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و متوجه   دیکاله خود را برداشته ا ی روز خشک زمستان  ک یتا به حال در  ایآ
 دنیمال ی رمبه همراه دوستان خود سرگ ای  د؟یخود شده ا یباال آمدن موها

 نی ا چرا د؟یرا تجربه کرده ا واریبادکنک به لباس خود و چسباندن آن به د
  تهیسی الکتر نی ا ستیجادو ن نیجادو است؟ نه، ا نیا  ایافتد؟ آ ی اتفاق م

 !ساکن است

 لیساکن و دل ته یسیتا شما را با مفهوم الکتر  دیمقاله همراه ما باش نیا در
 .میبه وجود آمدن آن آشنا کن

 

 یسیساختار اتم و عملکرد مغناط 1#

الزم است   میساکن بپرداز ستهی نحوه عملکرد الکتر لیاز آن که به تحل شیپ
  ی کیزیاجسام ف همه .میمواد داشته باش ی به ساختار درون ی اجمال یمرور  تا

کنار   افتهیسازمان  یساختار  با شده اند که لیاز اتم ها تشک یاز مجموعه ا
تر تحت عنوان پروتون،   یادیاتم خود از ذرات بن هر .قرار گرفته اند گریکدی

 .شده است لیالکترون و نوترون تشک
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 ی و نوترون ها خنث  ی بار منف یبار مثبت، الکترون ها دارا یها دارا پروتون
شده اند که  لی از بارها تشک یهمه اجسام از مجموعه ا جهینت در .هستند

  یرا دفع و بارها گریکدیمشابه   یبارها که افتیتوان در ی به وضوح م 
مثبت و   یدر اغلب اجسام بارها  ی ول کنند؛ ی را جذب م  گریکد یمخالف 

 .است ی جسم خنث گریمتعادل بوده و به عبارت د  ی منف
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 Static) ست؟یساکن چ تهیسی الکتر  2#
electricity) 

 کیو مثبت در  ی منف  یبارها نی عدم تعادل ب جهیساکن نت  تهیسی الکتر
  دایپ هیتخل ا ی یآزادساز  یبرا ی که راه  ی بارها تا زمان  نیا .جسم است

آن   هیتخل یاز راه ها ی کی .سطح جسم جمع شوند یتوانند رو   ی نکنند، م
  ریمس کیبه  ی ابیدست گریبه عبارت د ایمدار  کی یبرقرار  قیها از طر
عدم تعادل در   جادیا یاز روش ها ی کی .باشد ی انتقال م  یبسته برا

 ای  ی منف یتواند بارها ی م  است که گریکدیمواد به  ی اجسام، مالش برخ 
 د،یفرش بمال یعنوان مثال، اگر کفش خود را رو  به .الکترون را منتقل کند
که آزاد  ی ها تا زمان الکترون .کند ی را جمع م  ی اضاف یبدن شما الکترون ها
 ی خانگ وانیکه به عنوان مثال به ح ی زمان  .چسبند ی شوند به بدن شما م

 .کرد دیشوک را احساس خواه کی  د،یکن ی و او را لمس م دیرس ی خود م 
 وانیاست که از شما به ح یمازاد یفقط الکترون ها نیا د،ینباش نگران
 .شود ی آزاد ممنتقل و  ی خانگ

برد، اثر دافعه   ی ساده به آن پ ی شیتوان با انجام آزما ی که م  یگر ید دهیپد
 د،یدار ی که کاله خود را بر م ی طور مثال زمان به .همنام است یبارها نیب

شما   یمو کاله است به یرو یساکن موجود که الکترون ها تهیسی الکتر
با بار   ایاش چون !کنند ی م  جادیجالب را ا یشود و آن مدل مو ی منتقل م 

آن  تا و ستدی ا ی هم م یشما رو ی کنند، موها ی را دفع م  گریهمد  کسانی
 !شوند ی دور م  گریکدیجا که ممکن است از 



 

4 www.namatek.com 

 

 

 ساکن تهیسی الکتر  جادی ا  یعوامل اصل 3#

اجسام مختلف موثرند  یساکن بر رو تهیسیالکتر جادیدر ا ی عامل اصل 5
 .میکن ی م  ی ادامه آن ها را بررس در که

جداساز  1-3# و  حرکت   یتماس  اصطکاک،  جمله  )از 
 غلتک ها و...(  یرو

ساکن در  تهی سیالکتر جادیعلت ا نیتر  ع ی احتماالً شا یو جداساز  تماس
کنند،  ی که مواد به غلتک برخورد م ی مثال هنگام  یبرا .باشد ی صنعت م 

  شما .شود ی و باعث عدم تعادل م ابد ی  ی از مواد به غلتک انتقال م ی بار کم
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  ستایا هیتخل ای  ی ترک خوردگ یهنگام جدا کردن مواد از غلتک، اغلب صدا
 .دیشنو ی را م

 

 ساکن   تهیسیالکتر   جادیدما در ا  عیسر   ریینقش تغ  2-3#

 رات ییشوند، در صورت تغ  ی م  دهینام یی ا یمیاز مواد که الکتروش ی برخ
قابل  یدما  شیدر افزا  ای ی دما چه به صورت سرد شدن ناگهان ی ناگهان

 یطور مثال قالب ها به .ساکن را دارند تهیسیالکتر جادی ا یی مالحظه، توانا
خنک  یبعد ی حرارت ات یعمل ای یر یکه پس از قالب گ  ی در حال  ی کیپالست

 .بار ساکن هستند جادیشوند، مستعد ا  ی م
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انرژ  3-3# پر  ماورا  ،یتابش  اشعه   یاشعه  بنفش، 
 دیشد  یکیالکتر  یها دانیم کس،یا

اما قرار گرفتن در معرض اشعه   ست؛یدر صنعت چندان معمول ن اگرچه
تواند باعث    ی م  دیشد ی ک یالکتر یها دانیم ای کسیبنفش، اشعه ا یماورا

چاپ  تیبهبود قابل یکه برا ی کیپالست یها لمیف .بار ثابت شود کی  جادیا
 تهیسیاز الکتر ی سطح ناخواسته ا اغلب رند،یگ ی تحت اشعه قرار م یر یپذ

 .گذارند ی م  شیساکن را به نما

 ساکن تهیس یالکتر  جادینقش برش دادن در ا 4-3#

  تهیسی شکاف دهنده الکتر ایبرش دهنده  یاثر استفاده از دستگاه ها در
ورق به  کی برش .کند دایجسم ممکن است حضور پ یبر رو کی استات 

 یجزء رو ایاگر چند ورق  اما کند؛ ی نم  جادی ا ی معموال مشکل بزرگ یی تنها
 .شود جادیساکن ا ته ی سیت الکترممکن اس رند،یهم قرار بگ
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)ا  یالقا 5-3# م  ستادنیبار   د یتول  یکیالکتر   دانیدر 
 بار ثابت( کی شده توسط 

 

 دیتول  ندیفرآ کیدر  ق،یعا یکفش ها دنیاپراتور با پوش کی اگر
در  زین نیدور شود و به عالوه با زم سپس رد،یساکن قرار بگ ستهی الکتر

ناراحت کننده اما به   کی استات  تهیسیالکتر هیتواند تخل ی م  ارتباط باشد،
 خطر را تجربه کند.  ی ب ی طور کل


