 

the electric field. 

One of the practical applications of this subject is a device called the 

(Oscilloscope) See appendix A (Cathode Ray Oscilloscope) for further 

information. 

3.9 The electric dipole in electric field 

If an electric dipole placed in an external electric field E as shown in figure 3.14, 
then a torque will act to align it with the direction of the field. 



 

Figure 3.14 

  

                                        (3.10) 

 τ τ τ τ = P E sin θθθθ                                     (3.11) 

where P is the electric dipole momentum, θ the angle between P and E 

 عندما يكون االزدواج مساويا للصفر وهذا يتحقق عندما equilibriumيكون ثنائي القطب في حالة اتزان 
 ) q= 0 , p(تكون 

  

Figure 3.15(ii)                                  Figure 3.15 (i) 

 stable في وضع اتزان مستقر dipole يقال إن الـ =θ 0 عندماi3.15 الموضح في الشكل في الوضع
equilibrium نه إذا أزيح بزاوية صغيرة فانه سيرجع إلى الوضع� θ0= بينما في الوضع الموضح في الشكل ،

ii3.15 يقال إن الـ dipole في وضع اتزان غير مستقر unstable equilibrium ن إزاحة صغيرة له سوف� 
 .θ=π وليس =θ 0 ويرجع إلى الوضع dipoleتعمل على أن يدور الـ 

 

4.6 Conductors in electrostatic equilibrium 
 
A good electrical conductor, such as copper, contains charges (electrons) 
that are free to move within the material.  When there is no net motion of 
charges within the conductor, the conductor is in electrostatic equilibrium 

 

 



Conductor in electrostatic equilibrium has the following 

properties: 

    1.  Any excess charge on an isolated conductor must reside entirely on 
its surface. (Explain why?) The answer is when an excess charge is 
placed on a conductor, it will set-up electric field inside the conductor.  
These fields act on the charge carriers of the conductor (electrons) and 
cause them to move i.e. current flow inside the conductor.  These currents 
redistribute the excess charge on the surface in such away that the 
internal electric fields reduced to become zero and the currents stop, and 
the electrostatic conditions restore. 

  

  2.  The electric field is zero everywhere inside the conductor. (Explain 
why?) Same reason as above 

 

In figure 4.11 it shows a conducting slab in an 
external electric field E.  The charges induced on the 
surface of the slab produce an electric field, which 
opposes the external field, giving a resultant field of 
zero in the conductor. 

  

 
  

Steps which should be followed in solving problems 

  1.  The gaussian surface should be chosen to have the same symmetry as 
the charge distribution. 

  2.  The dimensions of the surface must be such that the surface includes 
the point where the electric field is to be calculated. 

3. From the symmetry of the charge distribution, determine the direction 
of the electric field and the surface area vector dA, over the region of 
the gaussian surface. 

4.   4.  Write E.dA as E dA cosθ and divide the surface into separate 
regions if necessary. 



  5.  The total charge enclosed by the gaussian surface is dq = ∫dq, which 
is represented in terms of the charge density ( dq = λdx for line of charge, 
dq = σdA for a surface of charge, dq = ρdv for a volume of charge). 

4.7 Applications of Gauss’s law 

ً يكون توزيعا  أنكما ذكرنا سابقا فإن قانون جاوس يطبق على توزيع متصل من الشحنة، وهذا التوزيع إما
ًطوليا أو توزيعا سطحيا أو توزيعا حجميا ً ً ً كل حالة مثال محلول في الكتاب سنكتفي هنا بذكر  يوجد على  .ً

  .بعض النقاط الهامة

 كما في الشكل على سبيل المثال إذا أردنا حساب المجال الكهربي عند نقطة تبعد مسافة عن سلك مشحون
، هنا في هذه الحالة الشحنة موزعة بطريقة متصلة، وغالبا نفترض أن توزيع الشحنة منتظم ويعطى 4.12

 dx، ولحل مثل هذه المشكلة نقسم السلك إلى عناصر صغيرة طول كال منها λ(C/m)لتوزيع بكثافة ا
  )p( الناشئ عند نقطة dEونحسب المجال 

   

Figure 4.12 

  

 

 yومن التماثل نجد أن المركبات األفقية تتالشى والمحصلة تكون في اتجاه المركبة الرأسية التي في اتجاه 

            dEy = dE cosθ                 Ey =  =  



            E  = 2              

 : كما يليdx والمتغير xمن الشكل الهندسي يمكن التعويض عن المتغير 

            x = y tanθ          ⇒         dx = y sec2θ dθ 

            E =   

            E =  

ة، لذلك سندرس الشك أنك الحظت صعوبة الحل باستخدام قانون كولوم في حالة التوزيع المتصل للشحن
  .ًقانون جاوس الذي يسهل الحل كثيرا في مثل هذه الحاالت والتي بها درجة عالية من التماثل

  1 2 3 
Charge distribution Linear Surface Volume 
Charge density λλλλ σσσσ ρρρρ 
Unit C/m C/m2 C/m3 

  

Gauss’s law can be used to calculate the electric field if the symmetry of 
the charge distribution is high.  Here we concentrate in three different 
ways of charge distribution 

  

A linear charge distribution 

In figure 4.13 calculate the electric field at a distance r from a uniform 
positive line charge of infinite length whose charge per unit length is 
λ=constant. 



 

Figure 4.13 

  

The electric field E is perpendicular to the line of charge and directed 
outward.  Therefore for symmetry we select a cylindrical gaussian surface 
of radius r and length L. 

The electric field is constant in magnitude and perpendicular to the 
surface. 

The flux through the end of the gaussian cylinder is zero since E is parallel 
to the surface. 

 The total charge inside the gaussian surface is λL. 

Applying Gauss law we get 

   

   

   

                                                     (4.7) 

  



نالحظ هنا أنه باستخدام قانون جاوس سنحصل على نفس النتيجة التي توصلنا لها بتطبيق قانون كولوم 
 .وبطريقة أسهل

   

A surface charge distribution 

In figure 4.4 calculate the electric field due to non-conducting, infinite 
plane with uniform charge per unit area σ. 

  

Figure 4.14 

  

The electric field E is constant in magnitude and perpendicular to the plane 
charge and directed outward for both surfaces of the plane.  Therefore for 
symmetry we select a cylindrical gaussian surface with its axis is 
perpendicular to the plane, each end of the gaussian surface has area A 
and are equidistance from the plane. 

The flux through the end of the gaussian cylinder is EA since E is 
perpendicular to the surface. 

