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སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། 

སྒྲ། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 དུས་རྒྱུན་ངེད་ཚོའི་རྣ་བར་སྐྱེས་བུའི་ངག་གི་རྩོལ་བས་ཟིན་པའི་སྒྲ་དང། སྐྱེས་བུའི་ངག་གི་རྩོལ་བས་

མི་ཟིན་པའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཐོས་ཏེ་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་ཚོར་བར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འ་ོ

ན། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒྲ་བརྗོད་དམ་ཞེ་ན། སྒྲ་ནི་ནུས་པའི་ངོ་བོ་གཞན་ཞིག་སྟེ། ངེད་ཚོའི་རྣ་བར་ཐོས་ཚོར་འབྱིན་

ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་དང། དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ། 

འདོ་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ནུས་པའི་ངོ་བོ་གཞན་ཡང་ཡོད། 

 སློབ་ཚན་གོང་མ་དེའི་ནང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པའི་སྐོར་དང། ནུས་པ་སོར་གནས་སྐོར་གླེང་ཟིན། 

ནུས་པ་སརོ་གནས་ཀྱིས་ནུས་པ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ་གཞམོ་ཡང་མི་ཐུབ་རུང། ནུས་པའི་ང་ོབ་ོགཅིག་ནས་

ང་ོབ་ོགཞན་ཞིག་ཏུ་འཕ་ོའགྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་བརྗདོ། དེ་ལྟར་ན། ངེད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་བེད་མ་སྤྱད་པར་

སྒྲ་སྒྲགོ་ཐུབ་བམ། སྒྲ་སྒྲགོ་པར་ནུས་པ་གང་ཞིག་བེད་སྤྱདོ་དགསོ་སམ། སླབོ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་

སྒྲ་གྲགས་པ་དང། བརྒྱུད་ལམ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་རྣ་བར་ཐོས་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

༡༢་༡  སྒྲ་གྲག་ཚུལ།

 རྒྱུན་གཏན་སྒྲ་ལ་ཟིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་དང་མ་ཟིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ཞེས་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དེ་

གཉིས་སོ་སོ་ལའང་བརྗོད་བྱ་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང། བརྗོད་བྱ་མི་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཞེས་གཉིས་རེར་དབྱེ་བ་མ་ཟད། དེ་

གཉིས་ས་ོས་ོལའང་དབྱེ་བ་ཧ་ཅང་མང། འ་ོན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྒྲ་གྲགས་པ་ཡིན་ནམ། སྒྲ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་གཉིས་སྤེལ་ནས་སྒྲ་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་རྟོགས་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༢་༡།   

 རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱིས་འགྱིག་འབོལ་

ཞིག་གི་ངོས་སུ་གཞུས་རྗེས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣ་བའི་འགྲམ་དུ་འཁྱེར་ཚེ། 

སྒྲ་ཞིག་ཐོས་ཀྱི་འདུག་གམ། རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་

ཁ་དབྲག་གཅིག་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་ཚོར་སྣང་ཅི་བྱུང་སླབོ་གྲགོས་

ཚོར་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས། 

 དཔེ་རིས་ ༡༢་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། པིང་པོང་སྤོ་ལོ་

ཞིག་སྐུད་པས་ཐུར་དུ་དཔྱང་རྗེས་དེའི་ཐོག་ཏུ་རོལ་དབྱངས་སྙོམས་

སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་ཁ་དབྲག་གིས་དལ་བུར་ཐུག་ཙམ་བྱས་ན་འགྱུར་

ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་གྲོས་བསྡུར་གྱིས། 

དཔེ་རིས་༡༢་༡ རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་

གྱིས་པིང་པོང་སྤོ་ལོར་འབྲབ་ཙམ་བྱས་པ།

སྐུད་པ།

པིང་པོང་སྤོ་ལོ།

རོལ་དབྱངས་སྙོམས་

སྒྲིག་གསེབ་ཐུར།
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 གངོ་གི་བྱེད་སྒ་ོབརྒྱུད་དེ་གནད་དནོ་ཅི་ཞིག་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་སངོ་ངམ། དངསོ་པ་ོཞིག་འདར་འགུལ་བྱེད་

མི་དགོས་པར་སྒྲ་གྲགས་སྲིད་དམ། 

 གངོ་གི་བྱེད་སྒའོ་ིནང་དུ་གསེབ་ཐུར་ལ་ཐུག་ཙམ་གཞུས་རྗེས་སྒྲ་བྱུང་ཡདོ། དེ་བཞིན་དངསོ་པ་ོམི་འདྲ་བ་

སོ་སོར་འཐོག་པ་དང་འབྲད་པ། བརྡར་བ་དང་འབུད་པ། དཀྲུགས་པ་སོགས་བྱས་ཚེ། སྒྲ་གྲགས་ཐུབ། གོང་གི་བྱེད་

སྒོའ་ིནང་དུ་རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་ཁ་དབྲག་ལ་འདར་འགུལ་བྱུང་སྟེ་སྒྲ་གྲགས་ཡོད། དངོས་པོ་

ཞིག་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོས་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱེད་པར་འདར་འགུལ་ (vibration) ཟེར། མིའི་གྲེ་

ཐག་ (vocal cord) ལ་འདར་འགུལ་བྱུང་བས་མིའི་སྐད་བྱུང་བ་དང། སྒྲ་སྙན་གྱི་རྒྱུད་སྐུད་ལ་འདར་འགུལ་བྱུང་

བས་སྒྲ་སྙན་གྱི་སྒྲ་བྱུང། དེ་བཞིན། བྱ་བྱེའུ་ཡི་གཤོག་སྡེབ་དང། བུང་བའི་ཟིར་སྒྲ་ཡང་རང་རང་གི་གཤོག་པའི་

འདར་འགུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བྱུང། གལ་ཏེ། འགྱིག་ཐག་དུམ་བུ་ཞིག་འཐེན་ཏེ་དེའི་དཀྱིལ་ནས་འཐོག་ཙམ་བྱས་ཚེ། 

འགྱིག་ཐག་ལ་འདར་འགུལ་བྱུང་ཏེ་སྒྲ་བྱུང་བ་ཡིན། 

༡༢་༢  སྒྲ་རྒྱུ་བ་དང་མཆེད་པའི་ཚུལ། 

 དངསོ་གཟུགས་ཤིག་གི་འདར་འགུལ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ཡིས་དངསོ་རྫས་གཞན་བརྒྱུད་དེ་ཕོྱགས་གང་སར་

འགུལ་བར་བརྟེན། ཉན་བྱེད་དབང་པའོ་ིཐསོ་ཚོར་གྱིས་ཟིན་ཐུབ།  སྒྲ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་གཞིའི་དངསོ་རྫས་ལ་བརྒྱུད་

ལམ་ (medium) ཟེར་ཞིང། དེ་ལྟའི་བརྒྱུད་ལམ་ནི་སྲ་གཟུགས་དང། གཤེར་གཟུགས་གང་རུང་ཡིན་ཆོག་ལ། རླུང་

གཟུགས་ཀྱང་ཡིན་ཆོག འནོ་ཀྱང། སྒྲ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་སུ། སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འདར་ནུས་དེས།  

དངོས་གཟུགས་དེ་དང་སྦྲེལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་གཞན་གྱི་རྡུལ་ལ་འདར་འགུལ་འབྱིན་པ་དང། དངོས་

རྫས་དེས་ཀྱང་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྲེལ་བའི་རྡུལ་གཞན་ཚོར་འདར་ནུས་འབྱིན་ཏེ། མཐར་ཉན་བྱེད་དབང་པའོ་ིབུ་ག་

བརྒྱུད་ཐོས་ཚོར་དབང་པོ་ལ་འདར་ནུས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་པར་བརྟེན། སྒྲ་ཐོས་པའི་བྱེད་ལས་བྱུང། དེས་ན། སྒྲ་ནི་

བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་དེའི་རྡུལ་བརྒྱུད་དེ་འགུལ་བསྐྱདོ་བྱེད་པ་ལས། བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཉིད་གནས་

གཅིག་ནས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགུལ་ཏེ་མི་འགྲོ། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༢་༡   

 དཔེ་རིས་ ༡༢་༢༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་

བཞིན། ཤེལ་ཕོར་ཞིག་གི་ཁ་དང་མཉམ་པའི་ཆུ་བཀང་

རྗེས། འདར་འགུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་རལོ་དབྱངས་སྙམོས་

སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་ཁ་དབྲག་གཅིག་ཆུའི་ངསོ་དང་ཕྲད་

པ་བྱས་ཚེ་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བཞིན་འདུག་གམ།

དཔེ་རིས་ ༡༢་༢༼ཁ༽ ནང་དུ་གསལ་བཞིན། གལ་

ཏེ་རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་ཁ་དབྲག་

གཉིས་ཀ་ཆུའི་ནང་དུ་སྦང་ཚེ་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་

བཞིན་འདུག་གམ།

གསེབ་ཐུར།

ཤེལ་ཕོར།

ཆུ།

༼ཀ༽

གསེབ་ཐུར།

ཤེལ་ཕོར།

ཆུ།

༼ཁ༽

དཔེ་རིས༌༡༢་༢ རོལ་དབྱངས་སྙོམས་སྒྲིག་གསེབ་ཐུར་གྱི་ཁ་དབྲག་

ཆུའི་ནང་དུ་སྦང་བ། 
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 བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་དེ་རིགས་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་འཇགས་རྣམ་དཀྲགོ་རྗེས། རྡུལ་དེ་དག་བརྒྱུད་དེ་འགུལ་སྐྱདོ་

བྱེད་པའི་སྒྲ་ཡི་རྣམ་པར་སྒྲ་རླབས་ཞེས་འབོད་ལ། བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་དེའི་རྡུལ་གྱི་འདར་འགུལ་གྱི་ངོ་བོར་

ལྟོས་པའི་སྒྲ་ཡི་འགུལ་རྣམ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རླབས་ (mechanical wave) ཀྱང་འབོད། 

 རླུང་ནི་སྒྲ་ཡི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་འདར་

འགུལ་བྱེད་སྐབས། དངོས་རྫས་དེ་དང་སྦྲེལ་བའི་རླུང་གི་རྡུལ་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་ནས་གནོན་བཙིར་བྱས་པར་

བརྟེན། དངོས་རྫས་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་གནོན་ཤུ གས་མཐོ་བའི་རླུང་གི་ཁུལ་ཞིག་གྲུབ་པ་དེལ་བཙིར་ཁུལ་ (com-

pression region) ཞེས་འབོད།  གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༡༢་༤ ནང་དུ་གནོན་བཙིར་ཁུལ་ནི་དབྱིན་ཡིག་གི་གསལ་

