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Polling: Apa cokelat favorit Anda? Fenomena yang terjadi merupakan salah satu bagian dari listrik statis. Dalam diskusi ini Burhan akan jelas tentang pemahaman, karakteristik, formula, proses acara, hingga eksperimen yang dilakukan pada listrik statis. Polling: Apa cokelat favorit Anda? Jika Anda nemuin sesuatu seperti ini berarti Anda nemuin fenomena listrik statis. Biasanya
kalau bicara listrik tidak boleh jauh dari kabel, arus listrik, dan tegangan konstan. Tapi pada listrik statis, Anda tidak akan menginginkan hal-hal seperti ini. Listrik statis menjelaskan gejala listrik yang terjadi dalam waktu singkat karena tidak ada aliran listrik yang konstan dan biasanya terjadi pada benda pasif yang tidak dapat disinari listrik seperti penggaris plastik. Ciri-ciri dan
KarakteristikSetelah anda mengerti tentang pemahamannya, Burhan akan jelas tentang sifat dan karakteristiknya. Sifat dan karakteristik listrik statis adalah gaya tarik yang menarik, menolak tolak gaya, dan gerakan elektron. Diskusi karakter pertama yang jelas dibahas Burhan adalah gaya drag yang menarik. Listrik terjadi karena gaya tarik antara muatan negatif dan positif yang
jika dalam listrik statis, gaya tarik menariknya tidak berlangsung lama sehingga gejala listrik hanya singkat. Pembahasan karakter kedua yang jelas-jelas di dalam Burhan adalah gaya penolakan yang tegas. Penolakan kekuatan tolak terjadi akibat tuduhan deketin memiliki nilai yang sama yaitu positif-positif atau negatif-negatif sehingga kedua tuduhan saling menolak. Kalo di listrik
statis, gaya tolak menolak terjadi jika dua benda tidak tersurut arus listrik. Karakter ketiga yang jelas di dalam Burhan adalah pergerakan elektron. Kalo di listrik statis, pergerakan elektron hanya terjadi jika salah satu benda tersebut mengalir secara elektrik atau ditemukan gejala listrik. Elektron akan bergerak dari muatan negatif ke positif hanya jumlah elektron yang bergerak
terus-menerus, tidak ada peningkatan dan cenderung menurun. Penurunan elektron karena elektron yang ada bergerak ke segala arah dan ke arah bumi sehingga elektron di objek berkurang sehingga gejala listrik yang terjadi menjadi pendek. Bagaimana Listrik Statis TerjadiSebelum Anda memahami bagaimana proses terjadi, Anda harus terlebih dahulu memahami perbedaan
dalam muatan negatif dan muatan positif. Muatan negatif mengklarifikasi bahwa suatu objek memiliki lebih banyak kandungan elektron daripada proton dan muatan positif memiliki lebih banyak proton daripada elektron. Sebuah objek awalnya akan dirawat misalnya digosok pada tubuh atau kain sehingga menjadi bermuatan negatif. Muatan negatif ini akan digulingkan ke objek
dengan muatan yang lebih positif, misalnya. atau rambut. Objek tersebut akan menjadi rambut atau kertas karena gejala arus listrik yang terjadi dari benda ke rambut. Fenomena rambut tertarik atau kertas tertarik adalah fenomena gaya tarik yang menarik, hanya saja fenomena ini tidak berlangsung lama karena elektron yang ada di benda-benda yang telah digosok pindah ke
rambut. Jadi ada tambahan elektron yang membuat gejala listrik bertahan lebih lama. Formula Listrik Statis Bahasa berikutnya adalah formula yang digunakan dalam gejala listrik statis. Ada beberapa undang-undang dan formula yang perlu Anda ketahui seperti gaya coulomb, medan listrik yang kuat, energi potensial, upaya, kapasitor chip paralel, energi kapasitor, dan bola