The total electric flux from both ends of the gaussian surface will be 2EA. 

Applying Gauss law we get 

  



   

   

      (4.8) 

An insulated conductor. 

ذكرنا سابقا أن الشحنة توزع على سطح الموصل فقط، وبالتالي فإن قيمة المجال داخل مادة الموصل تساوى 
 ل خارج الموصل تساوى ًصفرا، وقيمة المجا

   

                                                 (4.9) 

  

جال في حالة السطح الالنهائي المشحون، الحظ هنا أن المجال في حالة الموصل يساوى ضعف قيمة الم
وذلك ألن خطوط المجال تخرج من السطحين في حالة السطح غير الموصل، بينما كل خطوط المجال 

 .تخرج من السطح الخارجي في حالة الموصل

   

Figure 4.15 

  



ن�حظ أن الوجه ا�مامي لسطح جاوس له فيض حيث أن الشحنة تستقر على السطح  4.15في الشكل الموضح أع�ه 
ًالخارجي، بينما يكون الفيض مساويا للصفر للسطح الخلفي الذي يخترق الموصل وذلك �ن الشحنة داخل الموصل 

  ً.تساوي صفرا

A volume charge distribution 

In figure 4.16 shows an insulating sphere of radius a has a uniform charge 
density ρ and a total charge Q. 

1) Find the electric field at point outside the sphere (r>a) 

2) Find the electric field at point inside the sphere (r<a) 

For r>a 

 

 Figure 4.16 

We select a spherical gaussian surface of radius r, concentric with the 
charge sphere where r>a.  The electric field E is perpendicular to the 
gaussian surface as shown in figure 4.16.  Applying Gauss law we get 

   

   

       (for r>a)                              (4.10) 

Note that the result is identical to appoint charge. 

                          For r<a 



 

Figure 4.17 

We select a spherical gaussian surface of radius r, concentric with the 
charge sphere where r<a.  The electric field E is perpendicular to the 
gaussian surface as shown in figure 4.17.  Applying Gauss law we get 

   

It is important at this point to see that the charge inside the gaussian 
surface of volume V` is less than the total charge Q.  To calculate the 
charge qin, we use qin=ρV`,  where V`=4/3πr3.  Therefore, 

  

qin =ρV`=ρ(4/3πr3)                                             (4.11) 

   

                        (4.12) 

since  

       (for r<a)                              (4.13) 

Note that the electric field when r<a is proportional to r, and when r>a the 
electric field is proportional to 1/r2. 

  

 



  )5(المحاضرة  

  Electric Potentialالجھد الكھربي 

تعلمنا في الفصول السابقة كيف يمكن التعبير عن القوى الكهربية أو التأثير الكهربي في الفراغ المحيط 
متجهة وقد  وكما نعلم أن المجال الكهربي هو كمية  .بشحنة أو أكثر باستخدام مفهوم المجال الكهربي

 وقد سهل علينا قانون جاوس الكثير من التعقيدات  .استخدمنا لحسابه كال من قانون كولوم وقانون جاوس
 .الرياضية التي واجهتنا أثناء إيجاد المجال الكهربي لتوزيع متصل من الشحنة باستخدام قانون كولوم

ي في الفراغ المحيط بشحنة أو أكثر في هذه الفصل سوف نتعلم كيف يمكننا التعبير عن التأثير الكهرب
 وحيث أن الجهد الكهربي كمية   .The electric potentialبواسطة كمية قياسية تسمى الجهد الكهربي 

  .قياسية وبالتالي فسيكون التعامل معه أسهل في التعبير عن التأثير الكهربي من المجال الكهربي

  -:في هذا الموضوع سندرس المواضيع التالية
  .تعريف الجهد الكهربي         )1(
  .عالقة الجهد الكهربي بالمجال الكهربي         )2(
  .حساب الجهد الكهربي لشحنة في الفراغ         )3(
  .حساب المجال الكهربي من الجهد الكهربي         )4(
  .أمثلة ومسائل محلولة         )5(
لجهد الكهربي بين نقطتين في مجال شحنة في قبل أن نبدأ بتعريف الجهد الكهربي أو بمعنى أصح فرق ا 

 .الفراغ سوف نضرب بعض األمثلة التوضيحية
 
 

 )1(مثال 

تم بذله ) موجبا( فوق سطح األرض فإننا نقول أن شغال خارجيا h إلى ارتفاع mعند رفع جسم كتلته 
نة في لتحريك الجسم ضد عجلة الجاذبية األرضية، وهذا الشغل سوف يتحول إلى طاقة وضع مختز

 ألنه بالطبع سيزداد h وطاقة الوضع هذه تزداد بازدياد المسافة   . واألرضmالمجموعة المكونة من الجسم 
 فإنه سيتحرك من المناطق ذات طاقة الوضع m إذا زال تأثير الشغل المبذول على الجسم   .الشغل المبذول

  .ًقة الوضع مساويا للصفرالمرتفعة إلى المناطق ذات طاقة الوضع المنخفضة حتى يصبح فرق طا

  )2(مثال 



 B تكون طاقة الوضع لجزئ الماء عند النقطة  . 5.1  به ماء كما في شكلUنفرض إناء على شكل حرف 
 A فإن الماء سوف يتدفق في اتجاه النقطة S ولذلك إذا فتح الصنبور Aأكبر من طاقة الوضع عند النقطة 

  . مساويا للصفرA&Bقطتين إلى أن يصبح الفرق في طاقتي الوضع بين الن

  

Figure 5.1 

 )3(مثال 

ن في  موجودتاA&Bهناك حالة مشابهة تماما للحالتين السابقتين في الكهربية، حيث نفترض أن النقطتين 
 إذا كانت هناك شحنة   . 5.2  على سبيل المثال كما في شكلQمجال كهربي ناتج من شحنة موجبة 

 في B في مجال عجلة الجاذبية األرضية وكذلك لجزئ الماء عند النقطة mمناظرة للجسم  (qoاختبار 
ة من الشحنة إلى  سوف تتحرك من نقطة قريبqo فإن الشحنة Qموجودة بالقرب من الشحنة ) المثال السابق

 تحركت من مناطق ذات جهد كهربي مرتفع qo وفيزيائيا نقول أن الشحنة A إلى Bًنقطة أكثر بعدا أي من 
 واقعتين A&B ولذلك يكون تعريف فرق الجهد الكهربي بين نقطتين  .إلى مناطق ذات جهد كهربي منخفض

) qE(ضد القوى الكهربية ) Fex(ة  بحساب الشغل المبذول بواسطة قوة خارجيEفي مجال كهربي شدته 
  ). أي التحريك بدون عجلة(  بحيث تكون دائما في حالة اتزان B إلى A من qoلتحريك شحنة اختبار 

  

Figure 5.2 



  

 فهذا يعنى إنها إذا ما وصلت في دائرة 1.5voltإذا كانت هنالك بطارية فرق الجهد بين قطبيها 

 كما حدث في حالة   .كهربية، فإن الشحنات الموجبة ستتحرك من الجهد المرتفع إلى الجهد المنخفض

رية  وستستمر حركة الشحنات حتى يصبح فرق الجهد بين قطبي البطاUفتح الصنبور في األنبوبة 

  .ًمساويا للصفر

5.1 Definition of electric potential difference 

We define the potential difference between two points A and B as the 
work done by an external agent in moving a test charge qo from A to B i.e. 