བྱེད་ C ཡིས་མཚོན་པ་དང། དེ་བཞིན། དངོས་རྫས་དེས་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འདར་འགུལ་བྱེད་སྐབས། གནོན་ཤུ གས་

དམའ་བའི་རླུང་གི་ཁུལ་ཞིག་གྲུབ་པ་དེ་ལ་སྲབ་ཐོར་ཁུལ་ (rarefaction region) ཞེས་འབོད། དཔེ་རིས་ ༡༢་༥ 

ནང་དུ་སྲབ་ཐོར་ཁུལ་ནི་ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ R ཡིས་མཚོན། དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་

པསོ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་འདི་ལྟའི་འདར་འགུལ་བྱེད་པར་བརྟེན། རླུང་གི་ནང་དུ་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་དང། སྲབ་

ཐོར་ཁུལ་མུ་འབྲེལ་ཞིག་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་ཡི་རླབས་རྒྱུན་འགུལ་བའི་ངང་ཚུལ་བྱུང། 

 གནོན་བཙིར་ཁུལ་ནི་གནོན་ཤུ གས་མཐོ་བའི་ཁུལ་དང། སྲབ་ཐོར་ཁུལ་ནི་གནོན་ཤུ གས་དམའ་བའི་

ཁུལ་ཡིན། གནོན་ཤུ གས་ཞེས་པ་ནི། དངོས་རྫས་ཤིག་གི་

ངེས་ཅན་གྱི་བོངས་ཚད་ཅིག་གི་ནང་དུ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་

ཇི་ཙམ་གནས་པར་བརྗོད་ཅིང། ངེས་ཅན་གྱི་བོངས་

ཚད་དེའི་ནང་དུ་དངོས་རྫས་དེའི་རྡུལ་གྱི་སྟུག་ཚད་ཇི་

ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་གནོན་ཤུ གས་མཐོ་བ་དང། སྟུག་

ཚད་ཇི་ཙམ་ཆུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་གནོན་ཤུ གས་དམའ་བ་

ཡོད། དེས་ན། སྒྲ་རྒྱུ་ཞིང་མཆེད་པའི་རྣམ་པ་ནི། བརྒྱུད་

ལམ་དངོས་རྫས་དེའི་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བའམ། ཡང་ན། 

གནོན་ཤུ གས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

C CR R

དཔེ་རིས༌༡༢་༤ འདར་འགུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་གཟུགས་

ཀྱིས་མུ་འབྲེལ་གྱི་གནོན་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐོར་ཁུལ་བཟོ་བ།

འོད་
ཐིག་
གི།
བྲོ་
གར་།

འོད་
ཐིག་
གི།
བྲོ་
གར་།

 ཊིན་སྐགོས་ཤིག་གི་ཁ་དང་ཞབས་ར་གཉིས་ཀ་གཏུབ་སྟེ་མདངོ་དབྱིབས་ཁགོ་སྟངོ་ཞིག་བཟསོ། 

དེ་རྗེས་ལྒང་ཕུག་ཞིག་འཐེན་ཏེ་ཊིན་སྐོགས་དེའི་ཁ་རུ་འགྱིག་ཐག་གིས་དམ་པོར་སྡོམས། ལྒང་ཕུག་དེའི་

ཐགོ་ཏུ་ཤེལ་སྒ་ོཆུང་ཆུང་ཞིག་སྦྱར་ནས་ཤེལ་སྒ་ོདེའི་ཐགོ་ཏུ་སེར་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་ཉི་འདོ་ཕགོ་པ་གྱིས། 

དཔེ་རིས་ ༡༢་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཊིན་སྐོགས་དེའི་ཁོག་སྣེ་གཞན་དེ་ནས་སྐད་ཤུ གས་ཆེན་པོས་སྐད་བརྒྱབ་ཚེ། 

ཤེལ་སྒོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་འདོ་ཐིག་གིས་གྱང་ངོས་སུ་བྲོ་གར་འཁྲབ་པ་མཐོང་ཐུབ། སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་གྲོས་

བསྡུར་བྱས་ཏེ། འདོ་ཐིག་གིས་བྲོ་གར་འཁྲབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་རྟོགས་པ་གྱིས། 

ཤེལ་སྒོ།

ལྒང་ཕུག

ཊིན་སྐོགས།

དཔེ་རིས༌༡༢་༥ ཤེལ་སྒོའ་ིངོས་སུ་ཕོག་པའི་ཉི་འདོ་ཕྱིར་ལྡོག་སྟེ་རྩིག་ངོས་སུ་འདོ་ཐིག་གིས་གར་འཁྲབ་པ།



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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༡༢་༢་༡༽ སྒྲ་ཡི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ལ་རྟེན་པ་ཡིན།

 དངསོ་གཟུགས་ཤིག་གི་འདར་འགུལ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ནི། ཆུ་དང་རླུང། དེ་བཞིན་ལྕགས་ལ་སགོས་པའི་

བརྒྱུད་ལམ་གྱི་དངསོ་རྫས་གཞན་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུ་བ་དང། ཕྱགོས་གང་སར་མཆེད་པའི་ངང་ཚུལ་བྱུང། རྫས་མེད་སྟངོ་

སང་ནང་དུ་སྒྲ་རྒྱུ་མི་ཐུབ་ལ། མཆེད་ཀྱང་མི་ཐུབ། དེ་ཡང། གཤམ་གྱི་ཚོད་ལྟའི་བརྟག་དཔྱད་དེ་བྱས་ཚེ། རྫས་མེད་

སྟོང་སང་ནང་དུ་སྒྲ་ཡིས་འགུལ་མི་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ཐུབ།

 དཔེ་རིས་ ༡༢་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དྲིལ་བུམ་ (Bell jar) 

ཞིག་གི་ཞབས་ར་ནས་ཕུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ (vacuum pump) ཞིག་

མཐུད་རྗེས། དྲིལ་བུམ་དེའི་ཁ་འདིག་བརྒྱུད་དེ་གློག་གི་དྲིལ་བུ་ཞིག་དྲིལ་

བུམ་དེའི་ནང་དུ་དཔྱངས་ཏེ།  གློག་གི་དྲིལ་བུའི་གློག་སྒོ་བཀར་ཚེ། དྲིལ་

བུའི་སྒྲ་གསལ་པོར་ཐོས་སྲིད། དེ་རྗེས་ཕུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་བཏང་ཏེ་

དྲིལ་བུམ་ནང་གི་རླུང་རིམ་བཞིན་ཕྱིར་འཐེན་ཚེ། དྲིལ་བུའི་སྒྲ་ཡང་རིམ་

བཞིན་ཇེ་དམའ་ནས་ཇེ་དམའ་དང། མཐར་དྲིལ་བུམ་ནང་གི་རླུང་ཚང་

མ་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ། དྲིལ་བུམ་དེ་རྫས་མེད་སྟོང་སང་དུ་འགྱུར་ཚེ། དྲིལ་

བུའི་སྒྲ་ཡང་མི་ཐོས་པར་འགྱུར་སྲིད། དྲིལ་བུམ་དེ་རྫས་མེད་སྟོང་སང་དུ་

འགྱུར་སྐབས། དྲིལ་བུའི་སྒྲ་ཐོས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

གླགོ་ལ་མཐུད་བྱ།

གློག་སྒོ།

མཉེན་ཤིང།

གློག་གི་དྲིལ་བུ།

དྲིལ་བུམ།

ཕུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར།

དཔེ་རིས་༡༢་༦ དྲིལ་བུམ་གྱི་ཚོད་ལྟས་རྫས་

མེད་སྟོང་སང་ནང་དུ་སྒྲ་རྒྱུ་མི་ཐུབ་པ་སྟོན།

དྲི་བ། 

༡། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ངེད་ཚོའི་རྣ་བར་འབྱོར་བ་

ཡིན་ནམ། 

༢།   སློབ་གྲྭའི་དྲིལ་བུ་དེའི་དྲིལ་བརྡ་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་ཡིན་ནམ།

༣།   ཅིའི་ཕྱིར་སྒྲ་རླབས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རླབས་ཞེས་འབོད།

༤། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཟླ་བའི་ནང་དུ་ཡོད་ཚེ། གྲོགས་པོས་བཤད་

པའི༌སྐད་ཆ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོས་ཐུབ་བམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༢་༢་༢༽ སྒྲ་རླབས་ནི་གཞུང་རླབས་ཡིན། 

 གཡས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡༢་༤ ནང་དུ། ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་དཀྲི་སྐོར་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེ་བའི་མཚམས་དེར་གནོན་

བཙིར་ཁུལ་དང། དཀྲི་སྐརོ་ཕན་ཚུན་ཐག་རྒྱང་བའི་མཚམས་དེར་སྲབ་ཐརོ་ཁུལ་ཞེས་འབདོ་ཅིང། གནནོ་བཙིར་

ཁུལ་ནི་ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ C དང། སྲབ་ཐོར་ཁུལ་ནི་ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ R ཡིས་མཚོན། དེས་ན། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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སྒྲ་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ནང་དུ་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐརོ་ཁུལ་མུ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱུ་ཞིང་མཆེད་པས་ན། 

ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་བསྣར་ཏེ་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་བའི་འགུལ་སྐྱདོ་དང་ཧ་ཅང་འདྲ། འདི་ལྟའི་རླབས་ལ་གཞུང་འགུལ་

རླབས་ (longitudinal wave) སམ། ཡང་ན། གཞུང་རླབས་ཀྱང་འབོད། གཞུང་རླབས་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་

རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ས་ོསའོ་ིའགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཁ་ཕྱགོས་ནི་དཀྲུགས་དཀྲུགས་བཏང་བའི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཁ་ཕྱགོས་དང་ཐད་

གཤིབ་མཉམ་འགྲ་ོཡིན། འནོ་ཀྱང། བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་དེ་དག་གནས་གཅིག་ནས་གནས་གཞན་ཞིག་

ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་མི་བྱེད་པར་ཐོག་མའི་གནས་སར་བསྡད་དེ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱེད། 

འདི་ནི་སྒྲ་ཡི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་དང་མཚུངས་པས་ན། སྒྲ་རླབས་ནི་གཞུང་རླབས་སུ་འདོད། རླབས་ཀྱི་རིགས་

མི་འདྲ་བ་འཕྲེད་འགུལ་རླབས་ (transverse wave) སམ། ཡང་ན། འཕྲེད་རླབས་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། འཕྲེད་

རླབས་ནང་དུ་རླབས་འགུལ་བའི་ཁ་ཕྱགོས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་མི་

བྱེད་པར་ཡར་འགུལ་མར་འགུལ་བྱེད་པ་ཡིན། དེས་ན། འཕྲེད་རླབས་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་སོ་

སོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ནི་རླབས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན། འདོ་ཀྱི་

འགུལ་སྐྱོད་ནི་འཕྲེད་རླབས་ཤིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། འདོ་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་

