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Pojem síly vychází z denní zkušenosti člověka. Pohybový stav nějakého tělesa můžeme měnit např. tak, že jej vlastním
dotykem urychlíme, zastavíme nebo odchýlíme z původního směru pohybu. Podobně to lze udělat „na dálku“ silovým polem,
např. elektrickým polem u nabitého tělesa. Těleso (včetně tekutého) také můžeme stlačit nebo roztáhnout (tedy deformovat).
Intuitivně chápeme, že tyto účinky mají obdobnou příčinu, kterou lze charakterizovat pojmem síla. Protože ji lze kvantifikovat,
jedná se o fyzikální veličinu.
Podle toho jakým způsobem síla působí rozlišujeme různé síly, např. elastické, elektromagnetické, kapilární, třecí síla atd.
Jedna z nejběžnějších sil, s níž se setkáváme neustále (aniž si to obvykle uvědomujeme), je gravitační síla Země, kterou jsme
přitahováni k naší planetě.
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Síla se obvykle značí písmenem F (z anglického force).
V soustavě SI má jednotku newton se značkou N, přičemž rozměr síly je kg.m.s2.
V dříve rozšířené technické soustavě jednotek byl jednotkou síly kilopond (kp) , který byl dokonce základní jednotkou této
soustavy. Převodní vztah je 1 kp = 9,806 65 N. Imperiální jednotkou síly je librová síla (lbf) ,
pro kterou platí převod 1 lbf = 4,448 22 N .
Méně obvyklou jednotkou je dekanewton (daN) ; pro ni platí převodní vztah 1 daN = 10 N , což odpovídá 1 kp.
V praxi se lze s dekanewtonem setkat při stanovení přítlaku elektrod odporového svařování.
V dekanewtonech se uvádí rázová síla, která vzniká v laně při pádu tělesa, a její nejvyšší hodnoty jsou dosaženy právě v
okamžiku zastavení pádu. Schopnost pohlcovat energii pádu a snižovat tak velikost rázové síly v laně závisí na jeho
vlastnostech, zejména pružnosti. Jako normová charakteristika se udává rázová síla pro kvalitativní ohodnocení např.
horolezeckých lan.
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