VB-VA = WAB / qo                         (5.1) 

  

The unit of the potential difference is (Joule/Coulomb) which is known 
as Volt (V) 

  

Notice 

Since the work may be (a) positive i.e VB > VA 

                                                (b) negative i.e VB < VA 

                                    (c) zero i.e VB = VA 

  

You should remember that the work equals 

   

  

•       If  0 < θ < 90 ⇒ cos θ  is +ve and therefore the W is +ve 

•       If 90 < θ < 180 ⇒ cos θ is -ve and therefore W is -ve 



•       If θ = 90 between Fex and l ⇒ therefore W is zero 

  

The potential difference is independent on the path between A and B.  
Since the work (WAB) done to move a test charge qo from A to B is 
independent on the path, otherwise the work is not a scalar quantity. (see 
example 5.2) 

  

5.2 The Equipotential surfaces 

As the electric field can be represented graphically by lines of force, the 
potential distribution in an electric field may be represented graphically by 
equipotential surfaces. 

The equipotential surface is a surface such that the potential has the 
same value at all points on the surface.  i.e. VB -VA = zero for any two 
points on one surface. 

The work is required to move a test charge between any two points on an 
equipotential surface is zero. (Explain why?) 

In all cases the equipotential surfaces are at right angles to the lines of 
force and thus to E. (Explain why?) 

  

  

 Figure 5.3 (a)                             Figure 5.3 (b) 



Figure 5.3 shows the equipotential surfaces (dashed lines) and 

the electric field lines (bold lines), (a) for uniform electric field 

and (b) for electric field due to a positive charge. 

  
  
5.3 Electric Potential and Electric Field 

Simple Case (Uniform electric field): 

The potential difference between two points A and B in a Uniform electric 
field E can be found as follow, 

Assume that a positive test charge qo is moved by an external agent from 
A to B in uniform electric field as shown in figure 5.4. 

The test charge qo is affected by electric force of qoE in the downward 
direction.  To move the charge from A to B an external force F of the same 
magnitude to the electric force but in the opposite direction.  The work W 
done by the external agent is: 

 

Figure 5.4 

WAB = Fd = qoEd                        (5.2) 

The potential difference VB-VA is 



                 (5.3) 

This equation shows the relation between the potential difference and the 
electric field for a special case (uniform electric field).  Note that E has a 
new unit (V/m). hence, 
  

  

  

The relation in general case (not uniform electric field): 

If the test charge qo is moved along a curved path from A to B as shown in 
figure 5.5.  The electric field exerts a force qoE on the charge.  To keep 
the charge moving without accelerating, an external agent must apply a 
force F equal to -qoE. 

If the test charge moves distance dl along the path from A to B, the work 
done is F.dl.  The total work is given by, 

     (5.4) 

The potential difference VB-VA is, 

      (5.5) 



  

Figure 5.5 

 وتكون الزاوية dl هى التي تحدد المسار ومنه اتجاه متجه اإلزاحة B إلى A الحظ هنا أن حدود التكامل من
θ ومتجه المجال الكهربي هي الزاوية المحصورة بين منتجه اإلزاحة. 

If the point A is taken to infinity then VA=0 the potential V at point B is, 

                (5.6) 

This equation gives the general relation between the potential and the 
electric field. 

Example 5.1 

Derive the potential difference between points A and B in uniform electric 
field using the general case. 

Solution 

                          (5.7) 



E is uniform (constant) and the integration over the path A to B is d, 
therefore 

            (5.8) 

  

Example 5.2 

In figure 5.6 the test charge moved from A to B along the path shown.  
Calculate the potential difference between A and B.  

 

Figure 5.6 

Solution 

VB-VA=(VB-VC)+(VC-VA) 

  

For the path AC the angle θ is 135o, 

   

The length of the line AC is √2 d 



   

For the path CB the work is zero and E is perpendicular to the path 
therefore, VC-VA = 0 

  
                                          

The Electron Volt Uni 
 

  
A widely used unit of energy in atomic physics is the electron volt (eV). 
ELECTRON VOLT, unit of energy, used by physicists to express the 
energy of ions and subatomic particles that have been accelerated in 
particle accelerators. One electron volt is equal to the amount of energy 
gained by an electron traveling through an electrical potential difference of 
1 V; this is equivalent to 1.60207 x 10–19J. Electron volts are commonly 
expressed as million electron volts (MeV) and billion electron volts (BeV or 
GeV). 
  
  
Assume two points A and B near to a positive charge q as shown in figure 

5.7.  To calculate the potential difference VB-VA we assume a test charge 

qo is moved without acceleration from A to B. 

 

Figure 5.7 

  



In the figure above the electric field E is directed to the right and dl to the 
left. 

                (5.10) 

However when we move a distance dl to the left, we are moving in a 
direction of decreasing r. Thus 

                                              (5.11) 

Therefore 

-Edl=Edr                                                (5.12) 

                          (5.13) 

Substitute for E 

                                     (5.14) 

  

We get 

        (5.15) 

  

 .q في الفراغ المحيط بشحنة نقطتين الجهد الكهربي بين فرق الحظ هنا أن هذا القانون يستخدم إليجاد

  

5.5 The potential due to a point charge 

If we choose A at infinity then VA=0 (i.e. rA ⇒ ∞) this lead to the potential 
at distance r from a charge q is given by 



                     (5.16) 

 

Figure 5.8 

  

This equation shows that the equipotential surfaces for a charge 

are spheres concentric with the charge as shown in figure 5.8. 

