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 لی امام خمینی )ره(، توسط نویسنده تدریس شده است.در دانشگاه بین الملهای قزوین برای معلمان دبیرستان ‘‘قزوین

 باسمه تعالی

 نیرو شناخت

 وفاهاشم حامدی

 المللی امام خمینی )ره(، قزوینگروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین

مرکز در نیروی جانب و اصالح درک نیروی اصطکاک بین دو سطح )جسم( بهها ها و دانشگاهآموزش فیزیک در دبیرستان مطابق با ،ین مقالهدر ا: چکیده
 پردازیم.میحاکم بر طبیعت  یهاوانواع نیر معرفی و شناختبر مبنای ی اهحرکت دایر

 مقدمه (1

کند مگر اینکه نیرویی به متحرک وارد شده باشد. نمیتغییر خود دانیم که جهت و/یا اندازه سرعت متحرکی به خودیِبه خوبی می

شود مطابق با قانون دوم نیوتون با بردار نیروی خالص وارد بر متحرک متناسب است. آهنگ تغییر بردار سرعت که شتاب نامیده می

 های فیزیکمسئلهشود. در بسیاری از کنش بین متحرک و عامل نیرو است که باعث تغییر بردار سرعت مینیرو همان برهم

-دانش باعث سردرگمیو بدفهمی مفهوم نیرو و قوانین نیوتون عدم شناخت صحیح نیرو و عامل آن  یا دینامیک(، شناسیحرکت)

نیروی اصطکاک و شناخت  به توصیف وما های دوم تا چهارم، در بخشدر این مقاله  شود.ها میآموزان در حل این نوع مسئله

آید به نوعی در هر مرجع مطالبی که در این مقاله می. یمپردازها میای و عامل آنزگرا( در حرکت دایرهمرکز )مرکنیروی جانب

[( دیده 1های قدیمی )به عنوان نمونه رجوع شود به ]های جدید و چه نسخهچه نسخه ‘‘مبانی فیزیک’’یا  ‘‘فیزیک پایه’’درسی 

بر انواع نیروهای حاکم بر طبیعت روشی ساده و مطمئن برای شناخت نیروهای شود اما در این مقاله با رویکردی نو و با مروری می

 .شودارائه می (1)در یک دستگاه مختصات )ناظر( لَخت وارد بر ذرات

 نیروی اصطکاک (2
ه هر آید. جهت نیروی اصطکاک وارد بنیروی اصطکاک در اثر لغزش یا تمایل به لغزش دو سطح بر روی یکدیگر به وجود می

هر سطح به ( واکنشیا )کُنِش دیگر است. در واقع نیروی  آن سطح نسبت به سطحِ سطح در خالف جهت لغزش یا تمایل به لغزشِ

آن است که در  مؤلفه دیگرِ ‘‘نیروی اصطکاک’’ و  هایکی از مؤلفه ‘‘نیروی عمودی سطح ’’ شود کهدو مؤلفه عمود بر هم تجزیه می

 همواره مماس بر سطح است.ی اثر نیرو، محل نقطه

 سطح افق ( جعبه بر2-1

 .( را ببینید1، شکل)شودوارد می Fو به آن نیروی افقی بگیرید که روی میزی قرار دارد ای را در نظر جعبه ،به عنوان مثالی ساده

 ،f، است پس نیروی اصطکاک وارد بر جعبه راستحتی اگر جعبه بر روی میز سُر نخورد تمایل به لغزشِ آن نسبت به میز به سمت 

 به سمت راست است. نیوتونطبق قانون سوم نیز به سمت چپ است. جهت نیروی اصطکاک وارد بر میز 

 
 شود.کشیده می Fای بر روی سطح میز با نیروی (. جعبه1شکل)

                                                 
 ناظری که قانون اول نیوتون برای او صادق است. 1 
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 یک نوار نقاله( جعبه برسطح 2-2

ای روی یک بندی به صورت جعبهمرحله انتهایی یک کارخانه تولیدی، محصوالت بعد از بستهبه عنوان مثالی دیگر فرض کنید در 