kapasitor. Semua hukum dan formula Burhan jelas di bawah ini. Diskusi rumus pertama adalah gaya coulomb. Gaya Coulomb menjelaskan fenomena yang terjadi ketika ada muatan listrik yaitu deketin secara gotong royong yaitu kekuatan menolak dan menarik menarik. Jadi gaya koulomb perkalian antara kedua biaya akan berbanding lurus dengan kekuatan yang dihasilkan dan
dibalik oleh jarak kuadrat dari dua objek. Deskripsi:F adalah gaya tarik yang menarik atau penolakan antara dua biaya (N)Q1 dan Q2 adalah objek pengisian daya (C)r adalah jarak antara 2 objek bermuatan (m)k adalah konstanta listrik 9×109Nm2 / C2 Bahasa formula kedua adalah bidang listrik yang kuat. Kekuatan medan listrik menjelaskan bahwa jumlah medan listrik diukur
pada satu titik dengan perbandingan com antara kekuatan per unit muatan. Deskripsi:E adalah medan listrik kuat yang terjadi pada muatan pada titik tertentu (N /C)Q adalah muatan listrik objek (C)r adalah jarak antara titik tertentu dan muatan objek (m)k adalah konstanta listrik 9×109Nm2 / C2 Bahasa berikutnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik jelas tentang
energi yang perlu memperhatikan muatan objek dari titik awal ke titik akhir. Sehingga formula tersebut membuat potensi energi listrik seperti di bawah ini. Deskripsi:W adalah energi potensial listrik yang terjadi pada pengisian daya pada titik tertentu (N / C)Q adalah muatan listrik objek pada titik pertama' adalah muatan listrik objek pada titik kedua adalah jarak antara titik tertentu
dan muatan objek (m)k adalah konstanta listrik 9×109Nm2 / C2 Bahasa ketiga adalah potensi listrik. Potensi listrik biasanya dikenal sebagai tegangan atau pekerjaan yang diperlukan untuk membawa muatan 1 C. Deskripsi:V adalah potensi listrik atau tegangan (volt)k adalah konstanta listrik 9×109Nm2 / C2Q adalah muatan listrik dari objek Mencoba untuk mengklarifikasi tentang
muatan yang ada di antara potensi perbedaan dalam sirkuit listrik. Jadi upaya itu ditulis seperti ini. Wab = q(Vb – Va)Kapasitor chip diselaraskan dengan dua pelat konduktor yang ditempatkan secara paralel dan memiliki area penampang yang sama dengan Description:C adalah kapasitas kapasitorK adalah konstanta dialektrikA adalah luas permukaan platd adalah jarak antara
kedua platε adalah izin dari materialε0is vacuum permitivityExpline:C adalah kapasitor kapasitor kapasitor kapasitor (F)V adalah tegangan listrik antara potongan-potongan (Volt)Q adalah muatan listrik pada kapasitor (C)Deskripsi:ε0is izin vakum adalah radius bola kapasitor (m)Contoh Gejala Listrik Statis Gejala listrik statis adalah fotokopi. Fotokopi gunain konsep tarik menarik di
antara biaya sehingga tinta pada fotokopi dapat menempel pada kertas. Selain itu, ada generator Van De Graff yang dipasang di sepeda pedal dengan cara kerja karet gelang gosokin pada roda berliku. Eksperimen Listrik Statis Ada beberapa eksperimen sederhana yang dapat Anda praktikkan untuk melihat listrik statis. Eksperimen yang paling umum adalah menggunakan