  
  
  

الحظ أن المجال الكهربي لشحنة يتناسب عكسيا مع مربع المسافة، بينما الجهد الكهربي يتناسب عكسيا مع 
 .المسافة

  
5.6 The potential due to a point charge 

الكهربي لنقطة تبعد عن شحنة أو أكثر عن طريق الجمع الجبري  يمكن باستخدام هذا القانون إيجاد الجهد
ربي الناشئ عنللجهد الكه  كل شحنة على حده عند النقطة المراد إيجاد الجهد الكلى عندها أي 

V = V1 + V2 + V3 + ...........+ Vn    (5.17) 

                    (5.18) 

ًجمعا جبريا هنا وليس جمعا  تأخذ اإلشارة في الحسبان، ألنك تجمع q عند التعويض عن قيمة الشحنة ً ً
ًاتجاهيا كما كنا نفعل في المجال الكهربي حيث تحدد  .اإلشارة االتجاه على الرسم 



Example 5.3 

What must the magnitude of an isolated positive charge be for the electric 
potential at 10 cm from the charge to be +100V? 

Solution 

   

   

  
5.7 Electric Potential Energy 

The definition of the electric potential energy of a system of charges is 
the work required to bring them from infinity to that configuration.    

  

To workout the electric potential energy for a system of charges, assume a 
charge q2 at infinity and at rest as shown in figure 5.11.  If q2 is moved 
from infinity to a distance r from another charge q1, then the work 
required is given by 

  

  

     

Figure 5.11 

  



W=Vq2 

   

Substitute for V in the equation of work 

               (5.20) 

                                (5.21) 

To calculate the potential energy for systems containing more than two 
charges we compute the potential energy for every pair of charges 
separately and to add the results algebraically. 

                          (5.22) 

  

ولكن إذا كانت المجموعة المراد إيجاد طاقة الوضع الكهربي لها  القانون األول يطبق في حالة شحنتين فقط،
القانون الثاني حيث نوجد الطاقة المختزنة بين كل شحنتين على حده ثم نجمع  أكثر من شحنتين نستخدم
 .مرة جبريا، أي نعوض عن قيمة الشحنة ونأخذ اإلشارة بالحسبان في كل جمعا

  

If the total electric potential energy of a system of charges is positive this 
correspond to a repulsive electric forces, but if the total electric potential 
energy is negative this correspond to attractive electric forces. (explain 
why?)   

5.8 Calculation of E from V 
As we have learned that both the electric field and the electric potential 
can be used to evaluate the electric effects.  Also we have showed how to 
calculate the electric potential from the electric field now we determine the 
electric field from the electric potential by the following relation. 



                                 (5.23) 

New unit for the electric field is volt/meter (v/m) 

  

ي عالقة تفاضل وتكامل وبالتالي إذا الكهربي والجهد الكهربي ه  بين المجال الحظ أن العالقة الرياضية
 وتذكر أن خطوط المجال  .يمكن بإجراء عملية التفاضل إيجاد المجال الكهربي علمنا الجهد الكهربي
 .equipotential surfaces عمودية على أسطح متساوية الجهد الكهربي

Example 5.7 

Calculate the electric field for a point charge q, using the equation 

 

Solution 

   

   

   أمثلة محلولة عن قانون كولوم

Example 2.2 

In figure 2.4, two equal positive charges q=2x10-6C interact with 
a third charge Q=4x10-6C.  Find the magnitude and direction of 

the resultant force on Q. 



 

Solution 

وة التي تؤثر  نطبق قانون كولوم لحساب مقدار القQإليجاد محصلة القوى الكهربية المؤثرة على الشحنة 

متساويتان وتبعدان نفس المسافة عن  q1&q2وبما أن الشحنتين   .Qبها كل شحنة على الشحنة 

  فإن القوتين متساويتان في مقدار وقيمة القوةQالشحنة 

  

 :بتحليل متجه القوة إلى مركبتين ينتج

   

  

 أن  وبالتحليل االتجاهي نالحظFQq2 وهي Q وq2وبالمثل يمكن إيجاد القوة المتبادلة بين الشحنتين 

 . متساويتان في المقدار ومتعاكستان في االتجاهyمركبتي 



 

 . الموجبx واتجاهها في اتجاه محور 0.46Nوبهذا فإن مقدار القوة المحصلة هي 

  

Example 2.3 

In figure 2.5 what is the resultant force on the charge in the lower left corner 

of the square?  Assume that q=1××××10-7 C and a = 5cm 

 

Solution 

For simplicity we number the charges as shown in figure 2.5, then we 

determine the direction of the electric forces acted on the charge in the lower 

left corner of the square q1 

               



وبالتعويض في المعادالت . ننا أهملنا التعويض عن إشارة الشحنات عند حساب مقدار القوىأالحظ هنا 

 :ينتج أن

F12 = 0.072 N, 
F13 = 0.036 N,  

F14 = 0.144 N 

، ولذلك لحساب المحصلة الحظ هنا أننا ال نستطيع جمع القوى الثالث مباشرة ألن خط عمل القوى مختلف

 F 13 ونحلل القوى التي ال تقع على هذين المحورين أي متجه القوة x,yنفرض محورين متعامدين 

 ليصبح

F13x = F13 sin 45 = 0.025 N      & 
F13y = F13 cos 45 = 0.025 N 

  

Fx = F13x + F14 = 0.025 + 0.144 = 0.169 N 

Fy = F13y - F12 = 0.025 - 0.072 = -0.047 N 

 . السالبyاإلشارة السالبة تدل على أن اتجاه مركبة القوة في اتجاه محور 

  

The resultant force equals 

   =  0.175 N 

  

The direction with respect to the x-axis equals 



             =  -15.5°°°° 

 

Example 2.4 

A charge Q is fixed at each of two opposite corners of a square as shown in 

figure 2.6.  A charge q is placed at each of the other two corners. (a) If the 

resultant electrical force on Q is Zero, how are Q and q related. 

