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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་།

རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ་།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 སློབ་ཚན་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ། དངོས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་དང། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། འཐེན་ཤུ གས་

བཅས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་ཡོད། འནོ་ཀྱང། རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཚོའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་གོ་རྟོགས་གསལ་པོ་

རྙེད་པ་ལ་རྩོལ་བ་ (work) ཞེས་པའི་གནད་དོན་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན། རྩོལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཉིས་ཏེ། ནུས་པ་ (energy) དང་རྩོལ་ཕྱོད་ (power) གཉིས་ཀྱང་གལ་ཆེན་ཡིན། 

སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ། གནད་དོན་འདི་དག་གི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

 སྲགོ་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། རང་ཉིད་རྒྱུན་གནས་ཡངོ་ཐབས་སུ། ཟས་ཀྱི་ནུས་པར་བརྟེན་ནས་གཞི་རྩའི་

བྱེད་ལས་ཁག་ཅིག་རྒྱུན་མཐུད་དེ་སྤེལ་དགསོ། བྱེད་ལས་དེ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་’འཚོ་ཐབས་’ཞེས་བརྗདོ། ང་ཚོས་ཉིན་

རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་རྩེ་བ་དང། དགོད་པ། འབྲི་བ། ཀློག་པ། མཆོང་བ། རྒྱུག་པ། རྐང་འཁོར་བཞོན་པ་སོགས་

བྱ་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཀྱང། དེ་དག་ཚང་མར་ནུས་པ་སྤྱོད་དགོས། ནུས་པ་ནི་ཟས་ལ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང། བྱ་བའི་

དཀའ་ཐུབ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་གྲོན་ཆེ། 

 དེང་གི་དུས་འདིར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཧ་ཅང་མང། འ་ོན། འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་གིས་བྱ་བ་

འགྲུབ་པར་ནུས་པ་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། རང་ཉིད་

ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲདོ་དུ་སྤྱདོ་པའི་འཕྲུལ་འཁརོ་དེ་དག་ཐ་ོབཀདོ་བྱས་ནས་དེ་དག་ས་ོསསོ་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་

ནུས་པ་ཅི་ཞིག་དགོས་མིན་ལྟོས།

༡༡་༡  རྩོལ་བ། Work

 ཅི་ཞིག་ལ་རྩོལ་བ་ཟེར་རམ་ཞེ་ན། རྩོལ་བ་ཞེས་པ་འདི་ནི་དོན་མང་སྟོན་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། དེ་ལ་

འབད་བརྩོན་གྱི་དོན་ལྡན་ཏེ། དཔེར་ན། ལས་ལ་རྩོལ་བ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང། དེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དོན་ཡང་ལྡན་ཏེ། 

དཔེར་ན། རང་བྱུང་མ་ཡིན་རྩོལ་བྱུང་ཡིན་ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་ཐ་སྙད་འདིས་སྟོན་པའི་དོན་གཞན་གྱི་དཔེ་ཡང་ཇི་

སྙེད་ཅིག་འགོད་ཆོག  དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་དུ་རྩོལ་བ་ཞེས་པ་ནི། རྩོལ་བྱུང་གི་དོན་དང་མཉམ། དངོས་

ཁམས་རིག་པས་གཙོ་བོ་ཤུ གས་དང། འགུལ་སྐྱོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཤུགས་ཀྱི་

བྱེད་ནུས་འགོ་དངོས་གཟུགས་ཤིག་འགུལ་ཏེ་གནས་སྤོ་བྱུང་ཚེ། ཤུགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་པའི་གྲུབ་འབྲས་

ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་ཤུ གས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ཞེས་བརྗོད།

 ཁྱེད་ཀྱིས་ཉིན་གང་ཡིག་ཚད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེབ་ཀླགོ་པ་དང། རི་མ་ོའབྲི་བ། བསྐྱར་སྦྱངོ་སགོས་བྱས་མཐར་

ཁྱེད་ཉིད་ཧ་ཅང་ངལ་ཏེ་ཐང་ཆད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་བྱས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད། འནོ་

ཀྱང། དངོས་ཁམས་རིག་པས་རྩོལ་བར་འགྲེལ་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན། ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་ཉུང་ངུ་ལས་བཏོན་

མེད། དེ་བཞིན། བྲག་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགུལ་བའི་ཆེད་དུ། ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་ནུས་ཤུ གས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས་འབུད་

རྒྱག་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཀྱང། འགུལ་ཙམ་ཡང་བྱས་མ་ཐུབ། ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་ནུས་ཤུ གས་གང་ཡོད་བཏོན་པ་ཡིན་

རྐྱེན། ཁྱེད་ཉིད་ཧ་ཅང་ངལ་ཏེ། རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པའང་ཕྲོམ་ཕྲོམ་དུ་བཞུར་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀྱང། དངོས་ཁམས་

རིག་པ་ལྟར་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་བཏོན་མེད། ཡང་གལ་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཁྲེས་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཁུར་ནས་

འགུལ་སྐྱདོ་མ་བྱས་པར་རྒྱུན་རིང་ལངས་བསྡད་ན། ཁྲེས་པ་ོདེ་རྒྱབ་ཏུ་བཏེགས་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་ནུས་ཤུ གས་ཇི་སྙེད་



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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ཅིག་བཏོན་པར་བརྟེན། ཁྱེད་ཉིད་ཐང་ཆད་སྲིད། འནོ་ཀྱང། དངོས་ཁམས་རིག་པ་ལྟར་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་

གཅིག་ཀྱང་བཏོན་མེད། 

 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱང་རིང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་ལ་བལྟ་བའི་ཆེད་དུ། སྐས་འཛེགས་བརྒྱུད་དེ་ཐོག་

བརྩེགས་ཁང་ཆེན་གྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཚེ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

བཏནོ་པ་རེད། དེ་བཞིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་མཛུབ་མསོ་རྡེལ་རིལ་ཞིག་ལ་འབྲབ་ཙམ་བྱས་ཚེ། རྡེལ་རིལ་དེ་བར་

ཐག་གང་འཚམ་ཞིག་ཏུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་སྲིད། འདིར་ཁྱདོ་ཀྱིས་རྡེལ་རིལ་ལ་ཤུ གས་གཏད་པ་མ་ཟད། རྡེལ་རིལ་ལ་

གནས་སོྤ་བྱུང་ཡདོ་རྐྱེན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྩལོ་བ་བཏནོ་ཡདོ། ཡང་གལ་ཏེ་བུ་མ་ོཞིག་གིས་འདྲུད་གཞངོ་དྲུད་དེ་བར་ཐག་

གང་འཚམ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཚེ། བུ་མ་ོདེས་འདྲུད་གཞངོ་ལ་ཤུ གས་གཏད་པ་མ་ཟད། འདྲུད་གཞངོ་ལ་གནས་སྤ་ོབྱུང་བ་

ཡིན་རྐྱེན། བུ་མོ་དེས་རྩོལ་བ་བཏོན་ཡོད། 

 གངོ་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་ནན་ཞིབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཚེ། རྩལོ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་ངེས་པར་

དུ་ཚང་དགསོ་པ་གསལ་པརོ་མཐངོ་ཐུབ། དེ་ཡང་ཆ་རྐྱེན་དང་པ་ོནི་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་གཏད་དགསོ་

པ། གཉིས་པ་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་ངེས་པར་དུ་གནས་སྤ་ོབྱུང་དགསོ། གལ་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་འདི་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག་མ་

ཚང་ཚེ། དངོས་ཁམས་རིག་པས་རྩོལ་བ་མི་འབྱུང་བར་ངོས་འཛིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡   

 རྩོལ་བར་ངོས་འཛིན་པའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་མང་ཞིག་ཐོ་འགོད་གྱིས། གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་

གནས་སྟངས་དེ་དག་ས་ོསའོ་ིནང་དུ་རྩལོ་བ་བྱུང་ཡདོ་མེད་བགྲ་ོགླེང་གྱིས། གལ་ཏེ་རྩལོ་བ་བྱུང་ཡདོ་ཚེ། དངསོ་པ་ོདེའི་ཐགོ་ཏུ་གཏད་པའི་

ཤུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ཤུགས་དེའི་རྩལོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངསོ་པ་ོདེར་འགྱུར་ལྡགོ་གང་འབྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་གྲསོ་བསྡུར་

གྱིས། དེ་བཞིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་གཏད་ཀྱང་དངོས་པོ་དེར་གནས་སྤོ་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དང། དངོས་པོ་ཞིག་གི་