 .( را ببینید2، شکل)شود تا برای بارگیری به بیرون انتقال داد شودکند، گذاشته میثابتی حرکت می تندینوار نقاله افقی که با 

 ،جعبه به سمت چپ در حال لغزش است نوار زیرِ کهاز آنجایی ،در همان لحظات اولیه، جعبه با سطح نوار نقالهبه محض تماس 

جهت نیروی اصطکاک وارد بر جعبه به سمت چپ لغزشِ جعبه نسبت به نوار نقاله به سمت راست است. لذا ( را ببینید، 2شکل)

تندی نوار نقاله برابر شود. در  یابد تا اینکه بادهد و به این ترتیب تندی جعبه افزایش مین نیرو به جعبه شتاب میای خواهد بود.

 یابد.شود و جعبه روی نوار بدون لغزش انتقال میاین لحظه لغزش جعبه بر روی نوار نقاله متوقف و نیروی اصطکاک صفر می

 
کند )جعبه (. چپ: یک نوار نقاله افقی )نوار باالیی( که با سرعتی ثابت به سمت چپ حرکت می2شکل)

 شود.ای روی این نوار نقاله گذاشته میار داده نشده است(. راست: جعبهوی نوار نقاله قرر هنوز

 برسطح افق حرکت چرخ( 2-3

در حال چرخش است. در  شای حول محورای اولیهبا تندی زاویه و محوری را در نظر بگیرید که چرخ چرخ دیگربه عنوان مثالی 

چرخ  دهیم. با توجه به جهت چرخشروی میز قرار می (، چرخ را3یک میز است، مطابق شکل) یحالی که محور موازی با سطح افق

نقطه  لغزد. بنابراین جهت نیروی اصطکاک وارد بر چرخ درنسبت به سطح میز به سمت راست می واضح است که لبه پایینی چرخ

 تماس با میز به سمت چپ خواهد بود.

 
محورش موازی با سطح افقی یک میز است )چرخ و محور (. چپ: یک چرخ و محور که 3شکل)

 شود.هنوز روی میز قرار داده نشده است(. راست: چرخ و محور روی میز قرار داده می

در همین . اش افزایش یابدو تندی و به سمت چپ حرکت کند یک شتاب انتقالی شدهشود که چرخ دارای میاین نیرو باعث 

 ساز خواهد شداش همایو در زمانی مشخص تندی انتقالی چرخ با تندی زاویه یابدمحور کاهش میای چرخ حول حال تندی زاویه

در این حالت بین چرخ و سطح میز، لغزش یا تمایل به . شودکه تندی نسبی نقطه تماس چرخ نسب به میز صفر میبه طوری

خواهد یک اتومبیل را از ای مینگامی که رانندهاین وضعیت ه و نیروی اصطکاک صفر خواهد شد. لغزشی وجود نخواهد داشت

شود: نقطه تماس چرخی که نیروی موتور قرار است آن را بچرخاند نسبت به سطح حالت سکون به حرکت در آورد نیز دیده می

اب و ث شتباع )که رو به جلو است( گیرد و نیروی اصطکاکِ به وجود آمدهجاده در حالت تمایل به لغزش )و یا لغزش( قرار می

 شود.افزایش تندی اتومبیل می
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 هنگام راه رفتننیروی اصطکاک ( 2-4

قدم بردارید و رو به جلو حرکت کنید. از آنجایی که تغییرِ سرعتِ شما از حال سکون رو به خواهید اید و میفرض کنید ایستاده

داده  ‘‘هُل’’یک نیرویی خالص شما را رو به جلو نیوتون جلو است لذا در ابتدا یک شتابی رو به جلو دارید. پس طبقِ قانون دوم 

شود و عمودی سطح هر دو در راستای قائم به شما وارد میکُنشِ نیروی و  نیروی وزن آن نیرو کدام است و منشأ آن چیست؟ است.