 

Solution 

 نتيجة الشحنات األخرى مساوية للصفر، فإنه يجب Qحتى تكون محصلة القوى الكهربية على الشحنة 

مثال، وحتى ) 1( رقم Qاالتجاه عند الشحنة أن تكون تلك القوى متساوية في المقدار ومتعاكسة في 

موجبة ثم نعين القوى ) 3(و ) 1(  Qسالبة و ) 4(و ) 2(يتحقق ذلك نفرض أن كلتي الشحنتين 

 ).1(المؤثرة على الشحنة 

   

نالحظ أن هناك أربعة متجهات  F13بعد تحليل متجه القوة ). 2.6(نحدد اتجاهات القوى على الشكل 

ً موضح في الشكل أدناه، وبالتالي يمكن أن تكون محصلتهم تساوى صفرا إذا كانت قوى متعامدة، كما هو
  ًمحصلة المركبات األفقية تساوى صفرا وكذلك محصلة المركبات الرأسية



  

Fx = 0  ⇒⇒⇒⇒        F12 - F13x = 0 

then  

F12 = F13 cos 45 

 

 q تساوى صفر مع مالحظة أن إشارة Qالتي تجعل محصلة القوى على  q و Qوهذه هي العالقة بين 

 أي أن  Qتعاكس إشارة 

 

 

Example 2.5 

Two fixed charges, 1µµµµC and -3µµµµC are separated by 10cm as shown in figure 

2.7 (a) where may a third charge be located so that no force acts on it?  (b) is 

the equilibrium stable or unstable for the third charge? 

 

Solution 



المطلوب من السؤال هو أين يمكن وضع شحنة ثالثة بحيث تكون محصلة القوى الكهربية المؤثرة عليها 

لشحنة ومقدارها ال يؤثر الحظ أن نوع ا (  .equilibriumًتساوى صفرا، أي أن تكون في وضع اتزان 

حتى يتحقق هذا فإنه يجب أن تكون القوى المؤثرة متساوية في المقدار ). في تعيين نقطة االتزان

 وحتى يتحقق هذا الشرط فإن الشحنة الثالثة يجب أن توضع خارج الشحنتين   .ومتعاكسة في االتجاه

 الرسم ونحدد اتجاه القوى المؤثرة  كما فيq3 لذلك نفرض شحنة موجبة  .وبالقرب من الشحنة األصغر

 .عليها

  

F31 = F32 

 

  dنحل هذه المعادلة ونوجد قيمة 

(b) This equilibrium is unstable!! Why!! 

 

Example 2.6 

Two charges are located on the positive x-axis of a coordinate system, as 

shown in figure 2.8.  Charge q1=2nC is 2cm from the origin, and charge  q2=-

3nC is 4cm from the origin.  What is the total force exerted by these two 

charges on a charge q3=5nC located at the origin? 

 



Solution 

The total force on q3 is the vector sum of the forces due to q1 and 
q2 individually. 

 

كما هو  واتجاهها F31 بقوة تنافر مقدارها q3 موجبة فإنها تؤثر على الشحنة q1حيث أن الشحنة 

. F32 بقوة تجاذب مقدارها q3 سالبة فإنها تؤثر على الشحنة q2موضح في الشكل، أما الشحنة 
 : يمكن حسابها بالجمع االتجاهي كالتاليF3ن القوة المحصلة وبالتالي فإ 

 

The total force is directed to the left, with magnitude 1.41x10
-4
N 

 

 

   عن المجال الكهربيأمثلة محلولة

Example 3.1 

Find the electric field at point p in figure 3.4 due to the charges shown. 



 

Solution 

  

Ex = E1 - E2  =  -36××××104N/C 

Ey = E3 = 28.8××××104N/C 

  

Ep = √√√√(36××××104)2+(28.8××××104)2 = 46.1N/C 

θθθθ = 141o 

 

Figure 3.5 Shows the resultant electric field 

 



Example 3.2 

Find the electric field due to electric dipole along x-axis at point p, which is a 

distance r from the origin, then assume r>>a 

The electric dipole is positive charge and negative charge of equal magnitude 

placed a distance 2a apart as shown in figure 3.6 

 

Solution 

E1 هو محصلة المجالين pالمجال الكلي عند النقطة  q1 الشحنة  الناتج عن والمجال   E2 الناتج عن  

q2الشحنة  أي أن   

 

 ً تبعد عن الشحنتين بنفس المقدار، والشحنتان متساويتان إذا المجاالن متساويانpوحيث أن النقطة 

 وقيمة المجال تعطى بالعالقة

 

 .الحظ هنا أن المسافة الفاصلة هي ما بين الشحنة والنقطة المراد إيجاد المجال عندها



  ما في الشكل أعالهنحلل متجه المجال إلى مركبتين ك

Ex = E1 sinθθθθ - E2 sinθθθθ  

Ey = E1 cosθθθθ + E2 cosθθθθ =  2E1 cosθθθθ 

Ep = 2E1 cosθθθθ 

 

from the Figure 

                  (3.5) 

The direction of the electric field in the -ve y-axis. 

  

The quantity 2aq is called the electric dipole momentum (P) and has a 

direction from the -ve charge to the +ve charge 

  

(b) when r>>a 

                 (3.6) 

يتضح مما سبق أن المجال الكهربي الناشئ عن   electric dipole ة على  عند نقطة واقع

 electric dipoleالعمود المنصف بين الشحنتين يكون اتجاهه في عكس اتجاه 

momentum وبالنسبة للنقطة البعيدة عن electric dipole فإن المجال يتناسب عكسيا مع 

مكعب المسافة، وهذا يعنى أن تناقص المجال مع المسافة يكون أكبر منه في حالة شحنة واحدة 

.فقط  

 



Example 3.3 

A positive point charge q of mass m is released from rest in a uniform electric 

field E directed along the x-axis as shown in figure 3.8, describe its motion. 

 

Solution 

 The acceleration is given by  

a = qE/m 

Since the motion of the particle in one dimension, then we can apply the 

equations of kinematics in one dimension 

x-xo= v0t+ ½ at
2             

v = v0 + at       v
2
=vo

2
 + 2a(x-xo) 

Taking xo = 0 and v0 = 0 

x = ½ at
2
 = (qE/2m) t

2 

v = at = (qE/m) t 

v
2
 =2ax (2qE/m)x                                                  (3.7) 

 



Example 3.4 

In the above example suppose that a negative charged particle is projected 

horizontally into the uniform field with an initial velocity vo as shown in 

figure 3.9. 

 

Figure 3.9 

Solution 

Since the direction of electric field E in the y direction, and the charge is 

negative, then the acceleration of charge is in the direction of -y. 

a = -qE/m 

The motion of the charge is in two dimension with constant acceleration, with 

vxo = vo & vyo = 0  

The components of velocity after time t are given by 

vx = vo =constant 

vy = at = - (qE/m) t 

The coordinate of the charge after time t are given by 

x = vot 

y = ½ at
2
 = - 1/2 (qE/m) t

2 

Eliminating t we get 



     (3.8 

we see that y is proportional to x
2
.  Hence, the trajectory is parabola. 