སྟེང་དུ་ཤུ གས་གཏད་མེད་ཀྱང་དངསོ་པོ་དེར་གནས་སོྤ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཐ་ོའགདོ་བྱས་ནས། གནས་སྟངས་དེ་

ཚོའི་ནང་དུ་རྩོལ་བ་བྱུང་མིན་གྲོས་བསྡུར་གྱིས། 

༡༡་༡་༣   རྒྱུན་མཐུད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་འདོན་པ།

 དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་དུ། རྩོལ་བ་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྗོད་པའི་གོ་དོན་རྟོགས་སླ་བའི་ཆེད་

དུ། དངོས་པོ་ཞིག་གནས་སྤོ་བྱེད་སའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་གཏད་

པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་འདོན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གྲོས་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེ་རིས་ ༡༡་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

རྒྱུན་མཐུད་པའི་ཤུ གས་ F ཡིས་དངོས་པོ་ཞིག་བར་ཐག་ s 

ཙམ་ལ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ནས། རྩོལ་བ་ W བྱུང་ཚེ། དེ་ལྟའི་

རྩོལ་བ་ནི་དངོས་པོ་དེའི་གནས་སྤོ་བྱུང་ཚད་དང། དངོས་

པོ་དེ་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་

མཚུངས། དཔེ་རིས༌༡༡་༡



s
F



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དེ་ཡང་རྩིས་འགྲོས་ལྟར་བྱས་ན། 

   རྩོལ་བ། = ཤུགས། x གནས་སྤོ།

   W = Fs   (༡༡་༡)

 དེས་ན། དངསོ་པ་ོཞིག་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་རྩལོ་བ་བྱུང་ཚད་ནི་ཤུ གས་ཀྱི་ཁ་ཕྱགོས་སུ་དངསོ་པ་ོདེ་

འགུལ་བའི་བར་ཐག་དང་ཤུ གས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐབོ་དང་མཚུངས། རྩལོ་བ་ནི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས་ཁ་ཕྱགོས་

ངེས་པ་མིན། 

 གལ་ཏེ་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༡ ནང་གི་ཤུ གས་ F=1N དང། ལམ་ཐག་ s=1m ཡིན་ཚེ། ཤུགས་དེས་

འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་ 1Nm ཡིན་སྲིད། འདིར་རྩོལ་བའི་ཚད་གཞི་ནི་ནེའུ་ཊོན་མི་ཊར་རམ། ཡང་ན། རྒྱལ་སྤྱི་

གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་ཇུལ་ (joule) སྤྱོད་པ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་ J འབྲི། དེར་བརྟེན། ཤུགས་ 1N གི་

བྱེད་ནུས་འགོ་དངོས་པོ་ཞིག་ཤུ གས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བར་ཐག་ 1m ལ་གནས་སྤོ་བྱས་ཚེ། ཤུགས་དེས་འདོན་པའི་

རྩོལ་བ་ནི་ 1J ཡིན། 

 གལ་ཏེ་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༡ ནང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཡིན་ཚེ། 

རྩོལ་བ་བྱུང་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། དེ་བཞིན། དངོས་པོ་དེའི་གནས་སྤོ་བྱེད་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཡིན་ཚེ། རྩོལ་བ་བྱུང་

ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། རྩོལ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་གཉིས་ངེས་པར་དུ་འཛོམས་དགོས་མིན་ལྟོས། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༡།

 དཔེ་རིས་ ༡༡་༢ གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་ 5N གཏད་ཚེ། 

ཤུགས་དེའི་ཁ་ཕྱགོས་ནང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་གནས་སྤ་ོབྱེད་

ཚད་ནི་ 2m ཡིན། གལ་ཏེ་ཤུ གས་ཚད་དེ་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་

གནས་སྤོ་བྱེད་ཡུན་རིང་ལ་གཏད་ཚེ། རྩོལ་བ་བྱུང་ཚད་ནི་ 

5N x 2m=10Nm འམ་ཡང་ན། 10J ཡིན།

དཔེ་རིས༌༡༡་༢


2m5N

   དྲི་བ། 

༡།   དཔེ་རིས་ ༡༡་༣ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་ཚད་ 7N 

གཏད་རྗེས། ཤུགས་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་དངོས་པོ་དེ་ 8m གནས་སྤོ་བྱུང་ཡོད། འ་ོན། ཤུགས་

ཚད་དེའི་རྩོལ་བ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།

257

 དཔེ་རིས་ ༡༡་༤ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་

རྩེད་ཆས་ཀྱི་རླངས་འཁོར་ཞིག་དྲུད་དེ། ཤུགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་

གནས་སྤ་ོབྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡདོ་པ་ཆ་བཞག ཕྲུ་གུ་དེས་

རྩེད་ཆས་རླངས་འཁརོ་དེ་དྲུད་ནས། ཤུགས་གཏད་པའི་ཁ་ཕྱགོས་སུ་

རླངས་འཁརོ་དེ་གནས་སོྤ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། འདི་ལྟའི་གནས་སྟངས་

ནང་དུ། རྩོལ་བ་ནི་ཤུ གས་ཚད་དང་གནས་སྤོ་བྱེད་ཚད་གཉིས་ཀྱི་

བསྒྱུར་ཐབོ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཟད། རྩལོ་བའི་ཐབོ་གྲངས་ནི་མཐུན་

གྲངས་སུ་འདོད་པ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་སྡོམ་རྟགས་འབྲི། གལ་

ཏེ་ཤུ གས་གཅིག་གིས་དངསོ་པ་ོཞིག་གནས་སྤ་ོབྱེད་བཞིན་པའི་ཁ་ཕྱགོས་སུ་ལྡགོ་པའི་ཤུ གས་གཞན་ཞིག་དངསོ་པ་ོ

དེའི་ཐོག་ཏུ་གཏད་ཚེ། ཤུགས་དེས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་ལྡོག་གྲངས་སུ་འདོད་པ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་འཐེན་

རྟགས་འབྲི།

 དེས་ན། ཤུགས་ཀྱིས་འདནོ་པའི་རྩལོ་བ་ནི་མཐུན་གྲངས་ཡིན་ཆགོ་ལ་ལྡགོ་གྲངས་ཀྱང་ཡིན་ཆགོ  གནད་

དོན་དེ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་ཆེད་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་དགོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༤   

 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པས་དངསོ་པ་ོཞིག་ཡར་བཏེགས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་དངསོ་པ་ོདེའི་ཐགོ་ཏུ་ཤུ གས་གཏད་དེ་

ཡར་བཀྱག་པའི་རྩལོ་བ་དེ་བྱུང་ཡདོ། ཁྱེད་རང་གི་ལག་པའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་གཏད་པའི་ཤུ གས་ནི། དེབ་དེ་གནས་སོྤ་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱགོས་དང་

མཚུངས། འནོ་ཀྱང། དེབ་དེའི་སྟེང་དུ་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱང་གཏད་ཡདོ། འ་ོན། ཤུགས་འདི་གཉིས་ལས་གང་གིས་མཐུན་གྲངས་ལྡན་པའི་རྩལོ་

བ་འདོན་བཞིན་ཡོད་དམ། གང་གིས་ལྡོག་གྲངས་ལྡན་པའི་རྩོལ་བ་འདོན་བཞིན་ཡོད་དམ། དེ་ལྟའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

དཔེ་རིས༌༡༡་༤

གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་གནས་སོྤ་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱགོས་ལས་ལྡགོ་པའི་ཤུ གས་གཏད་ཚེ། ཤུགས་དེས་འདནོ་པའི་

རྩོལ་བ་ནི་ལྡོག་གྲངས་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གིས་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཤུ གས་གཏད་ཚེ། 

ཤུགས་དེས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་མཐུན་གྲངས་ཡིན། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༢ 

 དོས་པ་ཞིག་གིས་ས་ཐོག་ནས་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 15 ཡོད་པའི་མཁྲེས་པོ་ཞིག་བཏེགས་ཏེ་ཁོ་རང་

གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་རེད། གལ་ཏེ་དོས་པ་དེའི་རིང་ཚད་མི་ཊར་ 1.5 ཡིན་ན། དོས་པ་དེས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་

ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ། 

 མཁྲེས་པོའ་ིགདོས་ཚད། m=15kg

 གནས་སྤོ་བྱེད་ཚད།      s=1.5m



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 རྩོལ་བ་འདོན་ཚད།  W = F x s = mg x s

