
  يانواع انرژ

  

بايد كمي اين . يادتان باشد در اوايل فصل صحبت از مقدار انرژي و انتقال آن به چيزهاي ديگر بود    

  .مسأله را بسط دهيم

 kg 1آن است كه اگر     سيب از مغازه به خانه منتقل شد طبيعتاً منظور           kg 1گوييم مقدار     وقتي مي 

سيب خريده شده باشد و هيچ اتفاقي در بين راه برايش نيفتاده باشد، همان مقدار هـم بايـد وارد منـزل      

اگر كم شده بود قطعاً خواهيم گفت كه آورنده درجايي مقداري از آن را خورده يـا  . شود نه بيشتر يا كمتر  

شده و يـا ايجـاد و خلـق                اين مقدار سيب  به هر صورت    . شايد از سبدش افتاده است      نيـست و نـابود ـن

گويـد كـه     اين اصل بنيادي در فيزيك كالسيك مي      .  است 1اين در اصل بياني از اصل بقاي جرم       .شود  نمي

ماند و فعل و انفعاالت مختلف صرفاً بر خواص ديگـر   جهان همواره مقدار ثابتي باقي مي   ) مقدار ماده (جرم  

  .در جرم كل جهانگذارند نه  مواد جهان در كل تأثير مي

ال كه انرژي جنبشي اين طور نبوده، زيرا با انجام كار روي            خوب آيا انرژي هم اينگونه است؟ تا بح       

العمل اين كار در انجام دهنـدة         بگوييد اگر كاري صورت گرفته شايد عكس      شايد  . كرده  سيستم تغيير مي  

هـاي بخـش قبـل      ولي طبق بحثدكند كه در خالف تغييرات سيستم باش   كار انرژي جنبشي را ايجاد مي     

دانيم حتي اگر از خارج سيستم روي سيستم انجام نشود دليلي ندارد كار نيروهاي داخلي در كل صفر      مي

  .جنبشي سيستم را تغيير ندهدباشد و انرژي 

توان به انرژي جنبشي يك سيستم عبارات اسكالر ديگري اضافه    خوب حاال بحث اين است كه مي      

  كرد كه در نهايت انرژي سيستم ثابت بماند؟



هـا مـورد    انرژي كل سيـستم ) با انرژي جنبشي( انرژي را معرفي كنيم كه در كل      ديگر يعني انواع 

  )همانند جرم همة آنها. (نظرمان ثابت باقي بماند

توان جمالتي داشت كه انـرژي را در   كند كه مي اي رفتار مي   جواب مثبت است يعني طبيعت بگونه     

  .اين كار را تا حدي در بخش بعدي انجام خواهيم داد. كل ثابت كند

ن اما فعالً هـم چنـا     . است… انواع پركابرد انرژي، انرژي گرمايي، الكتريكي، مكانيكي، گرانشي و          

  .ها مشخص خواهند شد با مفهوم انرژي پتانسيل اين. ها مشخص نيستند معناي اين

رژي            در كل بايد بگويم آ     ن جزء كامل كنندة انرژي جنبـشي كـه باعـث بقـاي انـرژي شـود را اـن

  .گويند  مي2پتانسيل

                                                
1 Conservation of mass  
2 Potential energy 