 

Example 3.5 

Find the electric field due to electric dipole shown in figure 3.10 along x-axis 

at point p which is a distance r from the origin.  then assume r>>a 

  

Solution 

 

 

When x>>a then   

        (3.9) 

xالحظ اإلجابة النهائية عندما تكون  2 أكبر كثيرا من المسافة  a حيث 



.يتناسب المجال عكسيا مع مكعب المسافة  

 

Example 3.6 

What is the electric field in the lower left corner of the square as shown in 

figure 3.11?  Assume that q = 1´10
-7
C and a = 5cm. 

Solution 

First we assign number to the charges (1, 2, 3, 4) and then determine the 

direction of the electric field at the point p due to the charges. 

 

Evaluate the value of E1, E2, & E3 

E1 = 3.6´10
5
 N/C, 

E2 = 1.8 ´ 10
5
 N/C, 

E3 = 7.2 ´ 10
5
 N/C 

Since the resultant electric field is the vector additions of all the fields i.e.  

   

We find the vector E2 need analysis to two components 

E2x = E2 cos45 



E2y = E2 sin45 

Ex = E3 - E2cos45 = 7.2´10
5
 - 1.8 ´ 10

5
 cos45 = 6 ´ 10

5
 N/C

  

Ey = -E1 - E2sin45 = -3.6´10
5
  - 1.8 ´ 10

5
 sin45 = - 4.8 ´ 10

5
 N/C   

           

 

Example 3.7 

In figure 3.12 shown, locate the point at which the electric field is zero? 

Assume a = 50cm 

 

Figure 3.12 

Solution 

To locate the points at which the electric field is zero (E=0), we shall try all 

the possibilities, assume the points S, V, P and find the direction of E1 and E2 

at each point due to the charges q1 and q2. 

  

The resultant electric field is zero only when E1 and E2 are equal in 

magnitude and opposite in direction. 

At the point S E1 in the same direction of E2 therefore E cannot be zero in 

between the two charges. 



  

At the point V the direction of E1 is opposite to the direction of E2, but the 

magnitude could not be equal (can you find the reason?) 

  

At the point P the direction of E1 and E2 are in opposite to each other and the 

magnitude can be equal 

  

E1 = E2 

 

d = 30cm 

  

ين الحظ هنا أنه في حالة الشحنتين المتشابهتين فإن النقطة التي ينعدم عندها المجال تكون ب

الشحنتين، أما إذا كانت الشحنتان مختلفتين في اإلشارة فإنها تكون خارج إحدى الشحنتين 

 .وعلى الخط الواصل بينهما وبالقرب من الشحنة األصغر

  

Example 3.8 

A charged cord ball of mass 1g is suspended on a light string in the 

presence of a uniform electric field as in figure 3.13.  When E=(3i+5j) 

××××105N/C, the ball is in equilibrium at θθθθ=37o. Find (a) the charge on 
the ball and (b) the tension in the string. 

  

Solution 

حيث أن الكرة مشحونة بشحنة موجبة فإن القوة الكهربية المؤثرة على الكرة المشحونة في اتجاه المجال 

 .الكهربي



 بتطبيق  .شحونة في حالة اتزان فإن محصلة القوى المؤثرة على الكرة ستكون صفركما أن الكرة الم

  .y و x على مركبات F=ma∑∑∑∑قانون نيوتن الثاني 

Ex = 3×105N/C                        Ey = 5j×10
5N/C 

∑∑∑∑F = T+qE+Fg = 0 

∑∑∑∑Fx = qEx – T sin 37 = 0          (1) 

∑∑∑∑Fy = qEy + T cos 37 - mg= 0     (2) 

Substitute T from equation (1) into equation (2) 

 

To find the tension we substitute for q in equation (1) 

 

 

 

 

    أمثلة محلولة عن قانون جاوس

Example 4.1 

If the net flux through a gaussian surface is zero, which of the following 
statements are true? 

1)      There are no charges inside the surface. 
2)      The net charge inside the surface is zero. 
3)      The electric field is zero everywhere on the surface.  



The number of electric field lines entering the surface equals the number leaving 
the surface. 

Solution 

 Statements (b) and (d) are true.  Statement (a) is not necessarily true since Gauss' 
Law says that the net flux through the closed surface equals the net charge inside 
the surface divided by eo. For example, you could have an electric dipole inside 
the surface.  Although the net flux may be zero, we cannot conclude that the 
electric field is zero in that region. 

 

Example 4.2 

A spherical gaussian surface surrounds a point charge q. Describe what happens to 
the: flux through the surface if  

1)       The charge is tripled, 

2)       The volume of the sphere is doubled, 

3)       The shape of the surface is changed to that of a cube,  

 The charge is moved to another position inside the surface; 

 

Solution 

1)      If the charge is tripled, the flux through the surface is tripled, since the net 
flux is proportional to the charge inside the surface 

2)      The flux remains unchanged when the volume changes, since it still 
surrounds the same amount of charge. 

3)      The flux does not change when the shape of the closed surface changes. 

4)      The flux through the closed surface remains unchanged as the charge inside 
the surface is moved to another position. All of these conclusions are arrived at 
through an understanding of Gauss' Law. 



 

Example 4.3 

A solid conducting sphere of radius a has a net charge +2Q.  A conducting 
spherical shell of inner radius b and outer radius c is concentric with the 
solid sphere and has a net charge –Q as shown in figure 4.18.  Using 
Gauss’s law find the electric field in the regions labeled 1, 2, 3, 4 and find 
the charge distribution on the spherical shell.  

 

Figure 4.18 

Solution 

 لذلك لتعيين المجال الكهربي عند مناطق مختلفة ،نالحظ أن توزيع الشحنة على الكرتين لها تماثل كروي 
 .rوي الشكل نصف قطره فإننا سنفرض أن سطح جاوس كر

 Region (1) r < a 

To find the E inside the solid sphere of radius a we construct a gaussian surface of 
radius r < a 

E = 0 since no charge inside the gaussian surface. 

