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بيان استاندارد پايستگي انرژي دربرگيرندهي مفاهيم فرعي مانند انرژي جنبشي ( ،)KEكار ( ،)Wانرژي گرمايي ،انرژي داخلي
و نيم دوجين انواع مختلف انرژي پتانسيل ( )PEاز قبيل كشساني ،شيميايي ،هستهاي گرانشي و ...است .اين كميتها طي دوراني
ي نهايي با اينكه داراي دقت مناسب است ،اما باز نسبت ًا پيچيده
كه در آن اين اصول گسترش يافته ،شناخته شدهاند .قانون پايستگ 
است .مهمتر از همه ،اين قانون سادگي نهفتهي زيربنايي را كه فقط در دوران پس از نسبيت ( )1905ميتوانست درك شود ،ناديده
اي تغيير فيزيكي است .با استفاده از نظريهي نسبيت خاص ميتوان نشان داد كه تنها دو طبقهبندي كام ً
ال
ميگيرد .انرژي معيار نرده ِ
فراگير از انرژي وجود دارد :انرژي سكون و انرژي حركت و ميتوان مفهوم پايستگي انرژي را تنها با استفاده از دو نوع انرژي كه
با كميتهاي جرم و ( KEانرژي جنبشي) ك ّمي ميشوند ،در تمام فرايندهاي فيزيكي بهكار برد.

انرژي سكون و انرژي حركت

ديناميك نسبيتي به چندين روش مختلف تفسير شده است؛ در اينجا رهيافت جديدتري را بهكار ميبريم كه در آن جرم ()m
ِ
ناورداي لورنتس است[ .]1يكي از نتيجههاي كلي نظريهي نسبيت خاص اين است كه كل انرژي يك دستگاه فيزيكي برابر با
 E = E0 + K E = γ m c2و  γ = (1 − v 2 / c 2 ) −2است .در نتيجه ،انرژي كل يك ذره يا مجموعهاي از ذرات ـ يك اتم يا
يك آووكادو ـ برابر با انرژي سكون )  (E  = m c 2و انرژي جنبشي ( )KEآن است .جملهي  E انرژي سكون دستگاه است.
اين انرژي شامل :الف) جرم ذرههاي آزاد تشكيلدهندهي دستگاه ،ضرب در  c2و( ،ب) انرژيهاي پتانسيل (مثبت يا منفي) تمام
اعضاي برهمكنشكنندهي دستگاه ،و (ج) مجموع انرژيهاي جنبشي تمام ذرههاي تشكيلدهنده است كه اغلب بهصورت نامنظم
در دستگاه حركت ميكنند[ E  .]2برخالف انرژي داخلي ترموديناميكي ،شامل انرژي جرم تمام ذرههاي تشكيلدهنده است.
ي جرم خالص آن در نظر گرفته ميشود .منظور از
عبارت  E  = m c 2نشان ميدهد كه انرژي سكون دستگاه به مثابهي انرژ 
mcc22 −−m
 KEدر فرمول  Eانرژي جنبشي سازمانيافتهي دستگاه بهصورت يكپارچه است ))mcc22
. ((KKEE == γγ m
بدون توجه به مشخصات فرمولبندي نسبيت[ ،]1فرض ميكنيم انرژي داخلي در جرم دستگاه است؛ در نتيجه ،تركيب
2
الكترون و پوزيترون براي تشكيل پوزيترونيم باعث كاهش /668//8e8eevvv///ccc22از6جرم بر اثر برهمكنش الكترومغناطيسي ميشود .وقتي
اتم فوتوني را جذب ميكند و به حالت برانگيخته ميرود ،جرم اتم به اندازهي  h γ / c 2افزايش مييابد .به همين ترتيب ،كوك
كردن ساعت سبب افزايش جرم آن و سرد كردن قوطي نوشابه سبب كاهش جرم آن ميشود .اين اثرها معمو ًال جزيي هستند،
اما وجود دارند و از ديد فيزيكي و فلسفي داراي اهميت زيادي هستند.
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تنها دو طبقهبندي
كام ًال فراگير از
انرژي وجود دارد:
انرژي سكون و
انرژي حركت و
ميتوان مفهوم
پايستگي انرژي
را تنها با استفاده
از دو نوع انرژي
كه با كميتهاي
جرم و ( KEانرژي
جنبشي) ك ّمي
ميشوند ،در تمام
فرايندهاي فيزيكي
بهكار برد