     =15kg x 10ms-2 x 1.5m

     =225kg m s-2 m

     =225Nm=225J

  དེར་བརྟེན། རྩོལ་བ་འདོན་ཚད་ནི་ 225J ཡིན།

༡༡་༢  ནུས་པ། Energy

 ནུས་པ་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྗདོ་དམ། རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ཁྲདོ་དུ་ནུས་པ་ཞེས་པ་ནི་དནོ་མང་སྟནོ་

པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། འདི་ཡིས་ཐུབ་པ་དང་ཕོད་པའི་དོན་སྟོན་པ། དཔེར་ན། བསམ་ནུས་པ་དང་ཤོད་ནུས་པ་ལྟ་

བུ་དང། མཐུ་སྟོབས་དང། རྩལ་དང་ཕན་པའི་དོན་ཡང་སྟོན། དཔེར་ན། མིའི་ནུས་པ་དང། སྨན་གྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུ། 

དངོས་ཁམས་རིག་པས་ནུས་པར་འགྲེལ་ཚུལ་ནི་གོང་གི་དོན་ཕྱི་མ་དང་མཚུངས་ཤས་ཆེ་ཡང། དེ་བས་གནད་དུ་

སྨིན་ལ། ཁ་གསལ་བ་ཡོད། 

 ཁིར་ཀེ་ཊེ་རྩེད་འགྲན་ནང་དུ་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་པོས་འགུལ་བཞིན་པའི་སྤ་ོལོ་ཞིག་འབེན་ཤིང་ལ་ཕོག་

ཚེ། འབེན་ཤིང་གཏོར་བ་དང། ཐོ་བ་ཞིག་ཡར་བཀྱགས་ཏེ་པང་ལེབ་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་ལྕགས་གཟེར་ཐོག་ཏུ་

གློད་ན། ལྕགས་གཟེར་དེས་པང་ལེབ་འབིགས་པ་དང། དེ་བཞིན། གཅུ་སྒྲིམ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཕྲུ་གུའི་རྩེད་ཆས་ཏེ། 

རླངས་འཁོར་ཆུང་ངུ་དེ་ཚོའི་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་གཅུ་སྒྲིམ་བྱས་ནས་གློད་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་

སོགས་ཐབས་སྣ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ་དངོས་པོ་དེ་རིགས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་འདོན་ཐུབ་ཡོད། 

 རྩོལ་བ་འདོན་ཐུབ་པའི་དངོས་པོ་ལ་ནུས་ལྡན་དངོས་པོ་ཞེས་བརྗོད་ཆོག  གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་

དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྩོལ་བ་འདོན་ཚེ། རྩོལ་བ་འདོན་མཁན་གྱི་དངོས་པོ་དེའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང། 

རྩལོ་བ་འདནོ་ཡུལ་གྱི་དངསོ་པ་ོདེའི་ནུས་པ་འཕེལ་བ་ཡིན། འ་ོན། ནུས་པ་ལྡན་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་རྩལོ་བ་ཇི་

   དྲི་བ། 

༡།    ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྩོལ་བ་འདོན་པ་ཟེར་རམ།

༢། དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་སྤོ་བྱེད་སའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་ཤུ གས་གཏད་དེ་རྩོལ་བ་འདོན་པའི་རྩིས་འགྲོས་

བྲིས།

༣། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཇུལ་ 1 གི་རྩོལ་བ་ཟེར་རམ།

༤།   རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་ 15 ཡོད་པའི་ཞིང་ཐང་དུ་ཤུ གས་ཚད་ནེའུ་ཊོན་ 140 ཡོད་པའི་གཡག་གཉིས་

ཀྱིས་ཞིང་རྨོ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། གཡག་དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་འདོན་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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ལྟར་འདནོ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ནུས་ལྡན་དངསོ་པ་ོདེས་དངསོ་པ་ོགཞན་གྱི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་གཏད་དེ་ནུས་པ་བརྒྱུད་

སྤྲོད་བྱེད་པས་ན། ཤུགས་གཏད་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ནུས་པ་བྱུང་སྟེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད། དེས་ན། ནུས་ལྡན་གྱི་

དངསོ་པ་ོཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྩལོ་བ་འདནོ་ཐུབ་ལ། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ནུས་པ་ནི་དངསོ་པ་ོདེས་རྩལོ་བ་འདནོ་

ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཇལ་བ་ཡིན། དེར་བརྟེན། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། ནུས་པའི་ཚད་གཞི་ནི་རྩོལ་བའི་

ཚད་གཞི་དང་མཚུངས་ཤིང། མཚོན་རྟགས་ཀྱང་ J སྤྱོད། དེས་ན། རྩོལ་བ་ 1J གཅིག་འདོན་པ་ལ་ནུས་པའང་ 

1J དགོས་པ་ཡིན། མཚམས་རེ་ནུས་པའི་འབོར་ཚད་མང་པོ་ཡོད་ཚེ། ཚད་གཞི་རུ་ཀི་ལོ་ཇུལ་སྤྱོད་ཅིང། མཚོན་

རྟགས་སུ་ kJ འབྲི། ཀི་ལོ་ཇུལ་གཅིག་ནི་ཇུལ་སྟོང་གཅིག་དང་མཚུངས། 

༡༡་༢་༡   ནུས་པའི་དབྱེ་བ། Forms of Energy

 སྤྱིར་བཏང་ནུས་པར་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ཀྱང། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ནུས་པ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱི་ནུས་པ་དང། དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ། རྫས་ཀྱི་ནུས་པ། གློག་གི་ནུས་པ། འདོ་ཀྱི་ནུས་པ་བཅས་སུ་དབྱེ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

ནུས་པར་འགུལ་ནུས་དང་སྟོབས་ནུས་གཉིས་སུ་དབྱེ། 

༡༡་༢་༢   འགུལ་ནུས། Kinetic Energy

 མདེའུ་ཡིས་འབེན་བརྟོལ་བ་དང། འབབ་ཆུ་ཡིས་གྲུ་གཟིངས་སྒུལ་ཐུབ་པ་བཅས། འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཚང་མས་རྩོལ་བ་འདོན་ཐུབ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཇི་ཙམ་མྱུར་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དངོས་པོ་དེའི་

རྩོལ་བ་ཆེ། འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོས་རྩོལ་བ་ཇི་ལྟར་འདོན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དངསོ་པོ་དེ་དག་ལ་ནུས་པ་

ལྡན་པས་ཡིན། འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་ལྡན་པའི་ནུས་པར་འགུལ་ནུས་ (kinetic energy) ཟེར། དངོས་

པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་ལྟོས་པའི་ནུས་པ་ནི་དངོས་པོ་དེས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་དང་མཉམ། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡༡་༦ དང་ ༡༡་༧ སྤེལ་ནས་འགུལ་ནུས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་གྱིས།  

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༦   

 དཔེ་རིས་ ༡༡་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྐུད་པ་ཞིག་གི་སྐུད་སྣེ་གཅིག་ལ་རྩེད་ཆས་རླངས་འཁོར་ཞིག་བཏགས་རྗེས་སྐུད་

སྣེ་གཞན་དེར་ལྗིད་ཚད་ངེས་པའི་རྒྱ་རྡོ་ཞིག་ཐོགས། སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་རྩེད་ཆས་རླངས་འཁོར་དེ་བཞག་རྗེས་རྩེད་ཆས་

རླངས་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ཤིང་གྲུ་བཞི་ཞིག་ཞོག དེ་རྗེས་སྒྲོག་ཙེའི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་ནས་སྐུད་སྣེར་བཏགས་པའི་རྒྱ་རྡོ་དེ་ཐུར་དུ་དཔྱང་

ཚེ། རྩེད་ཆས་རླངས་འཁོར་དེ་མདུན་དུ་རྒྱུག་སྟེ་ཤིང་གྲུ་བཞི་དེ་ལ་བརྡུངས་ན། ཤིང་གྲུ་བཞི་དེར་གནས་སྤོ་བྱུང་སྲིད། དེ་ནི་རྩེད་ཆས་

རླངས་འཁོར་གྱིས་ཤིང་གྲུ་བཞི་དེའི་ཐོག་ཏུ་ནུས་པ་གཏད་དེ་རྩོལ་

བ་འདོན་པས་ཡིན། འ་ོན། འདི་ལྟའི་རྩོལ་བ་བྱུང་བའི་ནུས་པ་དེ་

གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། སྐུད་སྣེ་དེར་བཏགས་པའི་རྒྱ་རྡོའ་ི