حتماً با شما در تماس باشد. به ای در راستای افقی ندارد. اگر قرار باشد نیروی دیگری به شما وارد شود باید عامل آن هیچ مؤلفه

که چیزی جز نیروی اصطکاک نیست، به شما کُنشِ سطح افقی  جز سطح زمین چیز دیگری با شما در تماس نیست. لذا فقط مؤلفه

 ه حرکت شما یعنی رو به جلو باشد.شود و باید در جهت شتاب اولیوارد می

هنگام شروع حرکت، شما با یک پا زمین را به عقب  یز تعیین کرد.توان با استداللی دیگر نجهت این نیروی اصطکاک را می

بنابراین یک نیروی اصطکاک موازی با سطح  .دهید. لذا کف، پای شما بر سطح زمین تمایل به لغزش رو به عقب داردمی ‘‘هُل’’

 دهد.می‘‘هُل’’زمین و رو به جلو به شما وارد خواهد شد و شما را به جلو 

 یکنواختی اهدر حرکت دایر مرکزنیروی جانب (3

ای که با تندی این یک نتیجه کلی است که بردار سرعت یک متحرک همواره بر مسیرش مماس است. بنابراین بردار سرعت ذره

توان نشان داد که بردار به سادگی میاَش مماس است. ایکند بر مسیر دایرهحرکت می Rای به شعاع بر مسیری دایره uثابت 

موازی با  ،باید نیرویی مرکزگرانیوتون لذا طبق قانون دوم  ای است.مسیر دایره اره به سمت مرکزِوشعاعی و هم ،ذرهشتاب این 

تندی ذره ثابت نباشد نیرو باید یک مؤلفه مماس بر مسیر  اگر شتاب ذره به آن وارد شود تا این حرکت به همین صورت ادامه یابد.

بینیم باید نتیجه را می ثابت( ی)با تندیکنواخت ای ما به عنوان یک ناظر وقتی یک حرکت دایره کنیم کهنیز داشته باشد. تأکید می

به این نکته ضروری است وجه مرکز( است. تبگیریم که برآیند نیروهای وارد بر متحرک، شعاعی و به سمت مرکز )مرکزگرا، جانب

 شعاعی داشته باشیم بلکه کافی است برآیند نیروهای وارد بر متحرک مرکزگرا باشد. نیرویِ یک عاملِ که نیازی نیست

ای افقی به مرکز ، در نظر بگیرید. گلوله آونگ با تندی ثابت بر مسیری دایره(4مطابق شکل) مثال، یک آونگ مخروطی، به عنوان

C ( نیروی کشش نخ آونگ )به عنوان 2روی وزن گلوله و ( نی1کند. نیروهای وارد بر گلوله آونگ شامل دو نیرو است: حرکت می

شود، چرا که در (. نیروی دیگری به گلوله وارد نمی( را ببینید4بخش) – ای با منشأ الکترومغناطیسی و از نوع تماسینیروی ثانویه

غیاب نیروهای کولنی و مغناطیسی هر عامل دیگری اگر بخواهد به گلوله آونگ نیرو وارد کند باید با گلوله تماس مستقیم داشته 

نیوتون ای از قانون دوم ( باشد و این نتیجهCباشد. توجه داشته باشید که برآیند این دو نیرو باید مرکزگرا )افقی به سمت مرکز 

 است.

 
 است. Cای افقی به مرکز با تندی ثابت. مسیر گلوله آونگ دایره (. آونگ مخروطی4شکل)
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 و منشأ آنها هاانواع نیروی (4

 اند: نیروی گرانشی، نیروی الکترومغناطیسی، نیروی قوی و نیروی ضعیف.اید که نیروهای بنیادی چهار نوعشنیده

  ’’در حالت کلی ذراتی که کند. پروتون، نوترون و پایون عمل می ها همچونبین هادرون است که نیرویی ‘‘نیروی قوی

ها را در ها و نوترونکه پروتوناست نیرویی این نیرو همان  شوند.کنند هادرون نامیده میبه هم وارد می ‘‘نیروی قوی’’