گرما ،كار و فوتونها

انرژي به راههاي مختلف (مث ً
ال از طريق گرما ،كار و تابش الكترومغناطيسي) از دستگاهي ،به دستگاه ديگر
منتقل ميشود[ .]3هر كدام از سازوكارها را ميتوان بهعنوان انتقال جرم ،انرژي جنبشي ( )KEيا هر دو در نظر
گرفت .انرژي جنبشي كاتورهاي ذرههاي تشكيلدهندهي دستگاه ،انرژي گرمايي ناميده ميشود .گرما انتقال انرژي
(از طريق برخوردهاي ذرات) از دستگاه در دماي باالتر به دستگاه با دماي پايينتر و در تماس با آن است .نسبيت
ـ مستقل از چگونگي بيان آن ـ مدتهاست كه مشخص كرده است كه انرژي گرمايي مستقيم ًا با جرم دستگا ه در

1/0 0K
Kcal
ارتباط است [ .]4براي مثال ،براي افزايش دماي آب به اندازهي Kcal ، 1 / 0 0 C
 1/10/000Kcalيا J
 4 /186انرژي
3
( 4 / 18 61×/0100Kcalكه البته
J c2 = 4 / 6 6 × 1 0−11/400KKcal
گرمايي به آن اضافه شود و در نتيجه جرم آب به اندازهي g
مقدار زيادي نيست) افزايش مييابد .تغيير انرژي گرمايي بهصورت تغيير جرم نمايان ميشود.
بسته به شرايط فيزيكي ،انجام دادن كار روي يك جسم يا توسط آن سبب تغيير جرم يا انرژي جنبشي،
يا هر دو ميشود .معمو ًال وقتي فنر ساكني را متراكم ميكنيم و ميگوييم كه انرژي پتانسيل كشساني آن افزايش
يافته است .در اين حالت گرمشدن اندك فنر واقعي كه ناشي از اصطكاك داخلي آن است ناديده گرفته ميشود .با
m == W
وجود اين ،اگر كار انجام شده روي فنر  Wباشد ،جرم آن به اندازهي W // cc22
«اتالف
 ∆∆mافزايش مييابد[]5؛
ِ
ناشي» از اصطكاك  ∆ P Eهر دو در  ∆ mسهيماند.
وقتي سوپرمن روي يك «قطار پرسرعت» كار منفي انجام ميدهد و باعث كاهش سرعت آن ميشود ،تغيير
انرژي جنبشي قطار  -Wاست .لوكوموتيو روي «مرد فوالدين» كار مثبت انجام ميدهد و طبق پايستگي انرژي
جرمش به اندازهي m==∆∆KKEE//cc222
 ∆∆mافزايش مييابد .اينكه او چگونه اين كار را انجام ميدهد ،مسئلهي
ديگري است .با كشيدن زه كمان مقداري از جرم شما به كمان منتقل ميشود .اگر تيري را در فضايي رها كنيد كه
نيروي ديگري به آن وارد نشود ،به علت كاري كه كمان روي تير انجام ميدهد ،انرژي جنبشي تير و در نتيجه جرم
آن افزايش مييابد .اگر اتالفها را ناديده بگيريم ،سهم اوليه شما در جرم اكنون به انرژي جنبشي منظم آن تبديل
ميشود .سرانجام ،بدون توجه به اينكه چگونه با انجام دادن كار روي دستگاهي آن را تغيير دهيم ،اين تغيير دستگاه
بهصورت تغيير در ( E يعني جرم) ،يا در  ،KEيا هر دو ظاهر ميشود.
عالوه بر گرما و كار ،انرژي بهصورت جذب يا گسيل فوتونها نيز ميتواند منتقل شود .چون جرم فوتون صفر
است ،انرژي آن كام ً
ال جنبشي است .با وجود اين ،وقتي فوتوني را جذب كند ،جرم آن زياد ميشود و با گسيل
2
فوتون جرم از دست ميدهد[ .]6اين بصيرت ديدگاههاي تعدادي پژوهشگر مانند اچ .پوانكاره ( ،)1900آلبرت
انيشتين )1905( 3و جي .ان لوييس )1908( 4حاصل شده است.

