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انرژی مکانیکی

(ایذخیره) پتانسیل(یحرکت)جنبشی هر چیزی که حرکت کند
.انرژی جنبشی دارد

نوعی از انرژی انرژی مکانیکی 
ت است که همیشه با مکان یا حرک
ماده یا جسم سروکار دارد و 

.تواند به دو شکل ظاهر شودمی 

ی نوعی انرژی الکترومغناطیسانرژی نورانی 
یرد که در رده انرژی مکانیکی قرار نمی گاست 

ولی به سادگی می تواند با یک محیط 
برهم کنش کند و به شکل های ( ماده)مادی

.دیگر انرژی تبدیل شود

ل پتانسیانرژی 
از موقعیتناشی 

یا حالت یک 
ه جسم نسبت ب
جسم دیگر 

.است

مغناطیسییالکتریکشیمیاییکشسانیگرانشی

صوت نوعی موج و 
انرژی آن به صورت 
ه انرژی مکانیکی است ک

معموال به صورت انرژی 
جنبشی ذرات تشکیل

یا محیطی که دهنده هوا 
در آن منتشر می شود 

.ظاهر می گردد

معموال برای سادگی در گفتار و نوشتار، : توجه
.نامیمانرژی پتانسیل الکتریکی را انرژی الکتریکی می

جسمی که باالی سطح 
.زمین قرار دارد

مانند

کترون های انرژی الکتریکی در یک مدار الکتریکی، به صورت انرژی جنبشی العمدۀبخش 
الکترون های آزاد در یک شارش. آنها در مدار می شودشارشآزاد ظاهر می شود و سبب 

، مانند با عبور جریان الکتریکی از اجزای مدار.مدار، جریان الکتریکی را به وجود می آورد
اهر المپ، انرژی جنبشی الکترون های آزاد به شکل های دیگر انرژی، مانند نور و گرما، ظ

.ستتوجه کنید که جریان الکتریکی از جنس انرژی نیست ولی حامل انرژی ا. می شود

انرژی گرمایی یا گرما، نوعی انرژی 
ا دو جسم بهرگاهمکانیکی است که 

دمای متفاوت در تماس با هم قرار 
دو گیرند بین آنها مبادله می شود تا

تی وق. جسم به تعادل گرمایی برسند
گرما وارد یک جسم می شود معموال 

به صورت افزایش انرژی جنبشی 
.آن ظاهر می شوددهندۀذرات تشکیل 

نقشه 
مفهومی 

انرژی

روح اهلل خلیلی بروجنی: تالیف و طراحی
www.avang.org

تقدیم به تمام
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