 در مقابل آن ضعیف است. لذاها به طوری که نیروی دافعه کولنی بین پروتوندارد یک اتم کنار یکدیگر نگه میپایدار هسته 

 حاکم است. ها ها و نوترونپروتونبین ای است که منشأ آن همان نیروی قوی است که ثانویه نامای یک نیروی هسته

  نیروی ’’ها هستند. لپتون شوند. الکترون، میون و نوترینو ازشان وجود ندارد لپتون نامیده میقوی بینِنیروی ذراتی که

‘‘ واپاشی بِتا’’ فرایندِه در نیرویی کها( غالب است. بعضی فرایندها )واکنش اما در کندام ذرات عمل میبین تم ‘‘ضعیف

 است.‘‘ نیروی ضعیف’’رد همان دخالت دا

 ’’توان از کند اما اثر آن بین ذرات زیراتمی بسیار ضعیف است به طوری که مینیز بین تمام ذرات عمل می ‘‘نیروی گرانش

تر، ساختارِ ها و در حالت کلیای، کهکشانهای ستارهکرد. اما این نیرو ساختارهایی همچون ستارگان، منظومهآن صرف نظر 

 دهد.مقیاس عالم را شکل میبزرگ

 ’’که ساختار این نیرویی است  .حاکم است لپتون، چه باشد ، چه هادرونبین تمام ذرات باردار ‘‘نیروی الکترومغناطیسی

های در بحثنیروی الکترومغناطیسی  کند.ترازهای انرژی اتمها و در حالت کلی، ساختار ماده را تعیین میالکترونی و 

 که حداقل یکیشود. نیروی مغناطیسی بین دو ذره باردار تفکیک می ‘‘مغناطیسی’’و  ‘‘الکتریکی’’آموزشی به دو نیروی 

 نیروی’’ کنند.به یکدیگر وارد مینیروی الکتریکی چه ساکن  ود اما ذرات باردار چه متحرک باشندشدیده میاست، متحرک 

 کنند.کند که دو ذره باردار به هم وارد میای را معرفی میالکتریکینیروی  ن()قانون کولُ ‘‘ینکولُ

اینکه بتوانیم حرکت یک ذره یا دستگاهی از ذرات را در مکانیک به خوبی توصیف کنیم باید تمام نیروهای وارد بر هر ذره برای  

‘ ‘ضعیف’’و  ‘‘قوی’’)جسم( را به درستی بشناسیم. در مسائلی که ما در فیزیک مکانیک با آنها سروکار داریم نیروهای بنیادی 

که به ذرات  – بار الکتریکی باشند و/یا میدان مغناطیسی وجود داشته باشد نیروی کولنیت دارای ای ذرالهئنقشی ندارند. اگر در مس

BvqFBشود: که به ذرات باردار متحرک وارد می – مغناطیسینیروی و  –شود ساکن و متحرک وارد می


 –  باید به

 د.نشو مشخصصراحت 

حضور دارد. مشهورترین شکل این نیرو نیروی وزنِ ذرات است. در مسائلی که به تحول نیروی گرانش در غالب مسائل مکانیک 

پردازیم، نیروی وزن ذرات باید به صراحت نشان داده شود. نیروی دستگاهی از ذرات در فضایی محدود در حضور گرانش زمین می

نیرویی  mزمین به جسمی به جرم  م با زمین ندارد.و نیاز به تماس فیزیکی ذره/جس است ‘‘کُنِش از راه دور’’یک نیروی  گرانش

کند و جسم نیز نیرویی به همین بزرگی )اندازه( ولی در خالف جهت به زمین به عنوان یک ذره )نه به سطح وارد می mgبرابر با 

 کند.زمین( اعمال می

ی فنر، نیروی فشار دست و دیگر در این گونه مسائل نیروهای دیگری همچون نیروی کشش نخ، عمودی سطح، اصطکاک، نیرو

نیروهای از این نوع نیز ممکن است دخالت داشته باشند. در تمام این نوع نیروها )یعنی به جز نیروی گرانش، کولنی و مغناطیسی( 