penggaris plastik dengan selembar kertas kecil. Anda dapat dengan cepat gosokin penggaris plastik ke rambut atau kemeja Anda, sehingga Anda dapat memindahkan penggaris ke selembar kertas. Selembar kertas akan diangkat karena gaya tarik yang menarik yang terjadi karena penggaris plastik yang Anda pegang mengandung muatan negatif. Ada banyak konsep listrik
statis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah memberikan banyak manfaat. Anda dapat menggunakan konsep ini untuk memecahkan berbagai masalah listrik Anda. Misalnya: Burhan, seorang mahasiswa fisika, memiliki dua potong logam konduktor. Burhan sedang melakukan eksperimen untuk menentukan potensal listrik dari dua potong logam di laboratorium
fisika dengan suhu ruang tetap yang Burhan ingin membuat potensi listrik kedua potongan logam lebih besar, jadi apa yang harus Burhan lakukan?A. Mengurangi jarak antara potongan-potongan. Kurangi muatan pada sepasang piecesC. Ini adalah penampang potongan-potongan yang lebar. Menambah nilai dialektrik. Perbesar muatan pada sepasang potongan: Untuk
membantu burhan membuat potensi kedua potongan besar, kita harus memahami potensi listrik dari potongan paralel. Persamaan potensial listrik pada potongan paralel berlaku: Berdasarkan persamaan, maka cara agar potensi listrik antara sepasang potongan logam menjadi lebih besar yaitu dengan meningkatkan muatan pada sepasang potongan Maka jawabannya:
EJawaban A salah, karena dengan mengurangi potensi daya Jawaban C salah karena dengan meningkatkan area penampang salah , karena dengan mengurangi muatan pada sepasang potongan akan mengurangi jawaban potensiC listrik salah karena dengan meningkatkan area penampang yang salah, karena dengan mengurangi muatan pada sepasang potongan akan
mengurangi potensi listrik jawaban C salah karena dengan memperbesar area penampang , akan meminimalisir potensi listriknya Jawab D yang salah karena dengan meningkatkan nilai dielektrik keping akan mengurangi potensi listriknya E.g. bidang yang timbul dari pengisian daya listrik q 1 {\displaystyle q_{1}} dan q 2 {\displaystyle q_{2}} Bagian dari artikel tentang Electrostatic
Electrostatic Magnetism Electrostatic charge Static electric charge Electric field Conductor Electrical ConductorTribolic Electrostatic Discharge Discharge Hukum Coulomb Hukum Gauss Fluks listrik / energi potensial Listrik dipole saat Magnetostatic polarization density Law Ampere Magnetic field Magnetization Magnetic flux Biot-Savart Law magnetic dipole moment Gauss hukum
tentang magnetisme Elektrodinamika gaya gerak magnetik Forcea Law gaya Lorentz Electromagnetic induksi Hukum Faraday Hukum Lenz Flow perpindahan Persamaan Maxwell Medan elektromagnetik Radiasi elektromagnetik Tensor Maxwell Vector Poynting Potensi Liénard–Wiechert Persamaan Jefimenko Saat Ini Eddy Equation London Electrical Circuit Current Electric
Potential tegangan listrik Tegangan Hukum Seri Ohm Series Sirkuit paralel Arus depan Arus bolak-balik Dibebankan arus netral saat ini Kekuatan gerak listrik Impeditance Impedance Cavity resonansi Wave guide Covariarian formula Electromagnetic system (stres –energi tensor) Saat ini-empat Potensi-empat ilmuwan elektromagnetik Ampère Coulomb Faraday Gauss Heaviside
Henry Hertz Lorentz Maxwell Tesla Volta Weber Ørsted lbs Medan listrik adalah efek yang disebabkan oleh adanya muatan listrik , seperti elektron, ion, atau proton, di ruang sekitarnya. Medan listrik memiliki unit N / C atau newton / coulomb dibaca. Bidang listrik umumnya dipelajari di bidang fisika dan bidang terkait, dan secara tidak langsung juga di bidang elektronik yang telah
