
 

 

 

 

 خالصه فصل هشتم 

جایی جسم در راستای نیرو شود، کار انجام شده : هرگاه به یک جسم نیرویی وارد شده و باعث جابه مفهوم کار در علوم تجربی

 است. 

 جایی یا تغییر جسم جابه -2نیروی وارد شده بر جسم      -1:  عوامل موثر بر کار

 آید :کار انجام شده بر روی جسم از رابطه مقابل به دست می

 

  شود : مواردی که در آنها کار انجام نمی

 ای که باعث حرکت آن نشود.جعبهجایی جسم صفر باشد : هُل دادن جابه -1

 جایی جسم عمود باشد :   اگر نیرو وارد شده بر جهت جابه -2 

 

 گوییم.: به توانایی انجام کار انرژی می انرژی

 شود.تبدیل به انرژی صوتی می انرژی الکتریکیدریک رادیو بخش زیادی از 

 پس از آن المپ،شود. تبدیل می انرژی الکتریکیذخیره شده در باتری به  انرژی شیمیاییدر یک چراغ قوه، 

 .کند یم لیتبد ی گرماییانرژو  ی نورانیانرژرا به   ی الکتریکیانرژ

 حرکت تر تند و باشد تر سنگین جسمی هرچه یعنی دارد؛ بستگی آن سرعت مقدار و جسم جرم به جسم، هر جنبشی انرژی: نکته 

 .دارد بیشتری جنبشی انرژی کند،

 گوییم.به انرژی ذخیره شده در هر جسم انرژی پتانسیل می پتانسیل :انرژی 

 انرژی پتانسیل شیمیایی -3انرژی پتانسیل کشسانی  -2انرژی پتانیسل گرانشی  -1  : انرژی پتانسیلانواع 

 : انرژی پتانسیل گرانشی به جرم جسم و ارتفاع جسم از زمین بستگی دارد. نکته

 ماند. یم ثابت کند و مقدار کل آن یم رییرود. تنها شکل آن تغ ینم نیاز ب ای دیآ یهرگز به وجود نم یانرژ:  قانون پایستگی انرژی

 

 ( نشان داد.Kcal( یا کیلوکالری )KJ)ژول لویبا واحد کتوان و مقدار آن را میاست  ییایمیش یها به شکل انرژ یشده در خوراک رهیذخ یانرژ

کار  =  نیرو  × جایی جابه  (m) متر   (J) ژول  

  (N) نیوتون

 به جعبه  نیرویی که دست شخص

 کندوارد می

 جایی شخصجهت جابه

 ژول انرژی ورودی 1200

 ژول به انرژی جنبشی تبدیل می شود 300

 ژول به انرژی گرمایی تبدیل می شود 900

Kcal ژول است  4200هر کیلوکالری معادل  J1 4200