ལྗིད་ཚད་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྩེད་ཆས་རླངས་འཁོར་

གྱི་རྩོལ་བར་འགྱུར་བ་ཇི་འདྲ་འབྱུང་མིན་ལྟོས། འདིར་འགུལ་

བཞིན་པའི་རྩེད་ཆས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན། 

རྩོལ་བ་འདོན་པ་མཐོང་ཐུབ། 

དཔེ་རིས༌༡༡་༥


F



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༧   

 སོྤ་ལོ་ལྗིད་ཚད་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོ་ཚད་ 25cm ནས་བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་གློད་ན། སྤོ་ལོ་དེས་བྱེ་ཕུང་ཀོང་ཀོང་

བཟོ་སྲིད། དེ་བཞིན་སྤོ་ལོའ་ིམཐོ་ཚད་མི་འདྲ་བ་ 50cm དང། 1m དང།  1.5m བཅས་སོ་སོ་ནས་གློད་ན། སྤོ་ལོའ་ིམཐོ་ཚད་མི་འདྲ་

བ་ས་ོསསོ་བྱེ་མ་ཀངོ་ཀངོ་བཟ་ོཚད་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་སྲིད། སྤ་ོལསོ་བཟསོ་པའི་ཀངོ་ཀངོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་བྱས་ནས། མཐ་ོཚད་

གང་ནས་གློད་པའི་སྤོ་ལོ་དེའི་ཀོང་ཀོང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་མིན་ལྟོས།  དེ་ལྟར་ཀོང་ཀོང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 དངོས་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་ནུས་ནི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཀྱིས་སྟནོ་ཐུབ། གདསོ་ཚད་ m ཡདོ་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་

གིས་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ u ཐོག་ཏུ་འགུལ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཤུ གས་ F གཏད་ནས་ལམ་ཐག་ s ལ་གནས་

སྤོ་བྱུང་བར་ཆ་བཞག གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༡ ལ་བལྟས་ན། རྩོལ་བ་ W ནི་ཤུ གས་ F དང་བར་ཐག་ s 

ཡི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང། W=Fs ཡིན། འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྩོལ་

བ་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། གོང་གི་མྱུར་ཚད་ u ཡིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ v ལ་འགྱུར་བར་ཆ་བཞག དེ་བཞིན། དངོས་པོ་དེ་ལ་བྱུང་བའི་མྱུར་སྣོན་ནི་ a 

ཡིན་པར་ཆ་བཞག 

 གངོ་གི་སླབོ་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཁག་གསུམ་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱས་ཡདོ། 

དེའི་ནང་དུ་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་ a བྱུང་སྟེ་བར་ཐག་ s གནས་སྤོ་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་མྱུར་

ཚད་ u དང་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ v ཡི་འབྲེལ་བ་ནི།

      v2-u2=2as               (༨་༧)

མཉམ་བྱའི་རྩིས་འདི་གཤམ་ལྟར་བཅོས་ཐུབ།

      s=
v2-u2

2as
  (༡༡་༢)

 གོང་གི་སློབ་ཚན་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཤུ གས་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནི་ F=ma ལྟར་སྦྱང་ཟིན། དེས་ན། གོང་

གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༡ དང་ ༡༡་༢ བེད་སྤྱད་ནས་ཤུ གས་ F ཡིས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

    W=ma x ( v2-u2

2as
)

  ཡང་ན།

    W=
1

2
 m (v2-u2)   (༡༡་༣)

 གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་སྡོད་པ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་རྩོལ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཚེ། 

དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི་ u=0 ཡིན། 

དེས་ན། 

  W=
1

2
mv2   (༡༡་༤)



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་རྩལོ་བ་འདནོ་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་འགུལ་ནུས་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ཙམ་འབྱུང་མིན་དང་མཚུངས་

པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེ་ཡང། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ u=0 ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་རྩོལ་བ་འདོན་

ཚད་ནི་ 
1

2
mv2  དང་མཚུངས་པ་ཡིན།

 དེས་ན། གདོས་ཚད་ m ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་ v ཐོག་ཏུ་འགུལ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། དངོས་

པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ནི།

   E
k
=

1

2
mv2   (༡༡་༥)

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༣ 

 གདོས་ཚད་ 15kg ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 4 རེའི་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་

ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

 འགྲོལ་བ། 

  དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད། m=15kg

  དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད། v=4ms-1

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༥ བེད་སྤྱད་ཚེ།

     E
k
=

1

2
mv2

     

     E
k
=

1

2
 x 15kg x 4ms-1 x 4ms-1   

        =120J

 དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ནི་ 120J ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༤

 གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1500 ཡིན་ན། རླངས་འཁོར་དེའི་མྱུར་ཚད་ཆུ་

ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 30 ནས་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 60 བར་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བར་རྩོལ་བ་ཇི་ཙམ་

འདོན་དགོས་སམ། 

 འགྲོལ་བ། 

  རླངས་འཁོར་གྱི་གདོས་ཚད། m=1500kg
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 རླངས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། u=30kmh-1

   =
30 x 1000m

60 x 60s

   =8.33ms-1

 དེ་བཞིན། རླངས་འཁོར་གྱི་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ནི།

   =60kmh-1

   =16.67ms-1

 དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མའི་འགུལ་ནུས་ནི།

   E
ki
=

1

2
mu2

   E
ki
=

1

2
 x 1500kg x (8.33ms-1)2

   E
ki
=52041.68J

 རླངས་འཁོར་གྱི་མཐའ་མའི་འགུལ་ནུས་ནི།

   E
kf
=

1

2
 x 1500kg x (16.67ms-1)2

   E
kf
=208416.68J

དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་གྱིས་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་རླངས་འཁོར་གྱི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་དང་མཚུངས།

   =E
kf
 - E

ki

   =156375J

   དྲི་བ། 

༡།    ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་ཟེར།

༢།   དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འགྲོས་དེ་བྲིས།

༣།  གདོས་ཚད་m ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 5 རེ་བསྐྱོད་

སྐབས་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་25J ཡིན་ན། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ལྡབ་གཅིག་

མགྱོགས་སུ་བཏང་ན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ག་ཚོད་བྱུང་སྲིད་དམ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

དེའི་མྱུར་ཚད་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་མང་དུ་བཏང་ན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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༡༡་༢་༣  སྟོབས་ནུས། Potential Energy

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༨   

 འགྱིག་ཐག་ཅིག་གི་སྣེ་གཉིས་ནས་འཐེན་ཏེ་བསྣར་ན། འགྱིག་ཐག་དེ་ནར་ནས་རིང་དུ་འགྲོ་སྲིད། གལ་ཏེ་འགྱིག་ཐག་དེའི་སྣེ་

གཅིག་གློད་ཚེ། འགྱིག་ཐག་དེའི་རིང་ཐུང་སྔར་ལྟར་འགྱུར་སྲིད། འགྱིག་ཐག་དེ་འཐེན་ཏེ་བསྣར་བའི་སྐབས་སུ་འགྱིག་ཐག་དེ་ལ་ནུས་པ་

ལྡན་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་ཡིན། བྱས་ན། ནུས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༩   

 ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་ཞིག་གི་སྣེ་གཅིག་རང་གི་གྲོགས་པོར་བཟུང་བཅུག་རྗེས། རྒྱུ་མ་དེའི་སྣེ་གཞན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། ཕན་

ཚུན་རྒྱང་དུ་གྱེས་ནས་གང་ཙམ་སོང་རྗེས། ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་སྣེ་གཅིག་གི་གློད་ཚེ། གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་དེ་འཐེན་ཏེ་

བསྣར་བའི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་དེར་གནོན་བཙིར་བྱས་ན། ནུས་པ་བྱུང་སྲིད་དམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༠   

 རྩེད་ཆས་རླངས་འཁོར་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། རླངས་འཁརོ་དེའི་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་ལྡེ་མིག་གིས་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་གཅུ་སྒྲིམ་བརྒྱབ་ནས། 

རླངས་འཁོར་དེ་ས་ངོས་སུ་བཞག་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེས་འགུལ་ཏེ་འགྲོ་བ་ཡིན། བྱས་ན། རླངས་འཁོར་དེ་འགུལ་བའི་ནུས་པ་གང་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། རླངས་འཁོར་གྱི་འགུལ་ནུས་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་ལྡེ་མིག་གི་གཅུ་སྒྲིམ་གྲངས་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༡   

 མཐ་ོཚད་གང་མཚམས་ཤིག་ཏུ་ཅ་དངསོ་ཤིག་བཏེགས་ཏེ་གླདོ་ཚེ། ཅ་དངསོ་དེ་ཕྱིར་ལྷུང་སྐབས་རྩལོ་བ་འདནོ་པ་ཡིན། ཅ་དངསོ་

