
  :ختلدستگاه مرجع غير

تابدار باشد يك دستگاه خت داراي حركت شرجعي كه نسبت به يك دستگاه مرجع ل      هر دستگاه م  

 كسب كنند كه نشود آنها را با ييهادر چنين دستگاههايي اجسام ممكن است شتاب      . لخت است مرجع غير 

ه    ا جاي بار ميمثالً وقتي چمداني بر اثر ترمز ناگهاني قطار از   . نيروها توضيح داد   اثر سبت ـب فتد، يعنـي ـن

ولي اگر .  دانستصي را مشخص كرد و مسبب اين شتاب     توان جسم خا    آورد و نمي    دست مي قطار شتابي ب  

ماند و نسبت به واگـن   بستند، در طول ترمز قطار در جاي خود باقي مي          چمدان را به جاي بار با طناب مي       

خـت   روي زمين بـه عنـوان دسـتگاه مرجـع ل           اظرموقع بررسي چمدان از ديد ن     . آورد  شتاب بدست نمي  

دهد كه برابر با شتاب قطـار در   طور نتيجه گرفت كه طناب كشيده شده به چمدان شتاب مي      توان اين   مي

كار نباشد از طرف واگن ا اگر طنابي در ام. به اين دليل چمدان نسبت به قطار ساكن است     . حال ترمز است  

كنـد كـه ايـن     شود و چمدان به علت اينرسي با سرعت قبلي خود حركت مي    ن نيرويي وارد نمي   بر چمدا 

خورد، يعني قطار از زير  ر ميسرعت با سرعت جديد قطار در حال ترمز برابر نيست و چمدان روي قطار س

  !لغزد چمدان مي

ه   خت از قوانيني غير از قوانياز اين رو حركت نسبت به دستگاههاي مرجع غيرل         سبت ـب ن حاكم ـن

مشاهده شـده در دسـتگاه      خت علل حركت با علل      از ديد ناظر غيرل   . كنند   تبعيت مي  هاي سخت دستگاه

خت باشد براي او سخت است كـه مـدام           اگر ناظري داخل دستگاه مرجع غيرل      .خت متفاوت است  مرجع ل 

وانين حركـت در     ق ولي بايد تفاوت بين   . خت چگونه است  لتعيين كند كه حركت جسم در دستگاه مرجع         

 .خت را بدانددستگاههاي مرجع لخت و غيرل


