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The Leiden bottle
was discovered in
Musschenbroek
lab and the city of
Leiden

              بطری لیدن در
  آزمایشگاه موشنبریک و

شھر لیدن کشف شد.
 
 
 
 



HISTORY OF LEIDEN
در اواخر قرن شانزدهم، دانشمندان به وجود بار الکتريکي در

اجسام پي برده بودند و دريافته بودند که بار الکتريکي دو
نوع مثبت و منفي دارد. آن ها در حين طراحي آزمايش هاي

تازه و گاه جسورانه ي خود، دريافتند که مي توان بار
الکتريکي را «ذخيره» کرد.

 
كشف خازن ها همان طور كه اغلب اتفاق مي افتد، تصادفي
بود، و دو محقق به طور مستقل آن را ساخته بودند. جالب
اينجاست كه هردوي آنها، در ابتدا اهميِت اين ويژگي مهِم

اختراعشان را در فيزيك نمي دانستند. خازن ها تا مدت ها به
عنوان «بطري ليدن» شناخته مي شدند.

 



اما اولين گام ها براي درک الکتريسيته ي ساکن بدون به کارگيري
بطري هاي ليدن انجام شد. استيون گري، آزمايشگر انگليسي

) تعدادي مقاله منتشر کرد. او در اين مقاالت1736-1670(
تشريح کرد که چگونه با مالش لوله اي شيشه اي، چوب

پنبه اي که در انتهاي آن قرار دارد خواص الکتريکي پيدا مي
کند (به بيان امروزي باردار مي شود)، چگونه ميله اي از

چوب کاج که به چوب پنبه چسبيده است، اثر الکتريسيته را
تا انتهاي ديگر ميله منتقل مي کند و چگونه مي توان اين اثر

را با استفاده از نخ هاي ظريف به فواصل زياد منتقل کرد.
گري و هم عصران او الکتريسيته ي مورد نياز خود را در هر

زمان و هر کجا با اصطکاک به وجود مي آوردند.
 



) ، يک دانشمند آلماني بود که1700-1748گئورگ فون كلست(
با وسايلي بسيار ساده آزمايش مي كرد. او يك بطري را پر از

آب كرده بود و يك قطعه سيم را در آن گذاشته بود، سر
بطري را به وسيله ي چوب پنبه كامًال مهر و موم كرده بود و

سر سيم از چوب پنبه بيرون بود. او هر بار كه وسيله اي باردار
را با سيم تماس مي داد، مشاهده مي كرد كه بار آن جسم

تخليه مي شود و هر بار كه سر سيم را لمس مي كرد، تكاني در
دستش حس مي كرد كه نشان مي داد بارهاي الكتريكي به

داخل بطري منتقل شده است. او بارهاي الكتريكي را مانند
سيالي دانست كه از جسم باردار به داخل بطري منتقل

مي شوند.  البته كلست بعد از مدتي ديگر آزمايشاِت خود را
ادامه نداد و نتايج آنها را هم در جايي اعالم نكرد، زيرا

تكان هايي كه از بطري به  دستش وارد مي شدند، گاهي اوقات
بسيار شديد بودند و او را ترسانده بودند.

 



تقريبًا همزمان با او، چنين آزمايشاتي را فرد ديگري
) نيز انجام1692-1761به نام پيترون موشنبرگ (

مي داد. او در دانشگاه شهر ليدن واقع در کشور هلند
تدريس مي كرد. سرانجام موشنبرگ بر خالف کلست،

نتايج تحقيقاِت خود را منتشر كرد و نام ليدن، شهر
محلِ اختراعِ خازن، روي آن باقي ماند. بطري ليدن

قابليت باردار شدن و ذخيره کردن الکتريسيته براي
انجام آزمايش هاي بعدي را دارا بود. با اتصال

تعدادي از آن ها به وسيله ي سيم، جرقه ي بسيار
شديدي ايجاد مي شد که براي کشتن يک حيوان

.کافي بود



پس از انتشار خبر اين كشف،  دانشمندان شروع به
استفاده از بطري هاي ليدن كردند و خيلي زود
دريافتند كه نه تنها وجود مايعات (آب) درون

بطري ضروري نيست، بلكه بهتر است يك ورقه ي
فلزي درون بطري قرار گيرد. آنها بااضافه كردنِ يك

ورقه ي فلزيِ ديگر در بيرون بطري و قرار دادن
شيشه در وسِط دو ورقه، به ساختار خازن هاي
امروزي بسيار نزديك شدند. بنجامين فرانکلين

) با استفاده از بطري هاي ليدن1790-1706(
توانست آزمايش هاي بسيار مهمي را اجرا کند. در

آزمايش معروف بادبادک او، از اين بطري ها
استفاده شده است.



پس از بطري هاي ليدن، باتري يا پيل هاي الکتريکي
توسط الکساندر ولتا اختراع شدند. تفاوتي که

بطري هاي ليدن با پيل الکتريکي داشتند اين بود که
اين باتري جريان کم و بيش پايداري را ايجاد

مي کرد. اما بطري هاي ليدن الکتريسيته ي ذخيره
شده را يکجا تخليه مي کرد و امکان استفاده از آن به

عنوان دستگاهي پايدار وجود نداشت.



خازن هاي امروزي اغلب داراي ورقه هايي از جنس
آلومينيوم، روي و يا نقره هستند و دي الکتريک

ميان آن ها معموالً سراميک است. با توجه به اينکه
بار الکتريکي در خازن ذخيره مي شود؛ براي ايجاد

ميدان هاي الکتريکي يکنواخت مي توان از خازن
استفاده کرد. خازن ها مي توانند ميدان هاي

الکتريکي را در حجم هاي کوچک نگه دارند؛ به
عالوه مي توان از آنها براي ذخيره کردن انرژي

استفاده کرد.



اجزای بطری لیدن

a : میله رسانا
b : پوشش فلزی خارجی که به پایانه

منفی متصل است
c : (نارسانا است)چوب پنبه

d :بطری شیشه ای
e : پوشش فلزی داخلی که توسط

سیم یا زنجیر فلزی به میله ی فلزی
ثابت داخل بطری اتصال دارد و به

پایانه مثبت متصل است
f :آب

g : زنجیر



بار الکتریکی از راه سر بطری و رشته ای برنجی که درون بطری است بر روی
ورقه ای از قلع شیشه ی بطری را پوشانده است متمرکز می شود. اگر بطری

باردار را لمس کنید. ضربه الکتریکی تکان دهند، ای دریافت خواهید کرد. بطری
لید می تواند جرقه نیز تولید کند. بدیهی است که هر چه بار بر روی یک جسم

بیشتر باشد، بیشتر تمایل به فرار دارد. نیروئی که الکترون ها را از منطقه ای که
افزونی الکترون بیشتر است (قطب منفی) به منطقه ای که کاهش الکترون

بیشتر است (قطب مثبت) می راند. نیروی محرکه  الکتریکی یا پتانسیل
الکتریکی است. اگر پتانسیل الکتریکی خیلی زیاد شود الکترون ها حتی از فضای
عایق میان قطب های منفی و مثبت نیز می گذرند. الکترون ها ضمن عبور از عایق
هوا، تولید جرقه ای درخشان می کنند که همراه با صدای شکسته شدن است. نور

جرقه به وسیله ی تابشی حاصل می شود که نتیجه برخوردهای الکترون های
بی شمار با مولکول های هواست. و صدا از انبساط هوائی است که به سرعت گرم

شده و هوای سردتر را به درون خالء جزئی که به طور لحظه ای تولید می شود
فشار می دهد.



خازن