اصطكاكوانرژيپتانسيل

از جمله عوامل ديگر كنش نيروي الكترومغناطيسي ،اصطكاك انرژي جنبشي را به جرم تبديل ميكند.

ديسكي كه روي سطح معمولي غلتانده شود ،پس از لحظهاي متوقف ميشود؛ در نتيجه هم سطح و هم ديسك
گرمتر و جرم آنها بيشتر خواهدشد .اصطكاك ،انرژي جنبشي خارجي منظم را ،كه با جرم متفاوت است ،به
انرژي جنبشي داخلي نامنظم كه معادل جرم است ،تبديل ميكند .جعبهاي را در نظر بگيريد كه با سرعت ثابت
روي ميزي هل داده ميشود؛ كار انجام شده براي غلبه بر اصطكاك به دستگاه انرژي ميدهد ـ شخصي كه جعبه
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 ((∆∆ mرا از دست ميدهد .سطحهاي در تماس باهم گرمتر
m == W
را هل ميدهد ،انرژي تأمين ميكند و جرم ))W // cc22
. ∆∆m
→m
→K
→ K EE
→ ∆∆m
∆ ) .بهطور خالصهm ،
∆m
ميشوند ،در نتيجه جرم جعبه و ميز افزايش مييابد ( m
شكلهاي مختلف انرژي پتانسيل ( ،)PEكه ناشي از برهمكنشهاي بين ذرههاي تشكيلدهندهي دستگاه
است ،در جرم آن دستگاه سهيماند .با كشيدن نواري الستيكي ،انرژي پتانسيل كشساني و در نتيجه جرم آن را
بهصورت الكترومغناطيسي زياد ميكنيد ـ تغيير انرژي پتانسيل بهصورت تغيير جرم ظاهر ميشود و همارز آن
است .اين موضوع براي تمام شكلهاي انرژي پتانسيل از هستهاي تا شيميايي و گرانشي صادق است .اگر هستهاي
(مث ً
ال  )68 Cnاز حالت پايه به حالت برانگيخته برود ،جرم آن (در اين مثال به اندازهي 716//77kkee VV//cc22
 ) 716افزايش
مييابد كه اين افزايش جرم در واقع با استفاده از دام پننينگ 5محاسبه شده است[ .]7به همين ترتيب هرگاه1kg
هيدروژن در برهمكنش با  8kgاكسيژن تركيب شود تا آب توليد كند ،تقريب ًا  108Jانرژي آزاد ميشود كه نظير كاهش
جرمK g
 108 / c 2 ≈ 10−9kgاست .تغييرات جرم روي زمين معمو ًال كماهميت و جزئي ،اما بدون شك واقعي است .آزاد
ً 14
شدن انرژي و كاهش جرم را در يك بمب اتمي در نظر بگيريد .يك بمب 20كيلوتني تقريبا  10 Jانرژي آزاد ميكند
كه تقريب ًا معادل با  1gاست .بمب هستهاي جرم را به انرژي جنبشي تبديل ميكند.