   



Region (2) a < r < b 

we construct a spherical gaussian surface of radius r 

 

2الحظ هنا أن الشحنة المحصورة داخل سطح جاوس هي شحنة الكرة الموصلة الداخلية  Q وأن خطوط 
 و المجال ثابت المقدار على q = 0 جاوس أي المجال في اتجاه أنصاف األقطار وخارجه من سطح

.السطح  

 

Region (4) r > c 

we construct a spherical gaussian surface of radius r > c, the total net charge inside 
the gaussian surface is q = 2Q + (-Q) = +Q Therefore Gauss’s law gives 

              r > c 

Region (3) b > r < c 

ًي في هذه المنطقة يجب أن يكون صفرا ألن القشرة الكروية موصلة أيضا، وألن الشحنة الكلية المجال الكهرب
 على القشرة الكروية هي Q-إذا نستنتج أن الشحنة . ً يجب أن تساوى صفراb>r>cداخل سطح جاوس 

 Q-نتيجة توزيع شحنة على السطح الداخلي والسطح الخارجي للقشرة الكروية بحيث تكون المحصلة 
وبالتالي تتكون بالحث شحنة على السطح الداخلي للقشرة مساوية في المقدار للشحنة على الكرة الداخلية 



 وحيث أنه كما في معطيات السؤال الشحنة الكلية على القشرة الكروية هي 2Q-ومخالفة لها في اإلشارة أي 
-Q نستنتج أن على السطح الخارجي للقشرة الكروية يجب أن تكون +Q 

  

Example 4.4 

A long straight wire is surrounded by a hollow cylinder whose axis coincides with 
that wire as shown in figure 4.19.  The solid wire has a charge per unit length of 

+λ, and the hollow cylinder has a net charge per unit length of +2λ.  
Use Gauss law to find (a) the charge per unit length on the inner and 
outer surfaces of the hollow cylinder and (b) the electric field outside 
the hollow cylinder, a distance r from the axis. 

Solution 

(a) Use a cylindrical Gaussian surface S1 within the conducting 
cylinder where E=0 

and the charge per unit length on the inner surface must be equal to  

 

                                   λλλλinner = -λλλλ  

Also                 λλλλinner + λλλλouter = 2λλλλ 

thus                             λλλλouter = 3λλλλ 

(b) For a gaussian surface S2 outside the conducting cylinder 

  



 

Example 4.5 

Consider a long cylindrical charge distribution of radius R with a uniform charge 
density ρ.  Find the electric field at distance r from the axis where r<R. 

Solution 

If we choose a cilindrical gaussian surface of length L and radius r, Its volume is 
πr

2
L, and it enclses a charge ρπr

2
L. By applying Gauss’s law we get, 

 

Thus 

      radially outward from the cylinder axis 

Notice that the electric field will increase as r increases, 
and also the electric field is proportional to r for r<R.  For 
the region outside the cylinder (r>R), the electric field 
will decrease as r increases. 

 

Example 4.5 

Two large non-conducting sheets of +ve charge face each other as shown 
in figure 4.20.  What is E at points (i) to the left of the sheets (ii) between 
them and (iii) to the right of the sheets? 

  



Solution 

We know previously that for each sheet, the magnitude of the field at any 
point is 

 

(a) At point to the left of the two parallel sheets 

                        E = -E1 + (-E2) = -2E 

         

(b) At point between the two sheets 

                        E = E1 + (-E2) = zero 

(c) At point to the right of the two parallel sheets 

                        E = E1 + E2 = 2E 

    

    أمثلة محلولة عن فرق الجهد الكهربي 

Example 5.1 

What is the potential at the center of the square shown in figure 5.9? 
Assume that 
  q1= +1 ´10

-8C,  q2= -2´10
-8C,  q3=+3´10

-8C, q4=+2´10
-8C, and a=1m. 



 

Solution 

  

The distance r for each charge from P is 0.71m 

 

 
 
 

Example 5.2 

Calculate the electric potential due to an electric dipole as shown in figure 5.10. 

 



Figure 5.10 

Solution 

      V = ∑∑∑∑ Vn = V1 + V2 

  

When r>>2a, 

r2 - r1 ≅≅≅≅ 2acosθθθθ            and       r1 r2 ≅≅≅≅ r
2
, 

      

where p is the dipole momentum 

         (5.9) 

Note that V = 0 when θ=90o but V has the maximum positive value when θ=0o and 
V has the maximum negative value when θ=180o. 

 

Example 5.3 

Three charges are held fixed as shown in figure 5.12.  What is the potential 
energy?  Assume that q=1 ×10-7C and a=10cm. 



 

Solution 

U=U12+U13+U23 

 

ـــــــــشغل المبـــــــــذول للحفـــــــــاظ علـــــــــى  ـــــــــة ســـــــــالبة، وهـــــــــذا يعنـــــــــي أن ال نالحـــــــــظ أن قيمـــــــــة الطاقـــــــــة الكلي
ــــــــضا ــــــــذكر ســــــــالب أي ــــــــشحنات ســــــــابقة ال ــــــــات ال ــــــــين  .ًثب ــــــــة ب ــــــــوة المتبادل ــــــــك أن الق ــــــــستنتج مــــــــن ذل  ن

حالــــــــة أن تكــــــــون الطاقــــــــة الكليــــــــة موجبــــــــة فــــــــإن هــــــــذا الــــــــشحنات هــــــــي قــــــــوة تجــــــــاذب، أمــــــــا فــــــــي 
 .يعني أن القوة المتبادلة بين الشحنات هي قوة تنافر

 

Example 5.4 

Two charges of 2µC and -6µC are located at positions (0,0) m and (0,3) m, 
respectively as shown in figure 5.13.  (i) Find the total electric potential due to 
these charges at point (4,0) m.  (ii) How much work is required to bring a 3µC 



charge from ∞ to the point P?  (iii) What is the potential energy for the three 
charges? 

 

Solution 

            Vp = V1 + V2 

         

(ii) the work required is given by 

            W = q3 Vp = 3 × 10-6 × -6.3 × 103 = -18.9 × 10-3 J 

The -ve sign means that work is done by the charge for the movement from ∞∞∞∞ 

to P. 

 (iii)  The potential energy is given by 

            U = U12 + U13 + U23 

    

 



Example 5.5 

A particle having a charge q=3×10-9C moves from point a to point b along a 
straight line, a total distance d=0.5m.  The electric field is uniform along this line, 
in the direction from a to b, with magnitude E=200N/C.  Determine the force on q, 
the work done on it by the electric field, and the potential difference Va-Vb. 