དེ་ཇི་ཙམ་གྱིས་མཐ་ོབ་བཏེགས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཅ་དངསོ་དེས་འདནོ་པའི་རྩལོ་བ་ཆེ་བ་མཐངོ་ཐུབ། བྱས་ན། ཅ་དངསོ་དེས་རྩལོ་བ་དེ་ཙམ་

འདོན་པའི་ནུས་པ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས།

 གངོ་གི་བྱེད་སྒ་ོདེ་དག་ལ་བལྟས་ཚེ། དངོས་པ་ོཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྩལོ་བ་འདནོ་པར་བརྟེན་ནས་དངསོ་པ་ོ

དེའི་ཐགོ་ཏུ་ནུས་པ་གསགོ་འཇགོ་བྱེད་པ་མཐངོ་ཐུབ། དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་བརྒྱུད་སྤྲདོ་བྱས་པའི་ནུས་པ་དེ་དངསོ་

པོ་གཞན་དེའི་མྱུར་ཚད་དང་མགྱོགས་ཚད་འགྱུར་བར་བེད་མ་སྤྱད་ཚེ། ནུས་པ་དེ་དངོས་པོ་དེའི་ནང་དུ་གསོག་

འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། 

 ངེད་ཚོའི་ལག་པས་འགྱིག་ཐག་འཐེན་སྐབས། ངེད་ཚོའི་ནུས་པ་འགྱིག་ཐག་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་དེ་

འགྱིག་ཐག་གིས་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ་འགྱིག་ཐག་གི་སྟོབས་ནུས་སུ་འགྱུར་བ་རེད། དེ་བཞིན། རྩེད་ཆས་རླངས་

འཁོར་གྱི་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་ལྡེ་མིག་སྒྲིམ་སྐབས། རླངས་འཁོར་གྱི་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མར་ནུས་པ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ། 

ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་སྟོབས་ནུས་སུ་འགྱུར་བ་རེད། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟོབས་ནུས་ནི་དངོས་པོ་དེའི་གནས་ཡུལ་དང་

བཟོ་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ཏེ་དངོས་པོ་དེའི་ནང་དུ་གསོག་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན།  



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༢།   

གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༡༡་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྨྱུག་མའི་སྨྱུག་ལྕུག་ཞིག་གིས་གཞུ་ཞིག་བཟསོ་

རྗེས། ཤིང་ལྕུགས་ལྡེམ་དང་ཡང་བ་ཞིག་གིས་མདའ་ཞིག་བཟོས་ནས་མདའ་གཞུ་བཀང་སྟེ་མདའ་

དེ་འཕེན་ཚེ། མདའ་དེ་གཞུ་ལས་གྱེས་ཏེ་འགྲོ་བ་མཐོང་ཐུབ། མདའ་གཞུ་བཀང་སྟེ་མདའ་འཕེན་

པའི་སྐབས་སུ། གཞུ་ཡི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་བྱུང་དོ་སྣང་གྱིས། དེས་ན། གཞུ་ཡི་བཟོ་

དབྱིབས་འགྱུར་ཏེ་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་སྟོབས་ནུས་དེ་མདའ་འཕེན་པའི་འགུལ་ནུས་སུ་སྤྱད་

ཡོད། དཔེ་རིས༌༡༡་༦ མདའ་གཞུ་བཀང་པ།

༡༡་༢་༤  མཐོ་ཚད་ལ་ལྟོས་པའི་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ནུས། 

 དངོས་པོ་ཞིག་གི་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དངོས་པོ་དེའི་ནུས་པ་འཕར་

བཞིན་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། དངོས་པོ་དེ་ཇེ་མཐོར་བཏེགས་པའི་སྐབས་སུ། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་

འཐེན་ཤུ གས་ལས་ལྡགོ་པའི་རྩལོ་བ་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ། འདི་ལྟའི་དངསོ་པརོ་ལྡན་པའི་ནུས་པར་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་

སྟོབས་ནུས་ཞེས་བརྗོད། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་སྟོབས་ནུས་ནི་དངོས་པོ་དེ་བཏེགས་ཏེ་འཐེན་ཤུ གས་

ལས་ལྡོག་པའི་རྩོལ་བ་ཇི་ཙམ་བཏོན་པ་དེ་ཡིན། 

 མཐོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བཏེགས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟོབས་ནུས་ཀྱི་

མཉམ་བྱའི་རྩིས་འདྲེན་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ། 

 དཔེ་རིས་ ༡༡་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གདོས་ཚད m ཡོད་པའི་དངོས་

པོ་ཞིག་ས་ངོས་ནས་བཏེགས་ཏེ་མཐོ་ཚད་ h ལ་སླེབས་པར་ཆ་བཞག དངོས་པོ་ཞིག་

བཏེགས་པར་དགོས་པའི་ཤུ གས་ནི་དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་དང་མཚུངས། དངོས་པོ་

ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྩལོ་བ་འདནོ་པ་དང་མཉམ་པའི་ནུས་པ་དངསོ་པ་ོདེའི་ནང་དུ་གསགོ་

འཇོག་བྱེད་ཐུབ། དེས་ན། འཐེན་ཤུ གས་ལས་ལྡོག་སྟེ་དངོས་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་འདོན་

པའི་རྩོལ་བ་ནི་ W ཡིན་པར་ཆ་བཞག

དེ་ནི། 

 རྩོལ་བ་ནི། W= ཤུགས་ x གནས་སྤོ།

        =mg x h

        =mgh

དངོས་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་ mgh དང་མཉམ་པ་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་པོ་དེས་གསོག་འཇོག་བྱས་

པའི་ནུས་པ་དེ་དང་མཉམ། དེས་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟོབས་ནུས་(E
p
) ནི།

   E
p
= mgh   (༡༡་༧)

ས་ངོས།

h

དཔེ་རིས༌༡༡་༧
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 འཐེན་ཤུ གས་ལ་ལྟོས་པའི་རྩོལ་བ་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་

མའི་གནས་ཡུལ་ནས་མཐའ་མའི་གནས་ཡུལ་གྱིས་ཐད་ཀའི་མཐོ་

ཚད་མ་གཏགོས་དངསོ་པ་ོདེ་འགུལ་བའི་སྐབས་སུ་ལམ་ཇི་ལྟར་འགྲིམ་

པར་མི་ལྟོས། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༡༡་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྒམ་

ཆུང་ཞིག་ཐོག་མའི་གནས་ཡུལ་ཀ་པ་ནས་མཐའ་མའི་གནས་ཡུལ་

ཁ་པ་བར་བརྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་གནས་སྤ་ོབྱུང་ཡདོ། 

གལ་ཏེ་གནས་ཡུལ་ཀ་པ་ནས་ཁ་པ་བར་གྱི་མཐོ་ཚད་ h ཡིན་ན། 

གནས་སྟངས་དེ་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་སྒམ་ཆུང་གིས་འདནོ་པའི་རྩལོ་བ་

ནི་ mgh དང་མཚུངས། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༥

 གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 10 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 6 ཡར་བཏེགས་

ཚེ། དངོས་པོ་དེར་སྟོབས་ནུས་ཇི་ཙམ་བྱུང་སྲིད་དམ། g= 9.8ms-2

འགྲོལ་བ། 

 དངོས་པོའ་ིགདོས་ཚད། m=10kg

 གནས་སྤོ་བྱུང་ཚད།(མཐོ་ཚད།) h=6m

 འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་རྐྱེན་པའི་མྱུར་སྣོན་བྱུང་ཚད། g=9.8ms-2

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༦ ལྟར་བྱས་ན།

  སྟོབས་ནུས། = mgh

      = 10kg x 9.8ms-2 x 6m

      =588J

དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་ནི་ 588J ཡིན།

ས་ངོས།

h

དཔེ་རིས༌༡༡་༨

ལམ་ཀ་པ། ལམ་ཁ་པ།
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དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༦།

 གལ་ཏེ་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 12 ཡོད་པ་ཞིག་གི་སྟོབས་ནུས་ 450J ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་ས་ངོས་

ནས་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་ལ་ཡོད་དམ། g=10ms-2

འགྲོལ་བ།

 དངོས་པོའ་ིགདོས་ཚད། m=12kg

 དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ནུས། E
p
=480J

  E
p
=mgh

  480J=12Kg x 10ms-2 x h

  h=
480J

12Kg x 10ms-2

  =4m

 དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེའི་མཐོ་ཚད་ནི་མི་ཊར་ 4 ཡིན།