نیروی ای نامید که منشأ همه آنها توان نیروهای ثانویه. این نیروها را میبایست با جسم در تماس فیزیکی باشدعامل نیرو می

  دهد.را شکل می )نخ، جعبه، فنر، دست و ...( ای است که ساختار اتمی/مولکولی مادهالکترومغناطیسی

به شرح زیر  دبا آنها سروکار دارلَخت  یک ناظرِنیروهایی که  ،بنابر مطالب گفته شده، در حالت کلی در مسائلِ معمولِ مکانیک

 :است

 الکتریکی که نیازی به تماس فیزیکی آن دو ندارد و از نوعِ کُنش از راه دور است.نیروی کولنی بین دو ذره باردار الف( 

 شود.ب( نیروی مغناطیسی که به ذره باردار متحرک در حضور میدان مغناطیسی وارد می
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ـ 1397کنفرانس فیزیک ایران ’’های جنبی به عنوان یکی از برنامه ‘‘های قوانین نیوتننیرو و ناگفته’’مقاله بخشی از کارگاهی است که با عنوان  مطالب این

 لی امام خمینی )ره(، توسط نویسنده تدریس شده است.در دانشگاه بین الملهای قزوین برای معلمان دبیرستان ‘‘قزوین

حضور میدان ج( نیروی گرانش که نیازی به تماس فیزیکی دو ذره ندارد و از نوعِ کُنش از راه دور است. نیروی وزن یک ذره در 

 ترین نیرو از این نوع است.در فضایی با ابعاد محدود پُرمواجهه (mgگرانشی زمین )

این نیروها نیروهایی ثانویه با منشأ  د( نیروهایی غیر از این سه مورد ذکر شده، که نیازمند تماسِ فیزیکی عامل نیرو با ذره است.

 الکترومغناطیسی هستند. 

کُنش و واکنش( در شناخت نیروهای )نیوتون ( قانون سوم 1در رسم نیروهای وارد بر یک جسم باید به چند نکته نیز توجه کرد: 

کنیم باید منشأ آن را بدانیم. ( اگر بردار نیرویی را برای یک جسم رسم می2کننده است. وارد بر یک جسم و جهت آنها بسیار کمک

ایم به جسم وارد ای باشد که قبالً ذکر شد. در غیر این صورت چنین نیرویی که ما تصور کردهچهارگانه منشأ آن باید یکی از موارد

در بسیاری از را نباید برای رسم نیروهای وارد بر یک جسم به کار برد. نیوتون ( همچنین باید یادمان باشد قانون دوم 3شود. نمی

نتیجه بگیریم که باید نیرویی در جهت شتاب به نیوتون ت بر مبنای قانون دوم دانیم ممکن اسها جهت شتاب حرکت را میمسئله

جسم وارد شود. در صورتی که این نتیجه ممکن است درست نباشد و فقط کافی است که برآیند نیروها در جهت شتاب باشد و 

 دانیمی مجهولی که منشأ آن را مینیرو و جهت اندازهشتاب حرکت یا  این قانون فقط برای یافتنِنیازی به نیروی جدیدی نیست. 

 گیرد.استفاده قرار میمورد 

 گیرینتیجه (5

از جمله نیروی اصطکاک بین  جسمآموزان و دانشجویان در درک نیروهای وارد بر یک های دانشدر این مقاله به اصالح بدفهمی

به عنوان یک نکته  یم.ختپرداهای وارد بر جسم منشأ نیرو بر مبنای درکی امرکز در حرکت دایره(، نیروی جانبدو سطح )جسم

بردار نیرویی را برای یک  اگر کهباید توجه داشته باشیم  در یک دستگاه مختصات لَخت کلیدی در رسم نیروهای وارد بر یک جسم

نیروهای ثانویه  کولنی، مغناطیسی، گرانشی یا کنیم باید منشأ آن را بدانیم. منشأ آن باید یکی از موارد چهارگانهجسم رسم می

 باشد.با منشأ الکترومغناطیسی تماسی 
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