
  :نيرو

 نيرو همـان هـل    در زبان روزمره،. كنيم براي پروراندن مفهوم نيرو، آن را بطور عملياتي تعريف مي  

براي سنجش كمي چنين نيروهايي، آنها را برحسب شـتابي كـه بـه يـك جـسم                . دادن يا كشيدن است   

  .كنيم دهند تعريف مي استاندارد مي

كنيم كـه داريـم بكـار      يا فرض مي  (بريم    بكار مي به عنوان جسم استاندارد، كيلوگرم استاندارد را        

بعـداً توضـيح    .  نسبت داده شده است    kg1 دقيقاً برابر با     omبه اين جسم، طبق تعريف، جرم       !). بريم  مي

  .دهيم خواهيم داد كه چگونه به هر جسم ديگري جرم نسبت مي

يم كه نيرو وارد كند، جسم اسـتاندارد را روي يـك ميـز افقـي بـا      براي اينكه محيطي داشته باش   

)گيـريم؛ شـكل    بنديم و سر ديگر فنر را در دست مي گذاريم و يك فنر به آن مي  اصطكاك ناچيز مي   )I 

ارد كشيم، چنانكه با آزمون خطا به حالتي برسيم كه شتاب جسم اسـتاند              سپس فنر را به راست مي     . الف

2دقيقاً برابر با مقدار ثابت    
/1 smكه جسم با اهميت محـيط اسـت  (گوييم كه فنر  در اين حالت مي  . باشد (

. كنـد   وارد مـي  ) N1بـه اختـصار     " ( نيوتن 1" طبق تعريف هر كيلوگرم استاندارد نيروي ثابتي به اندازه          

، نـسبت بطـول معمـوليش،    ∆Lكند، به اندازه  ي كه اين نيرو را وارد مي      شويم كه فنر، در حالت      متوجه مي 

)شكل(كشيده شده است  )Iب .(  

 تا شـتابي   تري به كار برد يا فنر را بيشتر كشيد، توان آزمايش را تكرار كرد و اين بار فنر سخت     مي

22mگيريم برابر بـا     يكه براي جسم استاندارد اندازه م     
s

گـوييم كـه فنـر     در ايـن حالـت مـي   .  بـشود  

بطور كلي، اگر مشاهده كنيم كه اين جـسم در يـك محـيط     . كند   به جسم استاندارد وارد مي     N2نيروي



 Fكـه در آن . كنـد   وارد ميF استاندارد نيرويkg1گوييم كه محيط بر جسم   دارد، مي aمعين شتاب   

  .است) برحسب متر بر مجذور ثانيه (aاز لحاظ عددي برابر با ) برحسب نيوتن(

در شـكل  . داري است يـا نـه  حاال ببينيم كه آيا نيرو، كه به شكل باال تعريف كرديم، يك كميت بر        

( )I   ب به نيروي F   دهيم، كـه ايـن            به راحتي مي  .  اندازه نسبت داديم سبت ـب توانيم به آن جهت هم ـن

ا براي اينكه كميتي بردار باشـد كـافي       ام. جهت همان جهت شتابي است كه همين نيرو ايجاد كرده است          

تنهـا بـا   . نيست كه اندازه و جهت داشته باشد؛ اين كميت بايد از قوانين جمع برداري هـم تبعيـت كنـد        

  .كند يا خير شود فهميد كه نيرو، كه به روش باال تعريف شد، واقعاً طبق اين قوانين رفتار مي آزمايش مي

  

  

)شكل )I.) الف" (ذره "P) جسم، با ) ب. (در حالت سكون روي يك سطح افقي بدون اصطكاك) كيلوگرم استاندارد

  .كشيدن فنر به طرف راست، شتاب گرفته است

   

ايـن  . كنـيم   اعمال مـي yدر راستاي محور N3 و يك نيرويx در راستاي محور N4يك نيروي 

نيروها را يكبار جداگانه و بعد با هم به جسم استاندارد، كه همچنان روي سطح افقي بدون اصطكاك قرار         

در جهـت  N4شـود كـه نيـروي    شتاب جسم چه خواهد بود؟ از آزمايش نتيجه مـي . كنيم  دارد، وارد مي  

2، شتاب xحورم
/4 sm     در جهـت محـور x    كنـد و نيـروي         توليـد مـيN3     در جهـت محـور y   هـم 



2/3شتاب sm   در جهت محور y   دو نيرو را با هم اعمال كنيم؛ خـواهيم ديـد كـه             دهد؛ اگر      به جسم مي

2/5شتاب جسم  sm   و در جهت خطي است كه با محور xزاويه o37اگر به جسم نيـروي . سازد  ميN5 

توانـستيم    ي بدست آوردن اين نتيجه، مـي      برا. آمد  شد هم همين شتاب بدست مي       در اين جهت وارد مي    

NNاول دو نيروي       o در جهتN5 را جمع برداري كنيم تا برآيند   4,3
 بدست بيايد و بعد x از محور37

: شود كه نيرو بـردار اسـت    از اين نوع معلوم مي    با آزمايشهايي   . اين نيروي خالص را به جسم اعمال كنيم       

  .شود يعني اندازه و جهت دارد و طبق قانون جمع برداري جمع مي

تـوانيم شـتاب    مي. 1. توجه كنيد كه دو روش تحليل داريم كه هر دو بايد به يك نتيجه بيانجامند         

رداري      يم. 2. حاصل از هر نيرو را پيدا كنيم و شتابها را با هم جمع برداري كنيم               توانيم نيروها را جمـع ـب

  .كنيم، برآيند حاصل را به جسم اعمال كنيم و شتاب را بدست بياوريم

 


