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مقایسه

دّ قبیق یخضکي ُوبًٌد قبیق زّی دزیبچَی افقی ّ ثیاصطکبکی هسبثقَ هیدٌُد (ضکل شیس) .جسم قبیقُب 2m ّ m
استُ .س دّ قبیق دازای ثبدثبىُبی هطبثَاًد  ،دز ًتیجَ ثبد ًیسّی ثبثت یکسبى  Fزا ثس ُس قبیق ّازد هیکٌدُ .س دّ قبیق اش
حبل سکْى آغبش ثَ حسکت هیکٌٌد ّ اش خظ پبیبى ثَ فبصلَی  dهیگرزًد .کدام یک اش قبیق ُب اش خظ پبیبى ثب اًسژی جٌجطی
ثیصتسی ػجْز هیکٌد؟

اگس اش تؼسیف زیبضی اًسژی جٌجطی  ،استفبدٍ کٌید  ،پبسخ ایي هسئلَ ثالفبصلَ هؼلْم ًویضْد .قبیق ثب جسم 2mجسم
ثیص تسی دازد دز ًتیجَ هوکي است حدض ثصًید کَ قبیق ثصزگتس اًسژی جٌجطی ثیصتسی دز خظ پبیبى کست هیکٌد ّلی
قبیق کْچکتس ثَ جسم  mاش خظ پبیبى ثب تٌدی ثیصتسی هی گرزد ّ هوکي است حدض ثصًید کَ ایي قبیق اًسژی جٌجطی
ثیصتسی دازد.
چگًَْ هیتْاًین تصوین ثگیسین؟ ز ّش دزست ثسخْزد ثب ایي هسئلَ آى است کَ ثَ یبد آّزین کَ اًسژی جٌجطی یک ذزٍ ثب کبز
کلی کَ ثسای ضتبة دادى ذزٍ اش حبل سکْى اًجبم هیضْد ثساثس استُ .س دّ قبیق فبصلَی یکسبى  sزا هیپیوبیٌد ّ تٌِب
ًیسّی افقی  Fدز جِت حسکت زّی ُس قبیق کبز اًجبم هیدُد .اش ایي زّ ک بز اًجبم ضدٍ ثیي خظ آغبش ّ خظ پبیبى ثسای ُس دّ
قبیق یکسبى استُ .س قبیق دز خظ پبیبى دازای اًسژی جٌجطی ای ثساثس ثب کبز اًجبم ضدٍ زّی آى است  ،شیسا ُس دّ قبیق اش
حبل سکْى ضسّع ثَ حسکت کسدٍ اًد .ثٌبثسایي اًسژی جٌجطی ُس دّ قبیق دز خظ پبیبى یکسبى است!

هوکي است فکس کٌید کَ ایي پسسص `گیج کٌٌدٍای` است ّلی ایي طْز ًیست .اگس ضوب هؼٌبی فیصیکی کویتُبیی ًظیس
اًسژی جٌجطی زا ّاقؼبً دزک کٌید  ،هیتْاًید هسئلَُب زا آسبىتس ّ ثب ثیٌص فیصیکی ثِتسی حل کٌید.
تْجَ کٌید کَ ًیبشی ثَ گفتي چیصی دزثبزٍی ایي کَ چَ هدت شهبى طْل کطیدٍ تب ُس قبیق ثَ خظ پبیبى ثسسد ًداضتین .ػلت
آى است کَ قضیَی کبز ـ اًسژی اضبزٍی هستقین ثَ شهبى ًدازد ّ تٌِب ثَ جبثَجبیی هسثْط هیضْد .دز ّاقغ قبیق یخضکي ثَ
جسم  mثسای زسیدى ثَ خظ پبیبى شهبى کنتسی صسف هیکٌد تب قبیق ثصزگتس ثَ جسم  ،2mشیسا قبیق اّل ضتبة ثیصتسی دازد.
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