༡༡་༢་༥  ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་འཕོ་འགྱུར།

       རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པའི་གྲངས་ཧ་ཅང་མང། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༣   

སློབ་མ་རྣམས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་བགོས་ཏེ། རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་ངོ་བོ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐོར་གྲོས་

བསྡུར་གྱིས། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་དེ་དག་གྲོས་བསྡུར་གྱིས།

༡) རྩི་ཤིང་ལྗང་ཁུས་ཟས་ཇི་ལྟར་བཟོ་བ་ཡིན་ནམ།

༢) རྩི་ཤིང་ལ་ནུས་པ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༣) རླུང་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས་ས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༤) སྣུམ་དང་རྡོ་སོལ་ལ་སོགས་པའི་འབུད་རྫས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ།

༥) ནུས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་གིས་ཆུའི་འཁོར་རྒྱུན་ (water cycle) ཡུན་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༤   

མི་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚང་མར་ནུས་པ་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་ཡདོ། དེ་ལྟའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་

ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ལས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ནུས་པ་གང་ནས་གང་དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པ་འཚོལ་དགོས།
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༡༡་༢་༦  ནུས་པ་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད། Law of conservation of Energy

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༡༡་༡༣ དང་ ༡༡་༡༤ ནང་དུ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་

པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འ་ོན། ནུས་པ་ཕན་ཚུན་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ནུས་པའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་

ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ་དམ་ཞེ་ན། ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་ང་ོབ་ོབརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས། 

ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ནུས་པའི་འབོར་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རང་སོར་གནས་ཡོད། དེ་ནི། ནུས་པ་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་

ཉིད་ཡིན། ནུས་པ་སརོ་གནས་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་ལྟར་བྱས་ན། ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་འཕ་ོའགྱུར་བྱེད་པ་མ་

གཏོགས། ནུས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་ལ། སྔར་ཡོད་ནུས་པ་གཞོམ་ཡང་མི་ཐུབ། ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ནུས་པ་ཕན་

ཚུན་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་སྐབས། འཕོ་འགྱུར་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ་ནུས་པའི་འབོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་འཕོ་འགྱུར་

བྱས་པའི་རྗེས་སུའང་རང་སོར་གནས་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ནུས་པ་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི། ནུས་པ་འཕོ་འགྱུར་

དང་དེ་བཞིན་གྱི་གནས་བབས་ཕལ་ཆེ་བར་སྤྱོད་ཐུབ།

 གདོས་ཚད་ m ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོ་ཚད་ h  ནས་རང་འགུལ་ངང་ལྷུང་བར་བྱས་ཚེ། རང་ལྷུང་

མ་བྱུང་བའི་སྔོན་དུ་དངོས་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་ནི་ mgh དང་འགུལ་ནུས་ཀླད་ཀོར་ཡིན། དེས་ན། དངོས་པོ་དེའི་

ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ནུས་པའི་འབོར་ནི་ mgh དང་མཚུངས། དངོས་པོ་དེ་མཐོ་ཚད་ h ནས་ལྷུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་

དངོས་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་འགུལ་ནུས་སུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ངེས་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་

ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ v ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ནི་ 1
2

mv2 ཡིན། དངོས་པོ་དེ་

རྒྱུན་མཐུད་དེ་ལྷུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དངསོ་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་ཉམས་ཏེ་འགུལ་ནུས་རྒྱས་པ་ཡིན།  དངོས་པོ་ས་

ངོས་(h=0)སུ་ཐུག་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ v མཐོ་ཤོས་ཡིན། དེར་བརྟེན། འགུལ་ནུས་

མཐོ་ཤོས་སུ་སླེབས་པ་དང། སྟོབས་ནུས་དམའ་ཤོས་སུ་འགྱུར། འནོ་ཀྱང། གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་

ཀྱང། དངོས་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་དང་འགུལ་ནུས་ཀྱི་སྡོམ་འབོར་རང་སོར་གནས་ཐུབ། 

དེ་ནི།

  སྟོབས་ནུས། + འགུལ་ནུས། = སོར་གནས།

 ཡང་ན།

  mgh+ 1
2

mv2 =སོར་གནས།   (༡༡་༧)

 དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་དང་སྟོབས་ནུས་ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་ནི་དངོས་པོ་དེའི་འཕྲུལ་ཆས་ནུས་པ་

ཡིན།  དངོས་པོ་ཞིག་མཐོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ། དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་

རེ་རེར་སྟོབས་ནུས་ཉམས་ཞན་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགུལ་ནུས་རྒྱས་པ་མཐོང་ཐུབ། འནོ་ཀྱང་། འདིར་

བརྗོད་པ་ནི་དངོས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་སྟེང་དུ་རླུང་གི་འགོག་ནུས་མེད་པར་ཆ་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། 

འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་སྟོབས་ནུས་དེ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་ནུས་སུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པར་ངོས་འཛིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ༡༡་༣  རྩོལ་བ་འདོན་ཚད། Rate of Doing Work

 མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་ཚང་མའི་རྩོལ་བ་འདོན་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་བཞིན་འཕྲུལ་

འཁརོ་གྱིས་ནུས་པ་བརྒྱུད་སྤྲདོ་དང་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ། ནུས་པ་བརྒྱུད་སྤྲདོ་བྱེད་པ་ོམི་འདྲ་བ་

སོ་སོར་ལྟོས་ཏེ། རྩོལ་བ་འདོན་ཚད་ཡང་ཕན་ཚུན་མི་གཅིག གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡༡་༡༥ སྤེལ་ནས་གོང་གི་གནས་

སྟངས་དེ་རྟོགས་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡༥   

ལྗིད་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་ཐག་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 8 

བར་འཛེགས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སློབ་མ་ཀ་པས་མཐོ་ཚད་དེ་ཙམ་ལ་འཛེགས་པར་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 15 དང་སློབ་མ་ཁ་པས་དུས་ཡུན་སྐར་

ཆ་ 20 འགོར་བ་ཡིན་ཚེ། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་རྩོལ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང། སློབ་མ་ཀ་པས་སློབ་མ་ཁ་པ་ལས་དུས་ཡུན་ཉུང་བ་འགོར་ཡོད་རྐྱེན། 

ཁོ་གཉིས་སུས་རྩོལ་བ་མང་བ་བྱས་ཡོད་དམ། 

 གངོ་གི་བྱེད་སྒའོ་ིནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ། རྩལོ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་རུང་ཤུ གས་ཆེ་བ་དེས་

དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་ནང་དུ་འགྲུབ་ཐུབ། དེ་བཞིན། རླངས་འཁརོ་གྱི་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དུས་ཡུན་ཐུང་

བའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་གཞན་གྱིས་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཐག་ལ་བསྐྱོད་ཐུབ། འདིར་རླངས་འཁོར་གྱི་ཤུ གས་ཚད་

སྐརོ་གླེང་བཞིན་ཡདོ། མགྱགོས་ཚད་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རླངས་འཁརོ་དེ་རིགས་ཀྱིས་ནུས་པ་འཕ་ོའགྱུར་བྱེད་

པའམ། ཡང་ན། རྩོལ་བ་འདོན་མིན་ནི་རླངས་འཁོར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ་དེ་ཡིན། དལ་མགྱོགས་ཅི་འདྲ་

ཞིག་གིས་རྩོལ་བ་འདོན་པ་སྟེ། རྩོལ་བ་འདོན་པའི་མགྱོགས་ཚད་ལ་རྩོལ་ཕྱོད་ (power) ཟེར་ཞིང། མཚོན་རྟགས་

སུ་ p འབྲི། རྩོལ་ཕྱོད་ནི་རྩོལ་བ་འདོན་ཚད་དམ། ཡང་ན། ནུས་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཚད་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་བྱེད་པོ་

ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་རྩོལ་བ་ W འདོན་པ་ཡིན་ཚེ། བྱེད་པོ་དེའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི།

     རྩོལ་ཕྱོད།=རྩོལ་བ། / དུས་ཡུན།

    ཡང་ན།

     p= W
t

  (༡༡་༨)

 རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། རྩོལ་ཕྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་ཝ་ཊི་འབྲི་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ W 

སྤྱོད། འདི་ནི་ཚན་རིག་པ་ཇེམ་སེ་ཝ་ཊི་ལ་མཚན་མཐོང་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་མཚན་མཐའ་མ་དེ་བེད་སྤྱད་པ་ཡིན། ཝ་

ཊི་གཅིག་ནི་བྱེད་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྩོལ་བ་ཇུལ་གཅིག་བཏོན་པའི་རྩོལ་ཕོྱད་དེ་