پايستگيجرموانرژيجنبشي

پايستگي انرژي انتقال يا تبديل بخشي يا تمام جرم به انرژي جنبشي و برعكس را ب ه حساب ميآورد.

براي توضيح بيشتر چند وضعيت را تحليل ميكنيم .در ابتدا توجه داشته باشيد كه ممكن است فرايندي رخ دهد كه
ن فرايند تلويح ًا همان «انتقال»
در آن انرژی (نه ماده!) از يك دستگاه به دستگاهي ديگر منتقل ميشود ـ يعني اي 
است؛ براي مثال سيخ داغي كه در فنجاني از آب سرد فرو برده شود اين كار را انجام ميدهد .در مورد تبديل جرم
به انرژي جنبشي ،شخصي را در نظر بياوريد كه مستقيم باال ميپرد .نيروي شتابدهندهي عمودي كه سطح نسبت ًا
صلب به شخص وارد ميكند تقريب ًا كاري انجام نميدهد .زيرا هيچ جابهجايي درنقطه اثر نيرو صورت نميگيرد[.]8
زمين انرژي بسيار كمي به شخص برميگرداند .شخص انرژي الزم را از تبديل بخشي از جرمش ) (∆mبه انرژي
 ((Kبهدست ميآورد .اين موضع براي راهپيمايان ،اسكيتبازان ،قورباغهها ،اتومبيلها،
K EE == ((∆∆m
جنبشي ))m))cc22
هواپيماها و قطارها صادق است؛ تمام چيزهايي كه خود به جلو پيش ميروند ،جرم را به انرژي تبديل ميكنند.
در برخورد كشسان يك توپ بيليارد و توپ ساكن ديگر ميتوان تصور كرد كه بر اثر برخورد يك لحظه (در هنگام
واپيچيده شدن توپها) انرژي جنبشي به جرم تبديل ميشود و سپس وقتي كه توپها واميجهند دوباره جرم به انرژي
جنبشي تبديل ميشود .بهنظر ميرسد در اين برخورد انرژي جنبشي مستقيم ًا از يك توپ به ديگري منتقل شده است،
اما اين در واقع سادهانگاري است .در تمام فرايندها (براي مثال برخوردها) تمام انرژي جنبشي يا بخشي از آن

اصطكاك ،انرژي
جنبشي خارجي
منظم را ،كه با
جرم متفاوت
است ،به انرژي
جنبشي داخلي
نامنظم كه معادل
جرم است،
تبديل ميكند

به جرم تبديل ميشود ،كه ممكن است ،با توجه به ويژگيها ،دوباره تمام جرم يا بخشي از آن به انرژي جنبشي

تبديل شود يا نشود .برخورد دو پروتون را در نظر بگيريد كه در آن دست كم يكي از آنها بهسرعت حركت ميكند.
چون پروتونها همديگر را دفع ميكنند ،با نزديك شدن به هم انرژي جنبشي دستگاه كاهش و جرم آن افزايش
مييابد .اگر انرژي جنبشي اوليه )) ((∆∆KKEE11زياد باشد ،پروتونها ميتوانند به اندازهي كافي به هم نزديك شوند تا
يك تا تعداد بيشتري ذرهي اضافي مث ً
ال يك پيون خنثي  ∆∆mmππ ==∆∆KKEE//cc22ظاهر شود:
KEEEiii===PPP+++PPP+++πππ+++K
KEEEfff
K
K
PPP+++PPP+++K
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كهe fدرKآن Eeeieff−f
∆.∆∆KKKEEE=∆==KKKEEEi=ii−−Kمقداري انرژي جنبشي از بين ميرود و يك ذره مادي )  (π0داراي جرم پديد
−KK
K
−16

ميآيد .محتملترين واپاشي ( πدر مدت  0 / 8 × 10 sاز طريق نيروي الكترومغناطيسي) به دو فوتون است،
 Kاگر برخوردي ناكشسان
.K
→KEEE
→
→∆∆∆m
m
→m
→
→K
K
در نتيجه  m π0به انرژي جنبشي تبديل ميشود .بهطور خالصهKEEE ،
بين دو الكترون صورت گيرد به جاي پيون ،يك فوتون اضافي توليد ميشود:

در تمام فرايندها
(براي مثال
برخوردها) تمام
انرژي جنبشي
يا بخشي از آن
به جرم تبديل
ميشود ،كه ممكن
است ،با توجه به
ويژگيها ،دوباره
تمام جرم يا بخشي
از آن به انرژي
جنبشي تبديل
شود يا نشود

→
m
→
→KEEE
→∆∆∆m
→m
→KK
KEEE
KK

پ بيسبالي را پرتاب ميكند و با ناديده گرفتن از اصطكاك ،توليد صدا و غيره...
بازيكني را در نظر بگيريد كه تو 
تحليلي سادهاي انجام ميدهد .بازيكن هنگام پرتاب روي توپ كار انجام ميدهد؛ او مقداري جرم ) (∆mاز دست
ميدهد و انرژي جنبشي توپ به همان اندازه زياد ميشود . K E = (∆m)c2 ،براي سهولت فرض كنيد توپ
بهصورت افقي به طرف دستكش بازيكن حركت ميكند .انرژي جنبشي منظم از بين ميرود و توپ و دستكش (از
طريق كنش نيروي الكترومغناطيسي) گرم ميشوند و هر دو مقدار كمي جرم ) (∆mبهدست مي آورند .اين همان
اتفاقي است كه در برخوردهاي ناكشسان اجسام ماكروسكوپي رخ ميدهد؛ همواره بخشي از انرژي جنبشي به جرم
تبديل ميشود[ .]9طولي نميكشد كه توپ و دستكش تعدادي فوتون داراي انرژي جنبشي تابش كنند و بهسرعت
فوتون همارز آن
به جرمهاي اوليهشان برگردند .سرانجام وزن پرتابكننده توپ اندكي كمتر از قبل شده و انرژي
ِ
→m
→K
→ KEE
→ ∆∆m
→m
→K
 (∆m)c2در فضا جاري ميشود .بهطور خالصهKEE ،
∆ هنگامي كه توپ دور ميشود،
.∆m
انرژي موجود براي انجام كار در ارتباط با قانون دوم ترموديناميك كم ميشود.
ناديده گرفتن اثرهاي مختصر گلولهاي را مستقيم به طرف باال شليك كنيد .منفجر شدن باروت انرژي شيميايي
( PEكه در همان جرم ) ∆m ،را به انرژي جنبشي تبديل ميكند .گلوله در جهت مخالف جاذبهي زمين باال ميرود
و انرژي پتانسيل گرانشي  PEدر آن ذخيره ميشود ـ دست كم آن را به شيوهي سنتي به اين شيوه توصيف ميشود.
با باال رفتن گلوله انرژي جنبشي آن كاهش و جرم دستگاه زمين ـ گلوله افزايش مييابند .انرژي جنبشي گلوله در
نقطهي اوج صفر است و جرم دستگاه زمين ـ گلوله به اندازه  ∆mافزايش يافته است .اين جرم ،هنگام پايين
آمدن گلوله كمكم به انرژي جنبشي تبديل ميشود .وقتي گلوله در برگشت بهطور ناكشسان با لوله ی تفنگ برخورد
ميكند ،انرژي جنبشي آن صفر ميشود ،دستگاه گلوله ـ تفنگ گرم ميشود و جرم آن به اندازه  ∆mافزايش
مييابد .بهطور خالصه،
∆∆∆∆
m
m
m
→m
→
→
→K
K
→KKEEEE
→
→
∆∆∆∆→
m
m
m
→m
→
→
→K
K
→KKEEEE
→
→
→
∆∆∆∆
m
∆
m
m
m
m
→
→
→
→
→
KK
K
KK
EEEEE
→ ∆m → K E → ∆m → K E