གྱིས་ཡར་འགུལ་མར་འགུལ་མི་བྱེད་ལ། དེ་བས། འདོ་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་

དང་སྟུག་ཚད་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་མིན། འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་འཕྲེད་རླབས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་

ཆོག

༡༢་༢་༣  སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

 སྒྲ་རླབས་ནི་ཟློས་ཕྱོད་ (frequency) དང་འདར་རྒྱ།(amplitude) དེ་བཞིན་མགྱོགས་ཚད་ (speed) བཅས་

ལ་ལྟོས་ཏེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ། དཔེ་རིས་ ༡༢་༨༼ག༽ ནང་གི་ཐིག་རིས་ཀྱི་རྣམ་པས་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་

ཤིག་བརྒྱུད་དེ་སྒྲ་རླབས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་སྐབས་གནནོ་ཤུ གས་དང་སྟུག་ཚད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་མཚོན། དུས་ཚོད་

བྱེད་སྒོ།   ༡༢་༤   

 དཔེ་རིས་ ༡༢་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་ཞིག་གི་སྣེ་མོ་རེ་རེ་རང་དང་རང་གི་གྲོགས་པོས་བཟུང་རྗེས། ཁྱེད་

ཀྱིས་བཟུང་བའི་སྣེ་མོ་དེ་ནས་གྲོགས་པོས་བཟུང་

བའི་སྣེ་མོ་དེའི་ཕོྱགས་འབུད་རྒྱག་ཅིག་བཏང་ཚེ། 

གང་འབྱུང་མིན་ལྟོས། དེ་རྗེས་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་དེར་

ཕར་འབུད་པ་དང་ཚུར་འཐེན་པ་རེ་མོས་བཞིན་

བྱས་ཚེ། འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་དེའི་ཐོག་ཏུ་

ཚེག་གཅིག་གི་རྟགས་བརྒྱབ་ཚེ། ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མ་

དེ་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དང་མཉམ་

དུ་ཚེག་དེ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་ཕར་འགུལ་ཚུར་

འགུལ་བྱེད་སྲིད། དཔེ་རིས་༡༢་༧ ལྡེམ་རྩིབ་རྒྱུ་མའི་གཞུང་རླབས་བྱུང་ཚུལ།

C R C R C R C CR

༼ཀ༽

༼ཁ༽



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་སྟུག་ཚད་དང་གནོན་ཤུ གས་ནི་བར་ཐག་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགྱུར་

བ་བྱུང་བ་ཡིན། དཔེ་རིས་ ༡༢་༨༼ཀ༽ ཡིས་སྒྲ་རླབས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་སྟུག་

ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང། དཔེ་རིས་ ༡༢་༨༼ཁ༽ ཡིས་སྒྲ་རླབས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་

གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཚོན།

 གནོན་བཙིར་ཁུལ་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་མང་བའི་ཁུལ་དེ་ཡིན་ཞིང། དཔེ་རིས་ ༡༢་

༨༼ག༽ ཡི་གཞུ་ཐིག་ (curve) གི་དུམ་བུ་གོང་མ་དེས་མཚོན་པ་དང། གཞུ་ཐིག་གི་རྩེ་མོས་གནོན་བཙིར་ཆེ་

ཤསོ་ཀྱི་ཁུལ་དེ་མཚོན་པས་ན། གནནོ་བཙིར་ཁུལ་ནི་སྟུག་ཚད་དང་གནནོ་ཤུ གས་གཉིས་ཀ་མཐ་ོབའི་ཁུལ་ཞིག་

ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། སྲབ་ཐོར་ཁུལ་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱེས་ཏེ་གནོན་ཤུ གས་ཉུང་བའི་

ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། དཔེ་རིས་ ༡༢་༨༼ག༽ ཡི་གཞུ་ཐིག་གི་དུམ་བུ་འགོ་མ་སྟེ། ལུང་གཤོང་ལྟ་བུ་དེས་མཚོན། 

རླབས་ཀྱི་གཞུ་ཐིག་གོང་མའི་རྩེ་མོ་ལ་རླབས་ཟེ་ (crest) དང་ལུང་གཤོང་ལྟ་བུའི་རླབས་ཀྱི་གཞུ་ཐིག་འགོ་མ་ལ་

རླབས་གཞོང་ (trough) ཟེར་ཞིང། ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་བའི་གནོན་བཙིར་ཁུལ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། སྲབ་ཐོར་

ཁུལ་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ལ་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ (wave length) ཟེར། རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནི་གྷི་རི་སིའི་ཡི་

གེ་ལེམ་ཌ་ (λ) ཡིས་མཚོན་པ་དང། ཚད་གཞི་མི་ཊར་ (m) ཡིན།  

 ཟློས་ཕྱོད་ཅེས་པ་ནི་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་ཟློ་བའི་ཚད་ལ་གོ། དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་གིས་རྔ་ཆེན་ཞིག་རྡུང་

བཞིན་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རེའི་ནང་དུ་རྔ་ཆེན་རྡུང་བའི་གྲངས་འབོར་ལ་རྔ་ཆེན་རྡུང་བའི་ཟློས་ཕྱོད་

སྟུག་ཚད་ཁྱད་པར།

གནོན་ཤུ གས་ཁྱད་པར།

C R C R C R C

C R C R C R C

༼ཀ༽

༼ཁ༽

A
རླབས་ཟེ།

རླབས་གཞོང།

ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་སམ་སྟུག་ཚད།

བར་ཐག

གནོན་ཤུ གས་

སམ་སྟུག་ཚད།

རླབས་ཀྱི་

རིང་ཚད།

རྒྱང་གྲགས།

རྒྱང་གྲགས།

དཔེ་རིས་༡༢་༨ ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ་བཅས་སོ་སོས་སྟུག་ཚད་དང་གནོན་ཤུ གས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ་སྒྲ་རྒྱུ་ཞིང་མཆེད་པའི་ཚུལ་དང་བརྒྱུད་ལམ་

དངོས་རྫས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་དང་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཐིག་རིས་ཀྱི་རྣམ་པ། 

༼ག༽



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཟེར། དེ་བཞིན་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ་སྒྲ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་ཚེ། བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་

དེའི་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤོས་ནས་ཆུང་ཤོས་བར་དུ་ཡར་འཕར་མར་

ཆག་བྱེད་པ་ཡིན། བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་དེའི་སྟུག་ཚད་ཆེ་

ཤསོ་ནས་ཆུང་ཤསོ་བར་དུ་མར་ཆག་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་སྟུག་ཚད་

ཆེ་ཤོས་བར་དུ་ཡར་འཕར་ཚེ། དངོས་རྫས་དེའི་རྡུལ་གྱིས་ཕར་

འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱས་ཏེ་གཡོ་འགུལ་(oscillation)ཆ་ཚང་

ཞིག་ཟིན་པ་ཡིན། དུས་ཡུན་རེའི་ནང་དུ་གཡ་ོའགུལ་ཆ་ཚང་ཇི་

ཙམ་བྱེད་པའི་གྲངས་འབརོ་ལ་སྒྲ་ཡི་ཟླསོ་ཕྱདོ་ཟེར། གལ་ཏེ་དུས་

ཡུན་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནོན་བཙིར་ཁུལ་ལམ། ཡང་ན། སྲབ་ཐོར་

ཁུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་རྩི་ཐུབ་ཚེ། སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་འཚོལ་ཐུབ། 

ཟློས་ཕྱོད་ནི་གྷི་རི་སིའི་ཡི་གེ་ནཱུ་ (ʋ) ཡིས་མཚོན་པ་དང། རྒྱལ་

སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། ཚད་གཞི་ཧེར་ཛི་ (Hertz) དང་

མཚོན་རྟགས་ Hz འབྲི། 

 ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་བའི་གནོན་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་

ཐོར་ཁུལ་གཉིས་ངེས་གཏན་གྱི་ཚེག་ཅིག་བརྒལ་བར་འགོར་

བའི་དུས་ཚོད་ལ་རླབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ (time period) ཟེར། 

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྗོད་ན། བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་

རྡུལ་གྱིས་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་ཆ་ཚང་གཅིག་བྱེད་པའི་དུས་

ཡུན་ལ་རླབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ཟེར་ཞིང། ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ 

T ཡིས་མཚོན་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། 

ཚད་གཞི་སྐར་ཆ་ (s) སྤྱོད། རླབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་དང་ཟློས་ཕྱོད་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་གཤམ་ལྟར་ཡིན། 

     
ʋ = T

1

 རོལ་ཆ་མཉམ་དཀྲོལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཨོག་ལེན་ (violin) དང་གླིང་བུ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་དཀྲོལ་ཚེ། རོལ་

ཆ་གཉིས་ཀའི་སྒྲ་རླུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་དེ་མགྱགོས་ཚད་གཅིག་སྙམོས་ཐགོ་ངེད་ཚོའི་རྣ་བར་ཐསོ་ཐུབ་ཀྱང། 

རོལ་ཆ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་ཕན་ཚུན་འདྲ་མི་སྲིད། རོལ་ཆ་གཅིག་གི་སྒྲ་ཅུང་སྦོམ་པ་དང་གཞན་དེའི་སྒྲ་ཅུང་ཕྲ་བ། 

ཡང་སྐབས་འགར་སྒྲ་དྲག་ཞན་དང་མཐོ་དམའི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྲིད། དེ་ནི་རོལ་ཆ་དེ་གཉིས་སོ་སོས་

གྲགས་པའི་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བས་ཡིན། འདི་ལྟའི་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ལ་གདངས་ཚད་ (pitch) ཟེར། གདངས་

ཚད་ནི་ངེད་ཚོའི་ཀླད་རྩས་སྒྲ་ཡི་ཟླསོ་ཕྱདོ་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་ལའང་བརྗདོ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༡༢་༩ ནང་

དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་འདར་འགུལ་ཇི་ཙམ་མྱུར་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྒྲ་དེའི་ཟློས་ཕྱོད་

མང་བ་དང། ཟླསོ་ཕོྱད་ཇི་ཙམ་གྱིས་མང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་གདངས་ཚད་མཐ་ོབ་ཡདོ། དེས་ན། གདངས་ཚད་ཇི་ཙམ་

 ཧེན་རི་ཅཱི། རུ་

ཌོལ་ཧྥུ། ཧེར་ཛི་ (Hein-

rich Rudolph Hertz) 

མཆོག་ནི ་ཇེར་མི ་ནིའི ་ 

(Germany) ཡུལ་ཧེམ་

བྷརྒ་ (Hamburg) ཞེས་

པའི་ནང་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༧ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང། བྷེར་ལིན་ (Ber-

lin) གཙུག་ལག་མཐོ་སློབ་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་གནང། ཁོང་གིས་

དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་གནང་སྟེ་མེག་སེ་ཝེལ་ (J.C. Max-

well) གྱིས་བཏོན་པའི་གློག་ཤུ གས་ཁབ་ལེན་ (eletro-

magnetic) གྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་ར་སྤྲོད་གནང་ཡོད། ཁོང་

གིས་རླུང་འཕྲིན་དང། ཁ་པར། ཏར་འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན་

སོགས་ཀྱི་གསར་སྐྲུན་གྱི་རྨང་གཞི་བཏིང་གནང་ཡོད། 

ཁོང་གིས་ད་དུང་གློག་ཕྱུང་འདོ་ཀྱི་ནུས་པ་ (photoelet-

ric effect) གསར་རྙེད་བྱུང་བ་དེ་ཕྱིས་སུ་ཨན་སེ་ཊེན་

གྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་

ཚད་གཞི་རུ། ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རུ་ཁོང་གི་མིང་ཧེར་

ཛི་ (Hertz) ཞེས་པ་འདི་སྤྱད་དེ་ཁོང་གི་བྱས་རྗེས་ལ་གུས་

བརྩི་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་།



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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གྱིས་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནོན་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐོར་ཁུལ་གྱི་གྲངས་

མང་བ་རྒྱུ་ཐུབ། དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་གནས་བབས་མི་འདྲ་ན། དངོས་གཟུགས་སོ་སོས་འདར་འགུལ་

བྱས་པའི་ཟློས་ཕྱོད་ཀྱང་མི་འདྲ་ལ། གདངས་ཚད་ཀྱང་མི་འདྲ།

རླབས་

འབྱུང་

རྩ།

གདངས་ཚད་དམའ་བའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པ།

དུས་ཚོད།

གདངས་ཚད་མཐ་ོབའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པ།

རླབས་

འབྱུང་

རྩ།

དུས་ཚོད།

དཔེ་རིས་༡༢་༩ གདངས་ཚད་དམའ་བའི་སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་ཉུང་བ་དང། གདངས་ཚད་མཐོ་བའི་སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་མང་བའི་ཐིག་རིས་ཀྱི་རྣམ་པ།

 དངསོ་གཟུགས་ཀྱི་འདར་འགུལ་མཚོན་པའི་ཐིག་རིས་ཀྱི་དབུས་ཐིག་གཡས་གཡནོ་གྱི་རླབས་ཟེའི་མཐ་ོ

ཚད་ལ་རླབས་ཀྱི་འདར་རྒྱ་ (amplitude) ཟེར། གོང་གི་དཔེ་རིས་ ༡༢་༨༼ག༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། རླབས་ཀྱི་

འདར་རྒྱ་ནི་ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ A ཡིས་མཚོན་ཞིང། ཚད་གཞི་ནི་སྟུག་ཚད་དམ། ཡང་ན། གནོན་ཤུ གས་

ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་མཚུངས། སྒྲ་དྲག་ཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་སྒྲ་ཡི་འདར་རྒྱ་ལ་ལྟསོ་པ་དང། སྒྲ་ཡི་འདར་རྒྱ་ནི་ཤུ གས་

ཚད་ཇི་ཙམ་གྱིས་སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱིས་འདར་འགུལ་བྱེད་ཚད་ལ་ལོྟས། དཔེར་ན། སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་

གི་ངོས་སུ་ཤུ གས་ཆུང་ངུས་རྡུང་ཚེ། སྒྲ་ཆུང་ངུ་ལས་གྲགས་མི་སྲིད། གལ་ཏེ་སྒྲོག་ཙེ་དེའི་ངོས་སུ་ཤུ གས་ཡོད་ཚད་

ཀྱིས་རྡུང་ཚེ། སྒྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་ཐུབ། སྒྲ་ཇི་ཙམ་གྱིས་གྲགས་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྒྲ་ཡི་ནུས་པ་ཆེ་བས་ན། རྒྱང་ཐག་

ཀྱང་རིང་བ་བསྐྱོད་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། སྒྲ་དེ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཐག་རིང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་གྲག་ཚད་ (loudness) 

ཞན་དུ་འགྲོ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༡༢་༡༠ ཡིས་ཟློས་ཕྱོད་མཉམ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་སྒྲ་དྲག་ཞན་མཚོན།

 སྒྲ་གཤིས་ (quality) སམ་འགྱུར་ཁུག་ (timber) ཅེས་པ་ནི་གདངས་ཚད་དང་གྲག་ཚད་མཉམ་པའི་

སྒྲ་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། སྒྲ་ཇི་ཙམ་གྱི་སྙན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་ཁུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འདོད། ཟློས་ཕྱོད་རྐྱང་པའི་སྒྲ་ལ་དབྱངས་རྟ་ (tone) དང། ཟློས་ཕྱོད་དུ་མ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་ལ་

དབྱངས་རྟགས་ (note) ཟེར། རྣ་བར་མི་སྙན་ཞིང་ཡིད་ལ་བསུན་སྣང་སྟེར་བའི་སྒྲ་ལ་འཛེར་སྒྲ་ (noise) ཟེར། 

རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ན་སྙན་ཞིང་འཇེབས། 

སྒྲ་ཞན་པ།

དུས་ཚོད།
རླབས་

འབྱུང་

རྩ།

འདར་རྒྱ།

སྒྲ་དྲག་པ།

དུས་ཚོད།རླབས་

འབྱུང་

རྩ།

འདར་རྒྱ།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༠ སྒྲ་ཞན་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་འདར་བརྒྱ་ཆུང་བ་དང་སྒྲ་དྲག་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་འདར་བརྒྱ་ཆེ།

དབུས་ཐིག



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དྲི་བ། 

༡)  རླབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་དང་གང་ཡོད་པ་སོ་སོའ་ིགོ་དོན་བྲིས།

༢)  སྒྲ་ཡི་གདངས་ཚད་དང་གྲག་ཚད་གཉིས་སོ་སོས་རླབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་དང་གང་སྟོན་ཐུབ་བམ།

༣)  གྷི་ཊཱར་དང་རླངས་འཁོར་གྱི་དུང་བརྡ་གཉིས་གང་གི་གདངས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་དམ། 

༤)  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཟེར་རམ།

༥)  ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་རླབས་ཀྱི་འདར་རྒྱས་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་གང་སྟོན་ཐུབ་བམ།

དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་རེའི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡི་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐརོ་ཁུལ་གྱིས་བར་ཐག་ཇི་ཙམ་བསྐྱདོ་པར་

སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ཟེར་ཞིང། རྩིས་འགྲོས་སུ་གཤམ་ལྟར་འབྲི།

     
མགྱོགས་ཚད། =

བར་ཐག

དུས་ཡུན།

      
v= λ

T

འདིར་ལེམ་ཌ་ (λ) ཡིས་སྒྲ་ཡི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་མཚོན། དེ་ནི་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་ཡུན་ཚད་ (T) གཅིག་གི་ནང་དུ་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་བར་ཐག་དང་མཚུངས། 

 དེས་ན།

  v= λ ʋ  (·̈   =v1
T )

 ཡང་ན། 

  v= λ ʋ
 འདི་ནི།  མགྱོགས་ཚད། = རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། x ཟློས་ཕྱོད།

སྒྲ་ཡི་ཟླསོ་ཕྱདོ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་ཡང། ཕྱིའི་གནས་བབས་གཅིག་གི་འགོ་ཏུ་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་གཅིག་བརྒྱུད་

དེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ཕལ་ཆེར་མཚུངས། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༢་༡ 

 སྒྲ་རླབས་ཤིག་གི་རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ 35 དང། ཟློས་ཕྱོད་ཀི་ལོ་ཧེར་ཛི་ 2 ཡིན་ཚེ། སྒྲ་དེས་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་ 1.5 ཡི་ལམ་ཐག་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་སྲིད་དམ།
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འགྲོལ་བ། 

 ཟློས་ཕྱོད།   ʋ = 2kHz = 2000Hz
 རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། λ = 35cm = 0.35m
 རླབས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། x ཟློས་ཕྱོད་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནི།

 v = λ ʋ
    =0.35m x 2000Hz 

    =700ms-1

སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་ལམ་ཐག་ d ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 1.5 འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་འགོར་བའི་དུས་ཡུན་ t ནི།

    
t = d

v

    t = 1.5 x 100m
700ms-1

 = 15
7

 s

    t=2.1s

དེར་བརྟེན། སྒྲ་ཡིས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 1.5 བསྐྱོད་པར་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 2.1 འགོར་སྲིད། 

དྲི་བ། 

༡) སྒྲ་རླབས་ཤིག་གི་ཡུན་ཚད་དང། ཟློས་ཕྱོད། རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། འདར་རྒྱ་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཟེར་རམ།

༢) སྒྲ་རླབས་ཤིག་གི་ཟློས་ཕྱོད་དང་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་། མགྱོགས་ཚད་བཅས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

༣)   བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛི་ 220 བྱས་པའི་སྒྲ་རླབས་ཤིག་གི་

མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 440 ཡིན་ཚེ། སྒྲ་རླབས་དེའི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་

ནམ།

༤) མི་ཞིག་གིས་སྒྲ་གྲགས་གཞི་ནས་བར་ཐག་མི་ཊར་ 450 མཚམས་སུ་བསྡད་དེ་ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛི་ 

500 ཡོད་པའི་དབྱངས་རྟ་ཞིག་ལ་ཉན་བཞིན་ཡོད། བྱས་ན་སྒྲ་རླབས་དེའི་གནོན་བཙིར་ཁུལ་

གཉིས་དབར་གྱི་བར་མཚམས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

288

ཚད་གཞི་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་བརྒྱུད་དེ་སྐར་ཆ་རེའི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཡི་ནུས་འབོར་ལ་དབྱངས་ཤུ གས་

(intensity)ཟེར། སྐབས་འགར་སྒྲ་ཡི་གྲག་ཚད་དང་དབྱངས་ཤུ གས་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལྟ་བུར་

ངསོ་འཛིན་པ་ཡིན་ཡང། དནོ་དངསོ་ཐགོ་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ། སྒྲ་ཡི་གྲག་ཚད་ནི་རྣ་བའི་ཐསོ་ཤུ གས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། སྒྲ་གཉིས་ཀྱི་དབྱངས་ཤུ གས་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་སྒྲ་གཅིག་གསལ་པརོ་ཐསོ་པ་དང། སྒྲ་གཞན་

དེ་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་མི་ཐོས་པ་བྱུང་སྲིད། དེ་ནི་རྣ་བས་སྒྲ་ཟིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བས་ཡིན། 

༡༢་༢་༤  བརྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད།

 སྒྲ་ཡིས་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ་ངེས་ཅན་གྱི་མགྱགོས་ཚད་ཐགོ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། 

སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ནི་འདོ་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ལས་དམའ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་གློག་ཞག་འཁྱུག་ནས་གང་འཚམ་སོང་

རྗེས་འབྲུག་སྒྲ་ཐོས་ཐུབ། དེས་ན། སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ལ། 

བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་དེའི་དྲདོ་ཚད་ལའང་ལྟསོ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཤིག་གི་དྲདོ་ཚད་འཕར་

ཚེ། སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ཀྱང་འཕར་ཐུབ། དཔེར་ན། རླུང་གི་དྲོད་ཚད་ཌིག་རི་སེལ་ཤཱ་སེ་ (degree celsius) ཀླད་

ཀོར་འགོ་ཏུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༣༣༡ ཡིན་པ་དང། རླུང་གི་དྲོད་ཚད་ཌིག་རེ་སེལ་ཤཱ་སེ་ ༢༢ 

ལ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༣༤༤ ཡིན་པ་ལྟ་བུའ།ོ། དེ་བཞིན་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ནི་སྲ་གཟུགས་

ནང་དུ་མཐོ་ཤོས་དང་རླུང་གཟུགས་ནང་དུ་དམའ་ཤོས་ཡོད། 

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག ༡༢་༡ ནང་དུ་ངེས་ཅན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཅིག་གི་འགོ་ཏུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ཇི་ཡིན་བཀོད་ཡོད། 

རེའུ་མིག ༡༢་༡། དྲོད་ཚད་ 25oC ཐོག་ཏུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད། 

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ། དངོས་རྫས།
སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་གྱི་མགྱོགས་

ཚད

སྲ་གཟུགས།

ཧ་ཡང།

གཤའ་དཀར།

དྭངས་ལྕགས།

ལྕགས།

རག

ཤེལ་སྒོ།

༦༤༢༠

༦༠༤༠

༥༩༦༠

༥༩༥༠

༤༧༠༠

༣༩༨༠

གཤེར་གཟུགས།

ཚྭ་ཆུ།

ཆུ་དྭངས་མ།

འབྲུ་ཆང།༼མཚེ་རླུང་ཆང་རག་ཅན།༽

ཤིང་རག།༼ཟླ་རླུང་ཆང་རག་ཅན།༽

༡༥༣༡

༡༤༩༨

༡༢༠༧

༡༡༠༣

རླུང་གཟུགས།

ཡང་རླུང།

ཧེ་རླུང།

མཁའ་རླུང།

འཚོ་རླུང།

མུ་ཟི་འཚོ་ཟུང་ཅན།

༡༢༨༤

༩༦༥

༣༤༦

༣༡༦

༢༡༣
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༡༢་༣   ལྡོག་གྲག་སྒྲ། Reflection of sound

 རྒྱུན་གཏན་སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱིས་

འདོ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་

གཟུགས་ཀྱིས་སྒྲ་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཡིན། དངོས་གཟུགས་ཤིག་

གི་ངོས་སུ་སྒྲ་ཕོག་སྟེ་ཕྱིར་ལྡོག་སྐབས། སྒྲ་ཡི་ཕོག་ཐིག་དང་

ལྡོག་ཐིག་སོ་སོ་དང་སྒྲ་གང་དུ་ཕོག་པའི་ཚེག་ངོས་སུ་དྲང་

འཕྱང་དུ་གཏད་པའི་གཞུང་ཐིག་(normal) དབར་གྱི་ཟུར་ཕན་

ཚུན་མཚུངས། དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ངོས་སུ་ཕོག་པའི་སྒྲ་

ཡི་རླབས་ལ་ཕོག་རླབས་(incident wave)སམ་ཕོག་ཐིག་དང། 

དངོས་གཟུགས་དེས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་སྒྲ་ཡི་རླབས་ལ་ལྡོག་

རླབས་(reflected wave) སམ་ལྡོག་ཐིག་ཅེས་འབོད། 

ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར།

angle of incidence

ལྡོག་ཐིག་གི་ཟུར།

angle of reflection

གཞུང་ཐིག

normal

ལྡོག་ངོས།

reflective surface

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༡ ཕོག་ཐིག་དང་ལྡོག་ཐིག་གཞུང་ཐིག་གསུམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༢་༡༢   

 དཔེ་རིས་ ༡༢་༡༢ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

སྦུབས་མདངོ་རིང་པོ་གཉིས་བང་རིམ་སྒྲིག་རྗེས། སྦུབས་

མདོང་གཅིག་གི་སྣེ་རུ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་བཞག་ནས་སྦུབས་

མདོང་གཞན་དེའི་སྣེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས་མིན་ལྟོས། 

སྒྲ་ཐསོ་ཤུ གས་ཆེ་ཤསོ་ཡིན་པའི་གནས་སུ་སྦུབས་མདངོ་

བཞག་སྟེ། རྩིག་པ་ནས་ཕྱིར་ལྡགོ་པའི་སྒྲ་ཡི་ལྡགོ་ཐིག་གི་

ཟུར་དང། རྩིག་པར་ཕོག་པའི་སྒྲ་ཡི་ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར་

གཉིས་འཚོལ་དགོས། དཔེ་རིས༌༡༢་༡༢ སྒྲ་ལྡོག་གྲག་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ།

རྩིག་པ།

ཆུ་ཚོད།

གཞུང་ཐིག

རྣ་མཆོག

༡༢་༣་༡༽ བྲག་ཅ། Echo
 

 རྒྱུན་གཏན་གཡང་གཟར་གྱི་བྲག་རོང་དང། ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའི་ནང་དུ་ལག་པ་རྡེབ་པའམ། 

ཡང་ན། སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ཚེ། དུས་ཚོད་ཕྲན་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་སྐད་སྒྲ་དེ་ཉིེད་སླར་ཐོས་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བྲག་ཅ་ཞེས་

འབོད་ཅིང། ངེད་ཚོའི་ཐོས་དབང་གིས་སྐར་ཆ་ 0.1 ཙམ་རིང་ཚོར་ཐུབ། བྲག་ཅ་གསལ་པོ་ཞིག་ཐོས་དགོས་

ཚེ། ཐོག་མའི་སྒྲ་གྲགས་པ་ནས་བྲག་ཅ་མ་བྱུང་བར་དུ་སྐར་ཆ་ 0.1 གི་བར་ཐག་དགོས། གལ་ཏེ་ངེས་གཏན་གྱི་

དྲོད་ཚད་ཅིག་སྟེ། ཌིག་རི་སེལ་ཤ་སེ་ 22 ཐོག་ཏུ་སྒྲ་ཡི་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 344 ཡིན་ཚེ། སྒྲ་གྲགས་ཏེ་

སྐར་ཆ་ 0.1 སོང་རྗེས་གཞི་ནས་ལྡོག་ངོས་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་བྲག་ཅ་དེ་ཐོས་ཐུབ། སྒྲ་འབྱུང་གཞི་ནས་སྒྲ་ཡིས་

འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ངོས་སུ་ཕོག་རྗེས་ཕྱིར་ལྡོག་སྟེ་ཐོག་མའི་སྒྲ་འབྱུང་གཞི་བར་འགུལ་

སྐྱོད་བྱས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ལམ་ཐག་ནི་ 344ms-1 x 0.1s = 34.4m ཡིན། དེས་ན། བྲག་ཅ་གསལ་པོ་ཞིག་

ཐོས་དགོས་ཚེ། ཐོག་མའི་སྒྲ་འབྱུང་གཞི་ནས་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ལྡོག་ངོས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ནི་སྒྲ་ཡིས་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་བར་ཐག་གི་ཕྱེད་ཀ་ཏག་ཏག་ཡིན་དགོས། འདིར་མཚོན་ན་བར་ཐག་མི་ཊར་ 17.2 ཡིན་

དགོས་ཀྱང། བར་ཐག་འདི་ནི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད། 

 བྲག་ཅ་ནི་མུ་མཐུད་དེ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གྲག་སྲིད་ལ་། གནས་གཅིག་ནས་གནས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་འབྱུང་སྲིད། དེ་ནི་ལྡོག་ངོས་དུ་མ་ནས་སྒྲ་རླབས་ལྡོག་ཐེངས་དུ་མ་བྱས་པས་ཡིན། 

ནམ་རྒྱུན་འབྲུག་སྒྲ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གྲགས་ཏེ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལྟར་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གྲགས་པ་

ཐོས་སྲིད། དེ་ཡང། ས་ངོས་དང་སྤྲིན་པ་སོགས་ལྡོག་ངོས་དུ་མས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡོག་ཐེངས་དུ་མ་བྱས་པས་རེད།

༡༢་༣་༢  བསྐྱར་ལྡོག Reverberation

 ཚོགས་ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་གི་ནང་དུ་སྐད་སྒྲ་སྒྲགོ་ཚེ། ཚོགས་ཁང་གི་རྩིག་པས་སྐད་སྒྲ་དེ་ཐསོ་མི་ཐུབ་པར་

མི་འགྱུར་བར་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྡགོ་འཕྲ་ོབྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་སྐད་སྒྲ་ཐསོ་མི་ཐུབ་པར་མ་འགྱུར་བར་དུ་ཡང་

ནས་བསྐྱར་དུ་ལྡགོ་འཕྲ་ོབྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བསྐྱར་ལྡགོ་ཟེར། རྒྱུན་གཏན་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པའོ་ིདེ་ཚོའི་ནང་དུ་

སྒྲ་བསྐྱར་ལྡགོ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་མི་དགསོ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཚོགས་ཁང་དེ་ཚོའི་ཐགོ་ཁེབས་སུ་སྒྲ་འཇིབ་ནུས་ལྡན་

པའི་དངོས་རྫས་དེ་འདྲ་བེད་སྤྱོད་པ་ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༡༢་༢

 བྲག་རོང་ཞིག་གི་ཐག་ཉེ་ནས་མི་ཞིག་གིས་ལག་པ་བརྡབ་ནས་སྐར་ཆ་ 5 ཙམ་སོང་རྗེས། བྲག་ཅ་ཐོས་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གལ་ཏེ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 346 ཡིན་ཚེ། མི་དེ་དང་བྲག་རོང་གཉིས་

དབར་གྱི་བར་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

འགྲོལ་བ།

 སྒྲ་ཡི་མྱུར་ཚད། υ = 346ms-1

 བྲག་ཅ་ཐོས་པར་འགོར་བའི་དུས་ཡུན། t = 5s

 སྒྲ་ཡིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་བར་ཐག =  υ x t = 346ms-1 x 5s = 1730m

སྐར་ཆ་ 5 ཡི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡིས་མི་དང་བྲག་རོང་དབར་གྱི་བར་ཐག་གི་ལྡབ་གཅིག་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་དགསོ། དེས་ན། 