ཡིན། དེ་བཞིན། གལ་ཏེ་ནུས་པ་སྤྱདོ་ཚད་དེ་སྐར་ཆ་རེར་ཇུལ་གཅིག་རེ་ཡིན་ཚེ། རྩལོ་ཕྱདོ་ཝ་ཊི་གཅིག་རེད་བརྗདོ་

ཆོག    ཝ་ཊི་ 1= སྐར་ཆ་རེར་ཇུལ་ 1  ཡང་ན། 1W=1Js-1

 རྩོལ་ཕྱོད་ཧ་ཅང་ཆེ་ན་ཚད་གཞི་རུ་ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་སྤྱོད་པ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་ kW འབྲི།

    ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་  1= ཝ་ཊི་ 1000

     1kW=1000W

     1kW=1000Js-1
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 དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ་ིནང་དུ་བྱེད་པ་ོཞིག་གི་རྩལོ་ཕྱདོ་མི་འདྲ་བ་ནི་དུས་ཡུན་ས་ོསའོ་ིནང་དུ་བྱེད་

པོའ་ིརྩོལ་བ་འདོན་ཚད་ཀྱང་མི་མཉམ་པས་ཡིན། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་

ཆེ། བེད་སྤྱད་པའི་ནུས་པའི་འབོར་ལ་འགོར་ཡུན་གྱིས་བགོས་ཚེ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་རྩོལ་ཕྱོད་འཚོལ་ཐུབ།

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༧

 ལྗིད་ཚད་ 400N རེ་ཡོད་པའི་བུ་མོ་ཀ་པ་དང་ཁ་པས་ཐག་པ་ཞིག་གི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 8 བར་དུ་

འཛེགས་པར་བུ་མོ་ཀ་པས་སྐར་ཆ་ 20 དང་བུ་མོ་ཁ་པས་སྐར་ཆ་ 50 འགོར་བ་རེད། བུ་མོ་གཉིས་པོ་སོ་སོས་སྤྱད་

པའི་རྩོལ་ཕྱོད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

འགྲོལ་བ།

 ༡༽བུ་མོ་ཀ་པས་སྤྱད་པའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི།

  བུ་མོ་ཀ་པའི་ལྗིད་ཚད་ནི། mg=400N

  གནས་སྤོ།(མཐོ་ཚད།)   h=8m

  དུས་ཡུན།         t=20s

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༨ ལྟར་བྱས་ན།

   རྩོལ་ཕྱོད། p=རྩོལ་བ། / དུས་ཡུན་འགོར་བ།

    =
mgh

t

    =
400N x 8m

20s
 = 160W

 ༢༽ བུ་མོ་ཁ་པས་སྤྱད་པའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི།

  བུ་མོ་ཁ་པའི་ལྗིད་ཚད་ནི། mg=400N

  གནས་སྤོ། (མཐོ་ཚད།) h=8m

  དུས་ཡུན། t=50s

   རྩོལ་ཕྱོད། p = 
mgh

t
 = 

400N x 8m

20s
 = 64W

དེར་བརྟེན། བུ་མོ་ཀ་པའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི་ 160W དང་བུ་མོ་ཁ་པའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི་ 64W ཡིན།
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དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༨།

 གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 50 ཡོད་པའི་བུ་ཞིག་གིས་སྐས་ཀ་ཞིག་གི་སྐས་ཐེམ་ 45 སྐར་ཆ་ 9 ཡི་ནང་

དུ་འཛེགས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྐས་ཐེམ་རེ་རེའི་མཐོ་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ 15 རེ་ཡིན་ཚེ། བུ་དེས་བཏོན་པའི་རྩོལ་

བའི་རྩོལ་ཕྱོད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།  g=10ms-2

འགྲོལ་བ།

 བུའི་ལྗིད་ཚད་ནི། mg=50kg x 10ms-2=500N

 སྐས་ཀའི་མཐོ་ཚད་ནི། h=45 x 15/100m=6.75m

 དུས་ཡུན་འགོར་ཚད། t=9s

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༡་༨ ལྟར་བྱས་ན། 

  རྩོལ་ཕྱོད། p=རྩོལ་བ། / དུས་ཡུན་འགོར་བ།

    =
mgh

t

    =
500N x 6.75m

9s

    =375W

 དེར་བརྟེན། བུ་དེས་བཏོན་པའི་རྩོལ་བའི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི་ 375W ཡིན།

   དྲི་བ། 

༡)   རྩོལ་ཕྱོད་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

༢)   རྩོལ་ཕྱོད་ཝ་ཊི་གཅིག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༣)  ཤེལ་ཏོག་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་ 10 ཡི་ནང་དུ་ 1000J སྤྱད་ཚེ། ཤེལ་ཏོག་དེའི་རྩོལ་ཕྱོད་ག་

ཚོད་ཡིན་ནམ།

༤)   ཆ་སྙོམས་ཀྱི་རྩོལ་ཕྱོད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་བྲིས།
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༡༡་༣་༡  ཚོང་ལས་ཐོག་ནུས་པ་ཚད་གཞི།

 ནུས་པའི་ཚད་གཞི་ཇུལ་ (joule) ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ་ཡིན་རྐྱེན། ནུས་པ་མང་པོ་ཞིག་འཇལ་དགོས་ཚེ། 

སྟབས་ཧ་ཅང་མི་བདེ། དེའི་ཕྱིར། ནུས་པའི་ཚད་གཞི་ཆེ་བ་ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ཆུ་ཚོད་ཅེས་པ་བེད་སྤྱོད་ཅིང། མཚོན་

རྟགས་སུ་ kW h འབྲི། ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཅེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འབོད་དམ་ཞེ་ན། འདིར་སྐར་ཆ་རེར་

ནུས་པ་ 1000J རེ་སྤྱོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་ཡོད་པར་ཆ་བཞག གལ་ཏེ་འཕྲུལ་ཆས་དེས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་གི་རིང་ནུས་པ་བེད་སྤྱད་ཚེ། འཕྲུལ་ཆས་དེས་སྤྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ 1kW h ཡིན། དེས་ན། ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ནི་སྐར་ཆ་རེར་ཇུལ་ 1000 རེའི་སྤྱོད་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་ནུས་པ་སྤྱད་པར་གོ།  

    1kW h=1kW x 1h

     =1000W x 3600s

     =3600000J

    1kW h=3.6 x 106J

དུས་རྒྱུན་བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག དེ་བཞིན། ཁྱིམ་ཚང་སོགས་སུ་སྤྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ཆུ་ཚོད་ 

(kW h)ནང་དུ་འཇལ་བ་ཡིན། དཔེར་ན། ཟླ་རེར་བེད་སྤྱད་པའི་གློག་ནི་ཚད་གཞི་ཅེས་པ་སྨྲས་ཏེ་ཚད་འཇལ་

བ་ཡིན། དེ་ཡང། འདིར་ཚད་གཞི་གཅིག་བརྗོད་ཚེ། ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཅེས་པའི་དོན་དང་མཚུངས། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༡་༩

 གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་ 60W བྱས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ 6 རིང་སྤར་ཏེ་བཞག་ཚེ། ཤེལ་ཏོག་དེས་བེད་

སྤྱད་པའི་ནུས་པའི་ཚད་གཞི་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ།

 ཤེལ་ཏོག་གི་རྩོལ་ཕྱོད།  p=60W

    =0.6kW

 དུས་ཡུན།         t=6h

   ནུས་པ། = རྩོལ་ཕྱོད། x དུས་ཡུན།

    =0.06kW x 6h

    =0.36kW h

    =ཚད་གཞི་ 0.36

དེར་བརྟེན། ཤེལ་ཏོག་གིས་སྤྱད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཚད་གཞི་ 0.36 ཡིན།
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སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་འདནོ་པའི་རྩལོ་བ་ནི་དངསོ་པ་ོདེས་• ཤུ གས་ཀྱི་ཕྱགོས་སུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་བར་

ཐག་དང་དངོས་པོ་དེ་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་ཆེ་ཆུང་གིས་འཚོལ། རྩོལ་བའི་ཚད་

གཞི་ནི་ཇུལ་དང། མཚོན་རྟགས་ J འབྲི། 1J=1N x 1m

གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གནས་སྤ་ོཀླད་ཀརོ་ཡིན་ཚེ། དངསོ་པ་ོདེའི་སྟེང་དུ་གཏད་པའི་• ཤུ གས་ཀྱི་རྩལོ་