Solution 

The force is in the same direction as the electric field since the charge is positive; 
the magnitude of the force is given by 

F =qE = 3××××10-9 ×××× 200 = 600××××10-9N 

The work done by this force is 

W =Fd = 600××××10-9 ×××× 0.5 = 300××××10-9J 

The potential difference is the work per unit charge, which is 

Va-Vb = W/q = 100V 

Or  

Va-Vb = Ed = 200 ×××× 0.5 = 100V 

 

Example 5.5 

Point charge of +12×10-9C and -12×10-9C are placed 10cm part as shown in figure 
5.14.  Compute the potential at point a, b, and c. 

Compute the potential energy of a point charge +4×10-9C if it placed at points a, b, 
and c. 



 

Solution 

We need to use the following equation at each point to calculate the potential, 

        

We need to use the following equation at each point to calculate the potential 
energy, 

U = qV 

At point a  

Ua = qVa = 4××××10-9××××(-900) = -36××××10-7J 



At point b  

Ub = qVb = 4××××10-9××××1930 = +77××××10-7J 

At point c  

Uc = qVc = 4××××10-9××××0 = 0 

 

Example 5.5 

A charge q is distributed throughout a nonconducting spherical volume of radius 
R.  (a) Show that the potential at a distance r from the center where r < R, is given 
by  

 

Solution 

 مثال فإننا سوف نحسب فرق الجهد بين موضع في A  ة غير الموصلة عند نقطة اليجاد الجهد داخل الكر
 .Aماالنهاية والنقطة 

       

 . وداخلها كما نعلم من مسألة سابقة من مسائل قانون جاوسوحيث أن للمجال قيمتين مختلفتين خارج الكرة

        

  dl = -dr ولكن أيضا cos180= -1أي أن  180o هي dl & Eنالحظ أن الزاوية بين 



         

  وهو المطلوب إثباتهAوهذا هو الجهد عند النقطة 

   على سطح الكرة فإن الجهد في هذه الحالة Aإذا كانت 

 

.أي كالجهد الكهربي لشحنة في الفراغ  

 

Example 5.5 

For the charge configuration shown in figure 5.15, Show that V(r) for the points on 
the vertical axis, assuming r >> a, is given by  

 

Solution 

       Vp = V1 + V2 + V3 

     

when r>>a then a
2
/r

2
 <<1 



              

  يمكن فك القوسين بنظرية ذات الحدين واالحتفاظ بأول حدين فقط كتقريب جيد   

(1 + x)
n
 = 1 + nx          when x<<1 

 

 1 بالنسبة لـ a2/r2 ويمكن إهمال        

 
 

Example 5.5 

Derive an expression for the work required to put the four charges together as 
indicated in figure 5.16. 

 

Solution 

The work required to put these charges together is equal to the total electric 
potential energy. 

    U = U12 + U13 + U14 + U23 + U24 + U34 



 

The minus sign indicates that there is attractive force between the charges 

 

Example 5.5 

In the rectangle shown in figure 5.17, q1 = -5x10-6C and q2 = 2x10-6C calculate the 
work required to move a charge q3 =  3x10-6C from B to A along the diagonal of 
the rectangle. 

 

Solution 

from the equation          VB-VA = WAB / qo 

  

      VA= V1 + V2     &         VB = V1 + V2 



      

WBA     = (VA- VB) q3 

              =(6 ×××× 104  + 7.8 ×××× 104) 3 ×××× 10-6 = 0.414 Joule 

 

Example 5.5 

Two large parallel conducting plates are 10 cm a part and carry equal but opposite 
charges on their facing surfaces as shown in figure 5.18. An electron placed 
midway between the two plates experiences a force of 1.6 × 10-15 N. 

What is the potential difference between the plates? 

 

Solution 

VB-VA=Ed 

 يمكن حساب المجال الكهربي عن طريق القوى الكهربية المؤثرة على اإللكترون

 F = eE ⇒⇒⇒⇒ E = F/e 



VB-V A = 10000 ×××× 0.1 = 1000 volt 

 

   أمثلة محلولة عن المكثف الكهربي  

  

Example 6.1 

An air-filled capacitor consists of two plates, each with an area of 7.6cm2, 
separated by a distance of 1.8mm.  If a 20V potential difference is applied to these 
plates, calculate, 

• (a)                the electric field between the plates,  
• (b)               the surface charge density,  
• (c)                the capacitance, and  
• (d)               the charge on each plate.  

  

Solution 

        

Example 6.3 

Find the equivalent capacitance between points a and b for the group of capacitors 
shown in figure 6.7 . C1=1µF, C2=2µF, C3=3µF, C4=4µF, C5=5µF, and C6=6µF 



 

Solution 

First the capacitor C3 and C6 are connected in series so that the equivalent 
capacitance Cde is 

 

Second C1 and C5 are connected in parallel 

Ckl=1+5=6µF 

The circuit become as shown below 

 

Continue with the same way to reduce the circuit for the capacitor C2 and Cde to 
get Cgh=4µF 

  



Capacitors Cmg and Cgh are connected in series the result is Cmh=2µF,  The circuit 
become as shown below 

 

Capacitors Cmh and Ckl are connected in parallel the result is  

 

Ceq=8µF 

  

 

Example 6.4 

In the above example 6.3 determine the potential difference across each capacitor 
and the charge on each capacitor if the total charge on all the six capacitors is 
384µC. 

Solution 

First consider the equivalent capacitor Ceq to find the potential between points a 
and b (Vab) 

           

Second notice that the potential Vkl=Vab since the two capacitors between k and l 
are in parallel, the potential across the capacitors C1 and C5 = 48V. 

V1=48V and Q1=C1V1=48µµµµC 

  



And for C5 

V5=48V and Q5=C5V5=240µC 

  

For the circuit (iv) notice that Vmh=Vab=48V, and 

Qmh=CmhVmh=2×28=96µC 

Since the two capacitors shown in the circuit (iii) between points m and h are in 
series, each will have the same charge as that of the equivalent capacitor, i.e. 

Qmh=Qgh=Qmh=96µC 

 

Therefore for C4, V4=24 and Q4=96µC 

In the circuit (ii) the two capacitor between points g and h are in parallel so the 
potential difference across each is 24V. 

Therefore for C2, V2=24V and Q2=C2V2=48µC 

Also in circuit (ii) the potential difference  

Vde=Vgh=24V 

And 

Qde=CdeVde=2×24=48µC 

The two capacitors shown in circuit (i) between points d and a are in series, and 
therefore the charge on each is equal to Qde. 

Therefore for C6, Q6=48µC 

            



For C3, Q3=48µC and V3=Q3/C3=16V 

The results can be summarized as follow: 

 

 

 

 