མི་དང་བྲག་རོང་དབར་གྱི་བར་ཐག་ནི།

     = 
1730m

2
 = 856m



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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༡༢་༣་༣  ལྡོག་མང་སྒྲ་ཡི་བེད་སྤྱོད། Uses of Multiple Reflection of Sound

༡༽ དུས་རྒྱུན་སྤྱོད་པའི་རྒྱང་གྲགས་དང། རླངས་འཁོར་གྱི་དུང་བརྡ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གླིང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་སྒྲོག་

ཡོ་ཆས་དེ་དག་ནི་སྒྲ་རླབས་གང་བྱུང་དུ་མི་འཐོར་བར་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྒྲ་སྒྲོག་ཐུབ་ཕྱིར་བཟོ་

བཀོད་བྱས་ཡོད།

༢༽ བྲང་ཁྱིམ་དཔྱད་ཆས་ནི་སྒྲ་ལ་ཉན་ཏེ་ནད་རྟགས་

འཚོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་ཡིན། ཡོ་ཆས་འདིས་གཙོ་བོ་

སྙིང་དང་གློ་བས་སྒྲོག་པའི་སྒྲ་དེ་ཡང་ལྡོག་བསྐྱར་ལྡོག་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བྱས་ཏེ་སྨན་པའི་རྣ་བར་ཐོས་པ་བྱེད་ཐུབ་རྐྱེན། 

སྨན་པས་སྒྲ་དེའི་ཁྱད་གཤིས་ལ་ཉན་ཏེ་ནད་གཞི་ཡོད་

མེད་རྟོགས་ཐུབ། 

༣༽ རྒྱུན་གཏན་རོལ་དབྱངས་སྤྲོ་སྟོན་ཚོགས་ཁང་དང། 

གློག་བརྙན་ཁང་དེ་ཚོའིཐོག་པང་ནི་གུག་ཆ་ཅན་ཞིག་

ཡོད། འདི་ལྟའི་གུག་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཚོགས་ཁང་གི་ལྡིང་

ཆའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད། དེར་བརྟེན། གུག་ཆའི་ངོས་སུ་སྒྲ་རླབས་

ཕོག་སྟེ་ཕྱིར་ལྡོག་སྐབས་ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱོགས་གང་སར་

སྒྲ་ཁྱབ་ཐུབ། 

༡༢་༤  སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྒྱ། Range of Sound Wave

 སྤྱིར་བཏང་མི་ཡི་ཐོས་དབང་གིས་ཚོར་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་ནི་ཧེར་ཛེ་ 20 ནས་ཧེར་ཛེ་ 20000 

བར་ཡིན་ཡང། ལོ་ན་ལྔ་ལས་ཆུང་བའི་ཕྲུ་གུས་ཀི་ལོ་ཧེར་ཛེ་ 25 བར་གྱི་སྒྲ་རླབས་ཐོས་ཐུབ། མི་རྣམས་ཇི་ཙམ་

ལོ་ན་རྒན་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐོས་དབང་གི་ནུས་པ་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མཐར་ཅི་ཡང་ཐོས་མི་ཐུབ་པའང་འབྱུང་

སྲིད། ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛེ་ 20 ལས་དམའ་བའི་སྒྲ་རླབས་ལ་སྒྲ་རླབས་ཕལ་པ་ (infrasound) དང། ཟློས་ཕྱོད་ཀི་ལོ་

ཧེར་ཛེ་ 20 ལས་མཐོ་བའི་སྒྲ་རླབས་ལ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ (ultrasound) ཟེར། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་དང་སྒྲ་

རླབས་ཕལ་པ་གཉིས་ཀ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐོས་དབང་གིས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

འནོ་ཀྱང། བསེ་རུ་དང་གླང་ཆེན། དེ་བཞིན་ཉ་ཆེན་ཝལ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛེ་ 5 ཡས་

མས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲ་རླབས་ཕལ་པར་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ། མ་ཟད། རྒྱུན་གཏན་ས་འགུལ་

མ་བྱུང་སྔོན་དུ་ཟློས་ཕྱོད་དམའ་བའི་སྒྲ་རླབས་ཕལ་པའི་སྒྲ་བྱུང་བ་དེ་སྲོག་ཆགས་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོར་ཏེ་རྒྱུན་

གཏན་མ་ཡིན་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ནི་ཌོལ་ཕིན་དང་ཕ་ཝང་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་

ཀྱིས་སྒྲོག་ཐུབ། 

རྒྱང་གྲགས།

དུང་བརྡ། རྒྱ་གླིང།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༣ སྒྲ་སྒྲོག་ཡོ་ཆས།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༤ བྲང་ཁྱིམ་དཔྱད་ཆས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 དེང་སྐབས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཐོས་དབང་ཉམས་ཚེ། སྒྲ་རླབས་ཆེར་སྐྱེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱད་དེ་

ཐོས་དབང་ཉམས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཐུབ། སྒྲ་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཆས་ནི་གློག་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་ལས་འགྲུབ་

པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་ཡིན། སྒྲ་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྒྲ་པར་ཕྲ་མོས་(microphone)ཕྱི་

རོལ་གྱི་སྒྲ་རླབས་བླངས་ཏེ་གློག་རླབས་(electrical signal)སུ་བསྒྱུར་བ་དང། རླབས་

བསྐྱེད་འཕྲུལ་ཆས་སམ་སྐྱེད་ཆས་(amplifier)ཀྱིས་གློག་རླབས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། སྒྲ་

འདོན་འཕྲུལ་ཆས་སམ་སྒྲ་འཕྲུལ་(speaker)ལ་སྤྲད་རྗེས། སྒྲ་འཕྲུལ་གྱིས་གློག་རླབས་དེ་

ཕྱིར་སྒྲ་རླབས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྣ་བར་གཏད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཐསོ་དབང་ཉམས་པའི་སྐྱེ་བསོ་སྒྲ་

ཐོས་པར་རོགས་བྱེད་ཐུབ། 

སྒྲ་པར་ཕྲ་མ།ོ

རླབས་བསྐྱེད་

འཕྲུལ་ཆས།

སྒྲ་འདོན་

འཕྲུལ་ཆས། ཆེར་སྐྱེད་བྱས་

པའི་སྒྲ་རླབས།

ཐོས་
དབང་
གསོ་
འཕྲུལ།

ཐོས་དབང་གསོ་འཕྲུལ།

༡

༣

༢
༤

༥

༦

༡༽ སྒྲ་པར་ཕྲ་མོ།

༢༽ སྐྱེད་ཆས།

༣༽ སྒྲ་འཕྲུལ།

༤༽ གློག་སྨན།

༥༽ རྣ་གུག

༦༽ རྣ་བུག

དྲི་བ། 

༡།   མིའི་ཐོས་དབང་གིས་ཚོར་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢།  སྒྲ་རླབས་ཕལ་པ་དང་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་སོ་སོའ་ིཟློས་ཕྱོད་ཇི་ཙམད་ཡིན་ནམ།

༣།  སྒྲ་འབྱུང་གཞི་ནས་སྒྲ་གྲགས་རྗེས་སྐར་ཆ་ 3 གྱི་ནང་དུ་བྲག་ཅ་ཐོས་ཐུབ་ཚེ། སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་ 

    དངོས་གཟུགས་དང་ལྡོག་ངོས་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། འདིར་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ 

    ཚད་ནི་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 342 ཡིན།

༡༢་༥  ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད།

 ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ནི་ཟློས་ཕྱོད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་སྒྲ་རླབས་ཤིག་ཡིན། སྒྲ་རླབས་འདིས་འགོག་རྐྱེན་

ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐག་རིང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ནི་བཟོ་གྲྭ་དང་སྨན་དཔྱད་རིག་པའི་

ཁྲོད་དུ་བེད་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཆེ།

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ནི་རང་དགར་ཕྱི་བརྡར་བྱེད་དཀའ• ་བའི་དངོས་པོ་སྟེ། གཅུས་སྒྲིམ་ཅན་གྱི་སྦུ་གུ་

དང། བཟོ་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱི་དངོས་གཟུགས། གློག་འཕྲུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གཙང་

སེལ་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་ཆེ། གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་བཞག་རྗེས། ཞུ་ཁུ་དེའི་

ནང་དུ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བཏང་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ངོས་སུ་སྦྱར་བའི་རྡུལ་དང། སྣུམ་སྙིགས་སོགས་མི་



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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གཙང་བ་ཚང་མ་སྒྲ ་ཤུ གས་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ། 

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་ལྕགས་རིགས་ལ་གས་ཆགས་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཐུབ། ལྕགས་རིགས་ནི་རྒྱུན་དུ་• 

འཕྲུལ་འཁོར་དང། ཟམ་པ། ཐོགས་བརྩེགས་ཁང་ཆེན། དེ་བཞིན་ཚན་རྩལ་གྱི་ཡོ་ཆས་ཆེན་པོའ་ིརིགས་བཟོ་

བར་སྤྱོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཕྱི་ངོས་ནས་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་གས་ཆགས་དང་ཁུང་བུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆར་སྤྱད་ཚེ། བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་

པོ་དེ་ཡུན་བརྟན་ཁུངས་ཐུབ་ཅིག་ཡོང་བ་དཀའ། དེའི་

ཕྱིར་ལྕགས་རིགས་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་

བཏང་རྗེས་བརྡ་ལེན་ཡོ་ཆས་(detector)ཀྱིས་སྒྲ་རླབས་

ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ལྕགས་

རིགས་ལ་གས་ཁ་དང་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་ཚེ། གཡས་ཀྱི་དཔེ་

རིས་ ༡༢་༡༥ ནང་དུ་གསལ་བཞིན་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་

ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད། སྤྱིར་བཏང་གི་སྒྲ་

ཡིན་ཚེ། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་བརྡ་ལེན་ཡོ་ཆས་སར་སླེབས་སྲིད།

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ། སྙིང་གི་ཤ་གནད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་བྱེད་ཐུབ། • 

ཕྱིར་ལྡོག་པའི་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་སྙིང་གི་རི་མོ་ཞིག་དཔར་བ་དེ་ལ་སྙིང་བརྟག་བྲག་ཅའི་རིག་པ་

(echocardiography) ཟེར། སྙིང་བརྟག་བྲག་ཅའི་རིག་པ་ནི་སྙིང་གློག་བརྟག་རིག་ (electrocardiography) དང་

མི་འདྲ། སྙིང་གློག་བརྟག་རིག་ནི་སྙིང་གི་འཕར་ཚད་དང་འཕར་ཤུ གས་ཀྱི་གློག་རླབས་དཔར་ལེན་བྱེད་པའི་
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ལྕགས་རིགས།

གས་ཁའམ་སྐྱོན་ཆ།

དཔེ་རིས་༡༢་༡༥ ལྕགས་རིགས་ནང་གི་སྐྱོན་ཆས་ཚད་

བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་པ།

སྨན་དཔྱད་རིག་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་ཨི་སི་འཇི་ (ECG) ཞེས་ཟེར། 

