
  تكانه خطي يك دستگاه ذرات 

داشـته  ...  و mm,12 ذره با جرمهايnفرض كنيد كه به جاي تنها يك ذره، دستگاهي متشكل از    

ه گونـه    كنيم كه هيچ جرمي به دستگاه وارد و يا از آن خـارج نمـي   همچنين فرض مي . باشيم اي  شـود، ـب

∑مساوي با ( جرم دستگاه    Mكه im (    در اينجـا ممكـن اسـت ذرات بـا          . مانـد   نسبت به زمان ثابت مي

هر ذره سـرعت و  . يكديگر بر هم كنش داشته باشند و ممكن است به آنها نيروهاي خارجي نيز وارد شود         

111 داراي تكانه  1v و سرعت  1m با جرم  1مثالً، ذره   . تكانه دارد  vmp در هـر چـارچوب مرجـع       .  است =

هاي هر يك   است كه بنا به تعريف برابر است با حاصلجمع برداري تكانهPخاص، دستگاه داراي تكانه كل  

  :از ذرات در آن چارچوب مرجع، يعني

)1(               npppP +++= ...21  

                                                                                           nnvmvmvm +++= ...2211  

  . برابر استcmMvطرف راست اين معادله را قبالً ديديم با

)2(                                   cmMvP =  

بيانگر اين است كـه تكانـه كـل هـر           ) 2(معادله  . ارزي براي تكانه يك دستگاه ذرات است        كه تعريف هم  

  .دستگاه ذرات برابر است با حاصلضرب جرم كل دستگاه در سرعت مركز جرم آن

با فرض ثابت بودن جرم كل مجموعه اگر از دو معادله فوق يكبار نسبت به زمـان مـشتق بگيـريم           
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خواهيم حركت كلي يك مجموعه را بررسي كنـيم نيـروي            دهد كه وقتي مي     معادله فوق نشان مي   

 تك ذرات مجموعـه وارد   شود از برآيند نيروهايي كه به تك برآيندي كه باعث نحوه حركت مركز جرم مي 

تـوان برآينـد    شـود را نمـي   ختلف وارد ميقبالً ديديم كه نيروهايي كه به ذرات م. آيد  شود بدست مي    مي

ه                   گرفت بلكه بايد نقطه     اثر نيروها براي برآيند گرفتن يكي باشد، اما وقتي سخن از حركت مركز جـرم ـب

كنـيم و   شود را بـا هـم جمـع مـي     آيد ما آزادانه نيروهايي كه به ذرات مختلف مجموعه وارد مي ميان مي 

  .كند توصيف ميبرآيند اين نيروها حركت مركز جرم را 

 