يك چراغ قوهي معمولي را در نظر بگيريد؛ انرژي شيميايي ذخيره شده در باتري با كاهش جرم آن ) (∆mبه دليل
نيروي الكترومغناطيسي به انرژي الكتريكي تبديل ميشود .المپ گرم ميشود ،جرمش افزايش مييابد و تابش ميكند.
فرايند كلي با تبديل جرم باتري ) (∆mبه انرژي جنبشي ( )KEفوتون متناظر است .چيز مشابهي هنگام اتصال خازن
به باتري رخ ميدهد .جرم باتري كاهش مييابد و خازن شارژ ميشود ،گرچه هيچ بار خالصي به خازن منتقل نميشود،
جرم خازن افزايش مييابد .اگر سيم رابط داراي مقاومت باشد ،گرم ميشود و فوتونهايي را تابش ميكند كه حامل
انرژي جنبشياند ،و باعث ميشوند كه افزايش جرم خازن كمي كمتر از كاهش جرم باتري باشد.
يك نيروگاه هستهاي را در نظر بگيريد .جرم ميلههاي سوخت بر اثر نيروي قوي كاهش مييابد .با ناديده گرفتن
اتالفها (اصطكاك ،مقاومت سيمها ،تابش وغيره) مقداري انرژي به الكترونهاي آزاد شبكه داده ميشود .تلويزيون
شما كه به جريان الكترونهاي نوسانكننده متصل است ،مقدار كمي از اين انرژي جنبشي را ميگيرد و جرمش
K
→∆∆∆m
→m
→K
Kساده شده است ،اما
K
→
m
→
افزايش مييابد و فوتون تابش ميكند .اين پديده ) KKEEE
بسيارK
→ EE
→(∆∆m
→m
→K
→KEEEE
اين نكته را نشان ميدهد كه تمام يا قسمتي از جرم (سوخت اوليه) به انرژي جنبشي تبديل شده است.
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اكنون نگاهي تازه به ماشين گرمايي (دو مخزن با دماي متفاوت و وسيلهي توليد كار كه بين آنها كار ميكند)
مياندازيم .گرما از ناحيهي با دماي باالتر از طريق دستگاهي به ناحيهي با دماي پايينتر روان ميشود كه خروجي
آن كار است .پس از مدتي جرم مخزني كه دماي باالتري دارد ،به انداز ه  ∆m Hكاهش مييابد .در نتيجه بخشي از
 ∆m Hبهصورت كار ( )Wظاهر ميشود و بقيهي آن ، ،بهدليل اتالف گرما طبق قانون دوم ترموديناميك به مخزن
با دماي پايينتر اضافه شود .قانون اول ترموديناميك داريم  . ∆ m H − ∆ m L = W / c 2كار خروجي ،سرانجام
جرم ،انرژي جنبشي ،يا هر دو آنهاست .اگر كار توليد شده صرف كوبيدن ،كشيدن يا باال بردن شود ،خروجي عمدت ًا
جرم و اگر بهصورت روشن كردن ،هل دادن يا چرخيدن باشد ،بيشتر انرژي جنبشي است.

نتيجهگيري

انرژي يك جسم شامل انرژي سكون  /يا انرژي حركتي آن است .اين انرژيها معادل انرژي جرم ) (m c
2

و انرژي جنبشي ( )KEهستند .شكلهاي مختلف انرژي پتانسيل ( )PEمعادل با تغييرات جرم يك دستگا ِه داراي
قسمتهاي برهمكنشكننده است .در تمام كاربردها ميتوان پايستگي انرژي را بهصورت انتقال تمام يا
بخشي از جرم و  /يا تبديل آن به انرژي جنبشي و برعكس بيان كرد .در مقياس كيهاني ،تبديل انرژي به جرم
و جرم به انرژي حرکت موزون و باشكوه عالم است.
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