བ་ཀླད་ཀོར་ཡིན།

རྩལོ་བ་འདནོ་ཐུབ་པའི་དངསོ་པ་ོལ་ནུས་པ་ལྡན་ཡདོ། ནུས་པའི་ཚད་གཞི་ནི་རྩལོ་བའི་ཚད་གཞི་དང་• 

མཚུངས།

འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་ལྡན་པའི་ནུས་པར་འགུལ་ནུས་ཟེར། གདོས་ཚད་ m དང་མྱུར་ཚད་ v • 

ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་འགུལ་ནུས་ 
1

2
mv2 ལྡན་ཡོད།

དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ས་དང་བཟོ་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་པའི་ནུས་པར་སྟོབས་ནུས་ཟེར། གདོས་ཚད་ m • 

ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ས་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ h ལ་བཏེགས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་

སྟོབས་ནུས་ནི་ mgh ཡིས་འཚོལ་ཐུབ།

ནུས་པ་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་བྱས་ན། ནུས་པ་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ནས་ངོ་བོ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕོ་• 

འགྱུར་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། གསར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། གཞོམ་ཡང་མི་ཐུབ། ནུས་པའི་ང་ོབོ་བརྗེ་བསྒྱུར་

བྱས་པའི་རྗེས་དང་མ་བྱས་པའི་སྔོན་གྱི་ནུས་པའི་འབོར་ནི་གཏན་དུ་སོར་གནས་ཡིན།

རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ནུས་པའི་ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་རྙེད་ཐུབ། དེ་ཡང། འགུལ་ནུས་དང། སྟབོས་• 

ནུས། དྲོད་ནུས། རྫས་ནུས། གློག་ནུས་སོགས་ཡོད། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་དང་སྟོབས་ནུས་ཀྱི་

བསྡོམས་ཐོབ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ནུས་པ་(mechanical energy)ཟེར།

རྩལོ་ཕྱདོ་ནི་རྩལོ་བ་འདནོ་པའི་མགྱགོས་ཚད་ལ་ག།ོ རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་རྩལོ་ཕྱདོ་ཀྱི་• 

ཚད་གཞི་ནི་ཝ་ཊི་ཡིན་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ W སྤྱོད། 1W=1Js-1

ནུས་པ་ 1kW རེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་བེད་སྤྱད་ན་ 1kW h ཞེས་འབྲི།• 



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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༡། གློག་རྫས་ཤིག་བེད་སྤྱད་དེ་ཤེལ་ཏོག་སྤར་བ་རེད། བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ནང་དུ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་འཕོ་

འགྱུར་ཇི་བྱུང་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༢།   གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 20 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ཤུ གས་གཏད་དེ་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 5 རེ་ནསསྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 2 རེར་འགྱུར་བ་རེད། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་

གཏད་པའི་ཤུ གས་དེའི་རྩོལ་བ་འཚོལ་དགོས།

༣།    གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 10 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་ཚེག་ཀ་པ་ནས་ཚེག་ཁ་པ་

བར་འགུལ་བ་རེད། གལ་ཏེ་ཚེག་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་འབྲེལ་བའི་ཐིག་དེ་འཕྲེད་ཐིག་གཅིག་ཡིན་

ཚེ། འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་རང་གི་ལན་

ལ་ འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༤། རང་འགུལ་གྱིས་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་སྟོབས་ནུས་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚེ། ནུས་པ་

སོར༌གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་གནོད་བྱེད་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༥།  ཁྱེད་ཀྱིས་རྐང་འཁོར་བཞོན་ནས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་གང་ཞིག་གང་དུ་འཕོ་

འགྱུར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། 

༦། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་འབུད་རྒྱག་གཏོང་ཆེད་ནུས་ཤུ གས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་པ་ཡིན་ཡང། ཕ་

བོང་དེ་འགུལ་མ་ཐུབ་ཚེ། ནུས་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད་དམ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕ་བོང་ལ་གཏད་པའི་ནུས་པ་

གང་དུ་སོང་བ་ཡིན་ནམ།

༧།   ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་གློག་ནུས་བེད་སྤྱད་ཚད་ནི་ཚད་གཞི་ 250 ཡིན་ཚེ། ཁྱིམ་ཚང་

དེས་བེད་སྤྱད་པའི་གློག་ནུས་དེ་ཇུལ་(joule)ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༨། གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 40 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ས་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 5 ལ་བཏེགས་

ཡོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་སྟོབས་ནུས་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རང་འགུལ་གྱིས་ལྷུང་ཚེ། ལམ་

ཕྱེད་ལ་སླེབས་སྐབས་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༩།   སའི་གོ་ལའི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་བཞིན་པའི་མི་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཐོག་ཏུ་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་འདོན་

པའི་རྩོལ་བ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་ལན་ལ་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

༡༠། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་རྩ་བ་ནས་མ་གཏད་ཚེ། དངོས་པོ་དེར་གནས་སྤོ་འབྱུང་སྲིད་དམ། 

བསམ་གཞིགས་བྱས་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས།

༡༡། མི་ཞིག་གིས་རྩྭ་ཕོན་པོ་ཞིག་ཁོ་པའི་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཏེགས་ཏེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ 30 རིང་ལངས་ཏེ་

བསྡད་རྗེས་ཁོ་པ་ཐང་ཆད་པ་རེད། བྱས་ན། མི་དེས་རྩོལ་བ་བཏོན་ཡོད་དམ། ཁྱེད་ཀྱི་ལན་ལ་རྒྱུ་

མཚན་བྲིས།

སྦྱོང་ཚན་།ྣ



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

274

༡༢། གློག་གི་ཚ་ཐབ་ཅིག་གི་རྩོལ་ཕྱོད་ནི་ 1500 W ཡིན་ན། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ 10 ཡི་ནང་དུ་ཚ་ཐབ་

དེས་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱད་སྲིད་དམ།

༡༣། གདོས་ཚད་ m ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་མཐུད་པའི་མྱུར་ཚད་ v ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། དངོས་པོ་དེ་འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་གནས་དགོས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་རྩོལ་བ་ཇི་

ཙམ་འདོན་དགོས་སམ། 

༡༤། གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1500 ཡོད་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 60 

རེ་སྐྱོད་བཞིན་པ་འགོག་དགོས་ཚེ། རྩོལ་བ་ཇི་ཙམ་འདོན་དགོས་མིན་འཚོལ།

༡༥།  གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ནང་དུ་ཤུ གས་ F ནི་གདོས་ཚད་ m བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་གཏད་

བཞིན་ཡོད། དངོས་པོ་དེ་ཚོའི་གནས་སྤོ་ནི་མདའ་རིང་པོ་དེས་སྟོན་པའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་ཡིན། གཤམ་གྱི་ 

གནས་སྟངས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཤུ གས་ F འདོན་པའི་རྩོལ་བ་ནི་མཐུན་གྲངས་ཡིན་དང། ལྡོག་གྲངས་

ཡིན།  ཡང་ན། ཀླད་ཀོར་གང་ཡིན་ཞིབ་མོར་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། 

F

F
F

༡༦། དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཤུ གས་མང་པོ་གཏད་ཀྱང་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་སྣོན་ཀླད་ཀོར་ཡིན་པའི་

གནས་ སྟངས་བྱུང་སྲིད་དམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༧།  རྩོལ་ཕྱོད་ 500W རེ་བྱས་པའི་གློག་ཆས་བཞི་ཡིས་ཆུ་ཚོད་ 10 ཡི་རིང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ནུས་

པ་ kW h ནང་དུ་འཚོལ་དགོས།

༡༨།  རང་འགུལ་གྱིས་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ས་ངོས་སུ་སླེབས་སྐབས་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་

ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་ངམ། 



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཅིག།་པ། རྩོལ་བ་དང་ནུས་པ།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

རྩོལ་བ། work
ཤུགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གནས་སྤོ་

བྱུང་བ། 

རྩོལ་ཕྱོད power རྩོལ་བ་འདོན་པའི་མགྱོགས་ཚད། 

ནུས་པ། energy རྩོལ་བ་འདོན་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས།

འགུལ་ནུས། kinetic energy འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་ལྡན་པའི་ནུས་པ།

སྟོབས་ནུས། 
potential en-

ergy

དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ཡུལ་དང་བཟོ་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ཏེ་

དངོས་པོ་དེའི་ནང་དུ་གསོག་པའི་ནུས་པ།

ཇུལ། joule
རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་སྤྱོད་པའི་རྩོལ་བ་དང་

ནུས་པའི་འཇལ་བྱེད།  

ཝ་ཊི། watt
རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་སྟེ་གླགོ་ནུས་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་

ཚད་གཞི།