memanfaatkan medan listrik ini di konduktor kawat (kawat). Asal usul bidang listrik Rumus matematika untuk bidang listrik dapat diturunkan melalui hukum coulomb, yaitu kekuatan antara dua titik pengisian:\ F = q 1 q 2 | r | 2 r^. {\displaystyle \mathbf {F} ={\frac {q_{1}q_{2}}{\left|\mathbf {r} \right|^{2}}}\mathbf {\hat {r}} .} Menurut persamaan ini, gaya di salah satu titik pengisian
berbanding lurus dengan ukuran muatan. Bidang listrik didefinisikan sebagai perbandingan konstan antara muatan dan gaya[1]: F = q E {\displaystyle \mathbf {F} =q\mathbf {E} } E = 1 4 π ε 0 q | r | 2 r ^{\displaystyle \mathbf {E} ={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {q}{\left|\mathbf {r} \right|^{2}}}\mathbf {\hat {r}} } Kemudian, bidang listrik tergantung pada posisi. Medan, adalah vektor
yang mengandalkan vektor lain. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien potensi listrik. Jika beberapa muatan yang digunakan menghasilkan potensi listrik, potensi gradien listrik dapat ditentukan. Konstanta k Dalam rumus listrik sering ditemui k konstanta bukan 1 / 4 π ε 0 {\displaystyle \!1/4\pi \epsilon _{0}} (dalam posting ini tetap digunakan yang terakhir), di mana
konstanta k {\displaystyle k\!} bernilai [2]: k = 1 4 π ε 0 π ε ≈ <1> 8.99 × 10 9 {\displaystyle \!k={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\sekitar 8,99\kali 10^{9}} N m2 C-2 yang sering disebut konstanta kesetaraan gaya listrik. Hitung bidang listrik Untuk menghitung bidang listrik pada titik r → {\displaystyle \!{ \vec {r}}} karena titik muat q {\displaystyle \!q} yang terletak di r → q {\displaystyle \!{
\vec {r}}_{q}} yang digunakan [4] E → ( r → − r → q ) ≡ E → ( r → ; r → q ) ≡ E → ( r → ) = 14 π ε 0 q | r → − r → q | 3 ( r → − r → q ) {\displaystyle {\vec {E}}({\vec {r}}-{\vec {r}}_{q})\equiv {\vec {E}}({\vec {r}};{ \vec {r}}_{q})\equiv {\vec {E}}({\vec {r}})={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}} {{\frac {q}{\left|{ \vec {r}}-{\vec {r}}_{q}\right|^{3}}}\left({\vec {r}}-{\vec {r}}_{q}\right)} Penyederhanaan yang
kurang tepat Umumnya untuk melakukan penyederhanaan shimpit pusat koordinat terpilih dengan titik muatan q {\displaystyle \!q} yang terletak di r → q {\displaystyle \!{ \vec {r}}_{q}} sehingga rumus diperoleh sebagaimana ditulis pada awal artikel ini, atau ketika ditulis ulang dalam notasi vektornya: E → ( r → ) = 14 π ε 0 q | r → | 3 r → {\displaystyle {\vec {E}}({\vec {r}})={\frac {1}
{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {q}{\left|{ \vec {r}}\right|^^{3}}}{\vec {r}}} dengan unit vektor r ^ {\displaystyle \!{ \hat {r}}} r ^ = r → | r → | =r → r . {\displaystyle {\hat {r}}={\frac {\vec {r}}{\left|{ \vec {r}}\right|}} ={\frac {\vec {r}}{r}}.} Disarankan untuk menggunakan rumus yang melibatkan r → q {\displaystyle \!{ \vec {r}}_{q}} dan r → {\displaystyle \!{ \vec {r}}} karena lebih umum, dan dapat
diterapkan pada kasus lebih dari satu muatan dan juga untuk distribusi muatan, baik distribusi diskrit maupun terus menerus. Penyederhanaan ini juga terkadang membuat pemahaman dalam menghitung medan listrik agak buram. Juga karena penyederhanaan ini hanya salah satu kasus khusus dalam perhitungan bidang listrik (kasus dengan satu titik muatan di mana titik