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་བཤེར་འབེབས་• (ultrasound scanner)ནི་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་ལུས་ཀྱི་

ནང་ཁྲལོ་དབང་པ་ོདང་དབང་པའོ་ིམ་ལག་བཅས་པ་བཤེར་ཏེ་རི་མརོ་དཔར་བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། རྒྱུན་

དུ་སྨན་པས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་ནད་པའི་ནང་ཁྲལོ་དབང་པ་ོསྟེ། མཆིན་པ་དང་བུ་སྣདོ། མཁལ་

མ་དང་མཁྲིས་པ་སགོས་ཀྱི་དཔར་བླངས་ནས་མཁྲིས་རྡ་ོདང། མཁལ་རྡ།ོ དེ་བཞིན་སྐྲན་རིགས་ཡདོ་མེད་བརྟག་

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༦ ༼ཀ༽ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་སྙིང་ནང་དུ་བཏང་བའི་དོན་མཚོན་རི་མོ།

སྙིང།

ཚད་བརྒལ་

སྒྲ་རླབས།

སྒྲ་རླབས་

འབྱུང་གཞི།

༼ཁ༽སྙིང་བརྟག་བྲག་ཅའི་རིག་པས་བླངས་པའི་སྙིང་གི་པར་རིས།

༼ཀ༽ ༼ཁ༽



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དཔྱད་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ནད་པའི་ལུས་པའོ་ིནང་དུ་ནད་གཞི་ཡདོ་ཚེ། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ལྡགོ་འཕྲ་ོབྱེད་པ་

དང། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་དེ་གློག་རླབས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། དབང་པོ་རིས་དབྱིབས་དཔར་བ་

ཡིན། དབང་པོའ་ིཔར་རིས་དེ་དག་ནི་བརྙན་ཡོལ་ཐོག་ཏུ་འཆར་བའམ། ཡང་ན། སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་ཏུ་དཔར་ཐུབ། 

འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་བརྟག་རིག་པ་ (ultasonography) ཟེར། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་བརྟག་རིག་པ་

ནི་སྦྲུམ་མའི་མངལ་གྱི་ཕྲུ་གུའི་སྐྱེས་འཚར་དང་ནད་སྐྱོན་རིགས་བརྟག་པར་ཡང་སྤྱོད། 

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་མཁལ་མའི་ནང་གི་སྐྲན་རྡོ་གསིལ་ཏེ་ཞིབ་མོར་བྱས་རྗེས། ཆབ་གསང་མཉམ་དུ་• 

གཤལ་བ་བྱེད་ཐུབ། 

༡༢་༥་༡  དཔོག་ཆས། SONAR

 ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་མི་མངོན་པའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་

དང་ཁ་ཕྱོགས་འཚོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ལ་སྒྲ་གཏོང་དཔོག་ཆས་(sound navigation and ranging)ཟེར། འདི་ལ་དཔོག་

ཆས་སམ་སོ་ནཱར་(SONAR)ཡང་འབོད། དཔེ་རིས་ ༡༢་༡༧ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྒྲ་གཏོང་དཔོག་ཆས་ནི་རྒྱང་

སྲིང་ཡོ་ཆས་དང་བརྡ་ལེན་ཡོ་ཆས་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། རྒྱང་སྲིང་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བཏང་རྗེས། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་དངོས་གཟུགས་ལ་ཕོག་སྟེ་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་སྐབས། བརྡ་

ལེན་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་གློག་རླབས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེས་གནད་དོན་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་

རླབས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་དངོས་པོ་དེའི་བར་ཐག་འཚོལ་དགོས་ཚེ།  ཆུའི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་

པ་དང། སྒྲ་རླབས་བཏང་བ་ནས་ཕྱིར་མ་སླེབས་བར་དུ་འགོར་བའི་དུས་ཡུན་ཤེས་དགོས། 

 གལ་ཏེ་སྒྲ་རླབས་བཏང་བ་ནས་ཕྱིར་མ་སླེབས་བར་དུ་འགོར་བའི་དུས་ཡུན་ t དང། ཆུའི་ནང་དུ་སྒྲ་

ཡི་མགྱོགས་ཚད་ v ཡིན་ཚེ། ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ 2d ནི་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་

དུ་ཕོག་པའི་སྒྲ་

རླབས་ཕྱིར་གྲུ་

གཟིངས་ཕྱོགས་

སུ་ལྡོག་པ།

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་སུ་སྐྱོད་པའི་གྲུ་གཟིངས་

ཀྱིས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་གི་དངོས་གཟུགས་བཤེར་

འབེབས་བྱེད་པ།

ཕྱིར་ལྡགོ་པའི་

སྒྲ་རླབས།

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་

བཏང་བའི་སྒྲ་རླབས།

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༧ རྒྱ་སྲིང་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་བཏང་བའི་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཕྱིར་ལྡོག་སྐབས་བརྡ་ལེན་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་ལེན་པ།



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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ཚད་དང་ལམ་ཐག་དེ་ལ་འགོར་བའི་དུས་ཡུན་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་མཚུངས། 

དེ་ཡང་རྩིས་འགྲོས་ལྟར་བྱས་ན།

    2d=v x t

 གོང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་ལ་བྲག་ཅའི་དཔོག་ཐབས་(echo-ranging)ཀྱང་ཟེར་ཞིང། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་

མཐའ་གཞལ་བར་ཡང་སྤྱོད། 

དཔེར་བརྗོད་ ༡༢་༣

 གྲུ་གཟིངས་ཤིག་ནས་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བཏང་སྟེ་སྐར་ཆ་ 3.42 སོང་རྗེས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་ཕྱིར་

ལྡགོ་པའི་སྒྲ་རླབས་དེ་བརྡ་ལེན་ཡ་ོཆས་སུ་འབྱརོ་བ་རེད། གལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་

མྱུར་ཚད་དེ་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 1531 ཡིན་ཚེ། གྲུ་གཟིངས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་བར་གྱི་ལམ་ཐག་ག་

ཚོད་ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ།

 སྒྲ་རླབས་བཏང་སྟེ་ཕྱིར་མ་སླེབས་བར་དུ་འགོར་བའི་དུས་ཡུན། t=3.42s

 རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད། v= 1531ms-1

 ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག  = 2 x རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་ = 2d

 འདིར་ d ཡིས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་མཚོན།

   དེས་ན།

    2d = སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་ x དུས་ཡུན།

            = 1531ms-1 x 3.42s

            = 5236m 

 རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་ནི། 

    d=
5236m

2
 = 2618m

དེས་ན། གྲུ་གཟིངས་ནས་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་དབར་གྱི་ལམ་ཐག་ནི་མི་ཊར་ 2618 དམ། ཡང་ན། ཀི་ལོ་མི་ཊར་

2.62 ཡིན།

 ཕ་ཝང་གིས་མཚན་མོ་མུན་ནག་གི་ཁྲོད་དུ་ཚད་

བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང། 

དཔེ་རིས་༡༢་༡༨ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཕ་ཝང་གིས་

གདངས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་དེ་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་

སྐབས། མདུན་གྱི་བཀག་རྒྱ་དང་ཟ་མ་སོགས་གང་ཡོད་པ་
ཕ་ཝང་གིས་བཏང་བའི་སྒྲ་རླབས།

ཕྱིར་ལྡོག་པའི་སྒྲ་རླབས།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༨ ཕ་ཝང་གིས་འབྲེལ་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ། 

༡༢་༦  མིའི་རྣ་དབང་གི་བཟོ་དབྱིབས། Structure of Human Ear

 ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྒྲ་ཐོས་པ་ཡིན་ནམ། སྒྲ་ནི་རྣ་དབང་གི་ཚོར་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོས་ཐུབ། 

རྣ་དབང་གིས་རླུང་གི་གནོན་ཤུ གས་མི་འདྲ་བ་དང་ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་གཉིས་གློག་རླབས་

སམ་གློག་གི་བརྡ་རྟགས་སུ་བསྒྱུར་རྗེས། གློག་རླབས་དེ་ཐོས་དབང་གི་ཕྲ་ཕུང་བརྒྱུད་དེ་ཀླད་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན། 

མིའི་རྣ་དབང་ཕྱི་རོལ་ལ་རྣ་ཅོག་ཟེར་ཞིང། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ནང་དུ་འདུ་བར་རོགས་བྱེད། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་རྣ་ཅོག་

ནས་རྣ་ལམ་ཕྱི་མ་བརྒྱུད་དེ་རྣ་བའི་རྔ་སྐྱིར་སླེབས་ཚེ། སྒྲ་རླབས་ཀྱི་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་གྱིས་རྣ་བའི་རྔ་སྐྱི་ནང་དུ་

འགུལ་བ་དང། སྲབ་ཐོར་ཁུལ་གྱིས་ཕྱི་རུ་འགུལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། རྣ་བའི་རྔ་སྐྱིར་འདར་འགུལ་བྱུང་སྟེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་

སྒྲ་རྣ་བའི་བར་བུག་གི་ཉན་རུས་ཆུང་བར་བརྒྱུད་སྤྲདོ་བྱེད་ཐུབ། རྣ་བའི་ཉན་རུས་ཆུང་བས་སྒྲ་རླབས་ཆེར་བསྐྱེད་

བྱས་ཏེ་རྣ་བའི་ནང་བུག་ཏུ་གཏོང་བ་ཡིན། རྣ་བའི་ནང་བུག་ནང་དུ་རྣ་འཁྱིལ་གྱིས་སྒྲ་རླབས་དེ་གློག་རླབས་སུ་

བསྒྱུར་ཏེ་ཐོས་དབང་གི་ཕྲ་ཕུང་བརྒྱུད་ཀླད་རྩར་སྤྲད་རྗེས། ཀླད་པས་སྒྲ་ཡི་དོན་རྟོགས་པར་བྱེད། 

རྣ་ཅོག

pinna

རྣ་ལམ་ཕྱི་མ།

auditory cannal

རྣ་བའི་བར་བུག
tympanic cannal

ཨོལ་སྒོའ་ིརྔ་སྦུག

eustachian tube

རྣ་འཁྱིལ།
cochlea

རྣ་བའི་རྔ་སྐྱི།

ear drum

ཐོ་རུས།

malleus

གདན་རུས།

incus

ཡོབ་རུས།
stapes

རྣ་བའི་གཞུ་སྦུབས།

semicircular cannal

ཉན་རུས་ཆུང་བ།

དཔེ་རིས༌༡༢་༡༩ མི་ཡི་རྣ་དབང་གི་བཟོ་དབྱིབས།
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སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

