
  :قانون اول نيوتن

ة روزمرة ما وجود دارد اين است كه براي آنكه يك جسم بتواند به حركت خود ادامه     آنچه در تجرب  

هزار سال تا زمان  اين همان مكانيك ارسطويي بود كه تا دو .دهد، همواره به نيرو و عامل حركت نياز دارد    

 در جهت توصيف يك حركت با سرعت ثابت  گام بزرگ را   ينا گاليله توانست نخست   ام. گاليله وجود داشت  

ن بررسي متوجه شـد كـه در        در اي . او حركت اجسام مختلف را بر يك سطح شيبدار مطالعه كرد          بردارد،  

هاي شيبدار اگر شيب سطح رو به پايين باشد علتي براي تسريع حركت و اگر شيب سـطح رو   مورد سطح 

 بر پايه اين تجربه او استدالل كرد كه وقتي سطحي           .ند شدن حركت وجود دارد    به باال باشد علتي براي كُ     

ند شدن آن و در اين نه شيب به سوي پايين و نه شيب رو به باال دارد نه تسريع حركت وجود دارد و نه كُ           

  .صورت حركت تقريباً ثابت خواهد ماند

  

  

  



 حركـت  نـدي و توقـف  آورد كه مسبب كُ   وجود مي ل كرد كه اصطكاك نيروهايي را ب      گاليله استدال 

  .دهد  به حركت خود ادامه ميشوند و اگر نيرويي نباشد جسم تا ابد مي

  .دهد هايي انجام دهيم كه استدالل گاليله را بهتر نشان مييم آزمايشتوان با وسايل امروز ميما 

و با دوربـين عكاسـي در      اي سر داد       شيشه ان يك قرص يخ خشك را روي سطح صاف        تو  مثالً مي 

كربن جامـد اسـت كـه در هـواي     اكسيد يخ خشك همان دي  . ي از آن عكس گرفت    هاي مساو فاصلة زمان 

گيرد و تا آنجا كه  د شده از آن بين يخ خشك و سطح شيشه قرار مياعتصمبخار . شود تصعيد ميمعمولي 

كنـد نـه سـطح     كه قرص در واقع روي بالشي از گاز حركت مـي كند طوري  اصطكاك را كم مي داردامكان  

  . شيبدار

مطمئن شديم براي حركت با سرعت ثابت احتياج به هيچ نيرويي ندارد قانون اول نيـوتن           حال كه   

  .كنيم را كه توصيف همين وضعيت است، اين طور بيان مي

 هر جسم كه در حالت سكون، يا در حال حركت يكنواخت بر خط مستقيم باشد                .قانون اول نيوتن  

  .يروهاي خارجي مجبور به تغيير آن حالت باشدكه تحت تأثير ندهد مگر اين را ادامه ميحالت همان 

 را گاهي اصل اينرسـي      ،اين گرايش اشياء براي حفظ حالت سكون يا حالت حركت يكنواخت خود           

اينرسي خاصيتي از تمام . شود به همين سبب گاهي به قانون اول نيوتن، قانون اينرسي گفته مي       . نامند  مي

. دهنـد  توان گفت اجسام مادي در ارتباط با حالت حركت خود نوعي سرسختي نشان مـي    مي .اشياء است 

مثالً كمربند ايمني به هنگام توقف سريع اتومبيل مفيـد واقـع      . شود  اين سرسختي خيلي جاها تجربه مي     

ري تواند دور بزند بلكه در مـسي  شود و به همين دليل است كه اتومبيل در يك جاده يخي سرپيچ نمي        مي

  ! دوش ، پرچين يا باغي منجر ميافتد كه احتماالً به مزرعه تر مي مستقيم



ايد كه با كشيدن سريع روميـزي از روي ميـز      هاي تام و جري ديده    و يا احتماالً در بعضي از كارتون      

ود، فقط يك د ه مي در هوا وقتي به سمت در    البته ادامة حركت چيتا    مانند يا    مي وسايل سرجاي خود باقي   

  .ين قانون اينرسي استابجا از همو نغلّ

  

  

  

گويد كه اگر ببينيم جسمي با سرعت ثابت در يك خط مستقيم در حـال   قانون اول نيوتن به ما مي 

يعني آن جسم در حال . فهميم كه نيروهاي وارد بر آن بايد در حال توازن باشند درنگ مي حركت است بي

ت            اول اين  .ي دارد ا اين قانون چند نكته بنياد     ام. تعادل است  كه آيا حالت حركت با سـرعت ثابـت و حاـل

گوييم جسمي در حـال تعـادل اسـت فقـط             وقتي مي . طور است   در حقيقت همين  . ارزند  سكون با هم هم   

)دانيم سرعت  مي )V
r

  .تواند صفر باشد يعني جسم ساكن باشد اين مقدار ثابت مي.  ثابت است

شـود؟ بـراي      ست كه سكون يا حركت جسم از ديد چه ناظري سنجيده مـي            نكتة مهم ديگر اين ا    

قه گروهي در ساحل اين مـساب . كشي در عرشة يك قايق در حال اجراست   مثال فرض كنيد مسابقة طناب    

 حركـت  Vكنند نيروهاي وارد بر طناب توازن دارند و طنـاب بـا سـرعت           كنند و مشاهده مي     را تماشا مي  

)اند كه با سرعت ثابت      قايق نشسته  گروهي روي عرشه  . كند  مي )V
r

كنـد آنهـا نيـز نيروهـا را       حركت مي



Vا آنها طناب را در حالت حركت با سرعت        بينند ام   متوازن مي 
r

گويد؟ در     مي كدام ناظر درست  . بينند  مي  

ـ         در حال سكو    جسمي اين كه . گويند  واقع هر دو درست مي      عن يا حركت يكنواخت است بستگي به مرج

طـور   همـين . وجـود دارد اي است كـه در قـانون اول    از اين رو وجود دستگاه مرجع ناظر نكته  . ناظر دارد 

ه توصـيف دسـتگاه مرجـع لخـت و غيرل            هنوز مشخص نشده است و در     تعريف نيرو    خـت   قسمت بعد ـب

  .نيمك نيرو را تعريف مي» نيرو چيست؟«پردازيم و در بخش  مي