muatan ditempatkan di pusat koordinat). Muatan listrik menandai muatan listrik dapat positif, nol (tanpa biaya atau jumlah unit muatan positif dan negatif yang sama) dan negatif. Nilai muatan ini akan mempengaruhi perhitungan medan listrik dalam hal tanda, yaitu positif atau negatif (atau nol). Ketika pada titik mana pun di sekitar muatan (atau beberapa) dihitung bidang listriknya
dan digambarkan vektornya, akan ada jalur yang saling terhubung, disebut sebagai garis lapangan listrik. Tanda muatan menentukan apakah garis medan listrik yang disebabkannya berasal darinya atau menuju darinya. Telah ditentukan (berdasarkan kekuatan yang dialami oleh muatan tes positif), bahwa muatan positif (+) akan menyebabkan garis-garis medan listrik ke arah
dari sana menuju pintu keluar, muatan negatif (-) akan menyebabkan garis-garis medan listrik diarahkan ke arahnya. nol muatan ( ) tidak menyebabkan tidak adanya garis lapangan listrik. Medan listrik potensial gradien Listrik juga dapat dihitung jika potensi listrik U {\displaystyle \! U} tidak diketahui, melalui perhitungan gradien [5]: E → = − ∇ → U {\displaystyle {\vec {E}}=-{\vec
{abla }}U} dengan ∇ → = i ^ ∂ ∂ x + j ^ ∂ ∂ y + k ^ ∂ ∂ z {\displaystyle {\vec {abla }}={\hat {i}}{\frac {\partial }{\partial x}}+{\hat {j}}{\frac {\partial }{\partial y}}+{\hat {k}}{\frac {\partial }{\parsial z}}} kartesius berkoordinasi. Medan listrik energi Medan listrik menyimpan energi. Pertemuan energi dari bidang listrik diberikan oleh [6] u = 12 ε | E | 2 {\displaystyle u={\frac {1}{2}}\epsilon | E|^{2}}
dengan ε {\displaystyle \epsilon \!} adalah permitivitas sedang di mana bidang listrik berada, dalam ε vakum = ε 0 {\displaystyle \epsilon =\epsilon _{0}\!} . E {\displaystyle E\!} adalah vektor bidang listrik. Total energi yang tersimpan di medan listrik dalam volume V {\displaystyle V\!} ∫ V 1 2 ε | E | 2 d ττ {\displaystyle \int _{V}{\frac {1}{2}}\epsilon | E|^{2}\,d\tau } dengan d τ
{\displaystyle d\tau \!} adalah elemen diferensial volume. Distribusi medan listrik muatan listrik tidak perlu hanya disebabkan oleh satu muatan listrik, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan dengan distribusi muatan listrik baik diskrit maupun kontinu. Contoh distribusi muatan listrik misalnya: kumpulan titik pengisian daya kawat lurus panjang dan
lingkaran kawat pelat lebar tak terbatas dari cakram dan cincin tipis tak terbatas atau tak terbatas dari bentuk lain Koleksi titik pengisian daya Untuk titik pengisian daya yang tersebar dan kurang banyak, medan listrik pada titik (dan bukan di salah satu titik pengisian) dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor medan listrik pada titik itu karena setiap pengisian daya. Dalam hal ini
lebih baik ditulis E → i ( r → ) = 14 π ε 0 q i | r → − r → i | 3 ( r → − r → i ) {\displaystyle {\vec {E}}_{i}({\vec {r}})={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {q_ {1} <9>{i}}{\left|{ \vec {r}}-{\vec {r}}_{i}\right|^{3}}}\left({\vec {r}}-{\vec {r}}_{i}\right)} berbunyi, bidang listrik pada r titik → {\displaystyle {\vec {r}}} karena muatan q i {\displaystyle \!q_{i}} yang terletak di r → i {\displaystyle {\vec {r}}_{i}} .
Dengan demikian bidang listrik pada titik r → {\displaystyle {\vec {r}}} karena seluruh muatan yang tersebar ditulis sebagai E → ( r → ) = ∑ i = 1 N E → i ( r → ) {r\\displaystyle {\vec {E}}({\vec {r}})=\sum _{i=1}^{N}{\vec {E}}_{i}({\vec {r}})} di mana N {\displaystyle \! N} adalah jumlah titik muatan. Misalnya, misalnya ingin menentukan ukuran bidang listrik pada titik P {\displaystyle \! P}
yang merupakan irisan diagonal kedua dari persegi R-sided {\displaystyle \! R} , di mana ada empat titik pengisian daya yang terletak di sudut sudut persegi. Untuk kasus ini misalkan bahwa q 1 = q 3 = + Q {\displaystyle q_{1}=q_{3}=+Q\!} dan q 2 = q 4 = − Q {\displaystyle q_{2}=q_{4}=-Q\!} dan ambil pusat koordinat pada titik P ( 0 , 0 ) {\displaystyle \! P(0,0)} untuk kenyamanan.
Dalam kasus dua dimensi seperti ini, juga dapat ditulis E → i ( r → ) = E → i ( x , y ) {\displaystyle {\vec {E}}_{i}({\vec {r}})={\vec {E}}_{i}(x,y)} yang akan memberikan E → 1 ( 0 , 0 ) = 1 4 π ε 0 Q ( R 4 2 + R 4 2 ) 1 2 2 ( i ^ − j ^ ) {\displaystyle {\vec {E}}_{1}(0,0)={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {R} {4}} ^{2}+{\frac {R}{4}}^{2}\right)}}\ {\frac {1}{2}}{\sqrt {2}}({\hat {i}}-{\hat {j}})} E → 2 ( 0
, 0 ) = 1 4 π ε 0 Q ( R 4 2 + R 4 2 ) 1 2 2 ( i ^ + j ^ ) {\displaystyle {\vec {E}}_{2}(0,0)={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {Q}{\left({\frac {R}{4}}^{2}+{{\frac {R}{4}}^{2}\right)}}\ {\frac {1}{2}}{\sqrt {2}}({\hat {i}}+{\hat {j}})} E → 3 ( 0 , 0 ) = 1 4 π ε 0 Q ( R 4 2 + R 4 2 ) 1 2 2 ( − i ^ + j ^ ) {\displaystyle {\vec {E}}_{3}((0.0 )={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {Q}{\left({\frac {R}{4}}^{2}++{\frac {R}
{4} → E {2} {1}{2} {2} 4 ( 0 , 0 , 0 ) = 1 4 π ε 0 Q ( R 4 2 + R 4 2 ) 1 2 2 ( − i ^ − j ^ ) {\displaystyle {\vec {E}}_{4}(0,0)={\ frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\ frac {Q}{\left({\frac {R}{4}}^{2}+{\frac {R}{4}}^{2}\right)}}\ {\frac {1}{2}}{\sqrt {2}}(-{\hat {i}}-{\hat {j}})} jadi E → {2}} &lt;3&gt; &lt;0&gt; ( 0 , 0 ) = ∑ i = 1 4 E → i ( 0 , 0 ) {\displaystyle {\vec {E}}(0,0)=\sum _{i=1}^{4}{\vec {E}}_{i}(0,0)} E → ( 0 ,
0 ) = E → , 0 ) + E → 2 ( 0 , 0 ) + E → 3 ( 0 , 0 ) + E → 4 ( 0 , 0 ) {\displaystyle {\vec {E}}(0,0)={\vec {E}}_{1}(0,0)+{\vec {E}}_{2}(0,0 )+{\vec {E}}_{3}(0,0)+{\vec {E}}_{4}(0,0)} E → ( 0 , 0 ) = 0 → {\displaystyle {\vec {E}}(0,0)={\vec {0}}} yang menghasilkan bidang listrik tersebut pada titik tersebut adalah nol. Kawat lurus panjang Kawat panjang lurus adalah salah satu bentuk distribusi
muatan yang menarik karena ketika panjang diambil tak-up, perhitungan muatan pada jarak dari kawat dan terletak di tengah panjangnya, menjadi sangat mudah. Untuk kawat yang membentang lurus pada sumbu x {\displaystyle x\!} , pada jarak z {\displaystyle z\!} di atasnya, dengan kawat membentang dari − a {\displaystyle -a\!} ke b {\displaystyle b\!} dari titik proyeksi P
{\displaystyle P\!} pada kawat, bidang listrik pada saat itu dapat dihitung dalam ukuran, yaitu: E z = 1 4 π ε 0 κ z [ b z 2 + b 2 + a z 2 + a 2 ] {\displaystyle E_{z}={\frac {1}{4\ pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {\lambda }{z}}\ \left[{\frac { b}{\sqrt {z^{2}+b^{2}}}}+{\frac {a}{\sqrt {z^{2}+a^{2}}}}\right]} Seperti disebutkan di atas, ketika − a → − ∞ {\displaystyle -a\rightarrow -\infty } dan b → ∞
{\displaystyle b\rightarrow \infty } kemudian menggunakan bukti L'Hospital diperoleh E z = 14 π ε 0 2 κκ z = 2 π ε 0 z {\displaystyle E_{z}={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\ {\frac {2\lambda }{z}}={\frac {\lambda }{ 2\pi \epsilon _{0}z}}} Atau ketika kawat ditempatkan sejajar dengan sumbu z dan bidang x-y ditembus oleh kawat tegak lurus, maka medan listrik pada satu titik adalah r
{\displaystyle \!r} dari kawat, dapat ditulis bidang listrik adalah E → ( r ) = τ 2 π ε 0 r ρ ^ {\displaystyle {\vec {E}}(r)={\frac {\lambda }{2\pi \epsilon _{0}r}}{\hat {\rho }}} dengan ρ ^ {\displaystyle {\hat {\rho }}} adalah vektor unit radial di silinder : ρ ^ = i ^ cos  φ + j ^ sin  φ {\displaystyle {\hat {\rho }}={\hat {i}}\cos \phi +{\hat {j}}\sin \phi } di mana φ {\displaystyle \phi \!} adalah sudut dengan
sumbu-x positif. Pranala luar Bidang Listrik di Bidang Listrik dan Magnet, R Nave - Hiperfisika, Georgia State University 'Gauss's Law' - Bab 24 kuliah Frank Wolfs di University of Rochester 'The Electric Field' - Bab 23 dari kuliah Frank Wolfs di University of Rochester [1] - Sebuah apel yang menunjukkan medan listrik dari muatan titik bergerak. Fields – bab dari buku teks online
Learning by Simulations Simulasi interaktif dari bidang listrik hingga empat titik mengisi daya Java simulasi elektrostatik dalam simulasi Flash Interaktif 2-D dan 3-D yang membayangkan bidang listrik dari set muatan poin yang ditentukan pengguna atau yang dipilih sebelumnya oleh vektor lapangan, garis lapangan, atau garis equipotential. Penulis: David Chappell Malam ^
Andrew Duffy, Electric field, PY106/Electricfield.html, 7-7-99. ^ Tabel Referensi untuk Pengaturan Fisika / Fisika, Edisi 2002, Universitas Negara Bagian New York, 2002. ^ J.S. Covacs, Hukum Coulomb, PhysNet, MISN-0-114, hal 3 ^ Tulisan ini menggunakan dua jenis notasi vektor yang berbeda untuk hal yang sama: vektor r → {\displaystyle {\vec {\r}}} (dengan panah di
atasnya), dan vektor r {\displaystyle \mathbf {r} } ( Lihat: Notasi Vektor, vec-not-prae, direvisi 6/02. ^ Carl R. Nave, Medan Listrik sebagai Gradien, HiperFisika, listrik/ efromv.html#c2, 2006. ^ David Land, Energi lapangan elektrostatik, ELMAG305/em8a/sld006.htm, 18.10.1999 17:05:51. Artikel bertopik listrik ini apa ada rintisan. Anda bisa membuat Wikipedia dengan cara
disanatnya.lbs Dari
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