དངོས་གཟུགས་འདྲ་མིན་འདར་འགུལ་བྱེད་པས་སྒྲ་བྱུང།• 

སྒྲ་ནི་གཞུང་རླབས་ངོ་བོར་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན།• 

བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ནང་དུ་སྒྲ་ཡིས་གནོན་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐོར་མུ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱུ་བ་ཡིན།• 

སྒྲ་ཡི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་སྒྲ་ཡི་ནུས་པ་རྒྱུ་བར་བརྟེན་པ་ལས་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་འགུལ་སྐྱོད་• 

མི་བྱེད།

རྫས་མེད་སྟོང་སང་ནང་དུ་སྒྲ་ཡིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ།• 

བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་ཞིག་གི་སྟུག་ཚད་ཆེ་ཤསོ་ནས་ཆུང་ཤསོ་བར་དུ་མར་ཆག་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་སྟུག་• 

ཚད་ཆེ་ཤོས་བར་དུ་ཡར་འཕར་ཚེ། དངོས་རྫས་དེའི་རྡུལ་གྱིས་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་བྱས་ཏེ་གཡོ་

འགུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཟིན་པ་ཡིན།

མུ་འབྲེལ་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་གམ། ཡང་ན། མུ་འབྲེལ་སྲབ་ཐརོ་ཁུལ་གཉིས་• 

དབར་གྱི་བར་ཐག་ལ་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཟེར་ཞིང། གྷི་རི་སིའི་ཡི་གེ་ལེམ་ཌ་(λ)ཡིས་མཚོན། 

ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་བའི་གནནོ་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་ཐརོ་ཁུལ་གཉིས་ངེས་གཏན་གྱི་ཚེག་ཅིག་བརྒལ་• 

བར་འགོར་བའི་དུས་ཚོད་ལ་རླབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ཟེར། ཡང་ན། བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་

གྱིས་གཡོ་འགུལ་ཆ་ཚང་གཅིག་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ལ་རླབས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ཟེར་ཞིང། ཨིན་ཡིག་གི་

གསལ་བྱེད་ T ཡིས་མཚོན་པ་དང།

དུས་རེར་གཡོ་འགུལ་ཆ་ཚང་ཇི་ཙམ་བྱས་པའི་གྲངས་འབོར་ལ་ཟློས་ཕྱོད་(• υ)ཟེར། ʋ = T
1

སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་དང་ཟློས་ཕྱོད། རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་• 

འགྲོས་ནི། v= λ x υ
སྒྲ་ཡི་མགྱགོས་ཚད་ནི་བརྒྱུད་ལམ་དངསོ་རྫས་དེའི་རང་བཞིན་དང། དྲདོ་ཚད་བཅས་ལ་ལྟསོ་པ་ཡིན།• 

སྒྲ་ཕྱིར་ལྡགོ་གི་ཆསོ་ཉིད་ཀྱིས་• དངསོ་གཟུགས་ཤིག་གི་ངསོ་སུ་སྒྲ་ཕགོ་སྟེ་ཕྱིར་ལྡགོ་སྐབས། སྒྲ་ཡི་ཕགོ་

ཐིག་དང་ལྡགོ་ཐིག་ས་ོས་ོདང་སྒྲ་གང་དུ་ཕགོ་པའི་ཚེག་ངསོ་སུ་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏད་པའི་གཞུང་ཐིག་ 

དབར་གྱི་ཟུར་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཞེས་བརྗོད།

བྲག་ཅ་གསལ་པོ་ཞིག་ཐོས་དགོས་ཚེ། ཐོག་མའི་སྒྲ་གྲགས་པ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་སྒྲ་རླབས་དབར་ལ་• 

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 0.1 ཡོད་དགོས།

སྒྲ་རླབས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྡོག་གྲགས་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བསྐྱར་ལྡོག་ཟེར།• 

སྒྲ་ཡི་ཁྱད་ཆསོ་ཏེ་གདངས་ཚད་དང་གྲག་ཚད་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ནི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་ལྟསོ་པ་• 

ཡིན།
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སྒྲ་ཡི་གྲག་ཚད་ནི་རྣ་དབང་གི་ཚོར་ཤེས་ཀྱིས་དབྱངས་• ཤུ གས་ལ་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་ལ་ལོསྟ་པ་ཡིན།

སྤྱིར་བཏང་མི་ཡིས་ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་རྒྱ་ནི་ཧེར་ཛེ་ 20 ནས་ཀི་ལོ་ཧེར་ཛེ་ 20 བར་ཡིན།• 

ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་ལས་དམའ• ་བའི་སྒྲ་རླབས་ལ་སྒྲ་རླབས་ཕལ་པ་དང། ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་ཡི་

ཟློས་ཕྱོད་ལས་མཐོ་བའི་སྒྲ་རླབས་ལ་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཟེར།

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ནི་སྨན་དཔྱད་དང་བཟོ་རིག་གི་ཁྲོད་དུ་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།• 

དཔོག་ཆས་སམ་སོ་ནཱར་ནི་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ• ་དང། རྒྱ་མཚོའི་

གཏིང་གི་རི་ཀླུང་གི་བཀདོ་པ་ཇི་ཡདོ་དང། དེ་མིན་དངསོ་གཟུགས་ཇི་ཡདོ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་སྤྱདོ་

པའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། 

༡།   ཅི་འདྲ་ཞིག་སྒྲ་ཟེར་རམ། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྒྲ་གྲགས་པ་ཡིན་ནམ།

༢། རི་མོ་ཞིག་བྲིས་ཏེ་སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་གནོན་བཙིར་ཁུལ་དང་སྲབ་

ཐོར༌ཁུལ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༣། རྫས་མེད་སྟོང་སང་ནང་དུ་སྒྲ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཞིག་འགྲེལ་བརྗོད་

གྱིས།

༤།    སྒྲ་ཡི་རླབས་ལ་གཞུང་རླབས་ཞེས་འབོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༥།    སྒྲ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་གྲོགས་པོའ་ིསྐད་སྒྲ་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ།

༦། སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་སྒྲ་དང་གློག་ཞག་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་གློག་ཞག་འཁྱུག་ནས་

ཕྲན་ཙམ་སོང་རྗེས་འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༧།    མི་ཡིས་ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་ནི་ཧེར་ཛེ་ 20 ནས་ཀི་ལོ་ཧེར་ཛེ་ 20 བར་རེད། གལ་

ཏེ་རླུང་གི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡི་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 344 ཡིན་ཚེ། མི་ཡིས་ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲ་

རླབས་ཀྱི་ཟློས་ཕྱོད་གོང་འགོ་གཉིས་ཀྱི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༨།    གལ་ཏེ་སྒྲ་ཡི་ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛེ་ 100 ཡིན་ཚེ། སྐར་ཆ་རེའི་ནང་དུ་འདར་འགུལ་ཇི་ཙམ་བྱེད་པ་ཡིན་

ནམ།

༩།    ལྡོག་གྲག་སྒྲ་ཡི་ཆོས་ཉིད་དང། ལྡོག་འཕྲོའ་ིའདོ་ཀྱི་གཏན་སྲོལ་གཉིས་མཚུངས་སམ། ལྡོག་གྲག་སྒྲ་ཡི་ 

ཆོས་ཉིད་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༡༠།    ལྡོག་གྲག་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་གཉིས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༡༡།    ལྕོགས་མཁར་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 500 ཡོད་པ་ཞིག་ནས་ལྕོགས་མཁར་གྱི་ཐད་འགོ་གི་འཁྱིལ་ཆུའི་      

སྦྱོང་ཚན་།ྣ
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ནང་དུ་རྡོ་ཞིག་འཕང་པ་རེད། གལ་སྲིད་རྡོ་ཡི་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 10 རེ་དང་     

མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 340 ཡིན་ཚེ། རྡོ་དེ་ཆུ་ལ་ཕོག་པའི་སྐད་སྒྲ་ག་དུས་ཐོས་ཐུབ་བམ། 

༡༢། སྒྲ་ཡིས་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 399 ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་ཆ་བཞག གལ་

ཏེ་སྒྲ་ཡི་རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ 1.5 ཡིན་ཚེ། སྒྲ་རླབས་དེའི་ཟློས་ཕྱོད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

སྒྲ་དེ་ངེད་ཚོས་ཐོས་ཐུབ་བམ།

༡༣།   ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྐྱར་ལྡོག་ཟེར་རམ། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་བསྐྱར་ལྡོག་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་ཐུབ་བམ།

༡༤།   ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒྲ་ཡི་གྲག་ཚད་ཟེར་རམ། སྒྲ་ཡི་གྲག་ཚད་ནི་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནམ།

༡༥།   ཕ་ཝང་གིས་ཟས་འཚོལ་བར་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༡༦།   གཙང་སེལ་བྱེད་པར་ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དམ།

༡༧།   དཔོག་ཆས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༡༨།   ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་ལྕགས་རིགས་ནང་དུ་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཐུབ་བམ།

༡༩།   མི་ཡི་ཐོས་དབང་བྱེད་ལས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས། 
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

གནོན་བཙིར་ཁུལ།
compression 

region

སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་མཐོ་བའི་རླུང་གི་ཁུལ་

སྲབ་ཐོར་ཁུལ།
rarefraction re-

gion

སྒྲ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་དམའ་བའི་རླུང་གི་ཁུལ།

གཞུང་རླབས།
longitudinal 

wave

སྒྲ་ཡི་བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་སོ་སོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་

ཀྱི་ཁ་ཕོྱགས་ནི་སྒྲ་ཡི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཐད་

གཤིབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན།

འཕྲེད་རླབས། transverse wave

བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་སོ་སོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་

ཕྱགོས་ནི་རླབས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཁ་ཕོྱགས་སུ་དྲང་འཕྱང་

དུ་གཏད་པའི་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན།

འདར་རྒྱ། amplitude
དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འདར་འགུལ་མཚོན་པའི་ཐིག་རིས་ཀྱི་

དབུས་ཐིག་གཡས་གཡོན་གྱི་རླབས་ཟེའི་མཐོ་ཚད།

རླབས་ཟེ། crest རླབས་ཀྱི་གཞུ་ཐིག་གོང་མའི་རྩེ་མོ། 

རླབས་གཞུང། trought ལུང་གཤོང་ལྟ་བུའི་རླབས་ཀྱི་གཞུ་ཐིག་འགོ་མ།

རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད། wave length
མུ་འབྲེལ་གནོན་བཙིར་ཁུལ་གཉིས་སམ་སྲབ་ཐོར་ཁུལ་

གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག

གཡོ་འགུལ། oscillation
བརྒྱུད་ལམ་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕར་འགུལ་ཚུར་འགུལ་

བྱས་པའི་གཡོ་འགུལ་ཆ་ཚང་ཞིག

གདངས་ཚད། pitch
སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཟླསོ་ཕྱདོ་ལ་ལོསྟ་པའི་སྒྲ་ཡི་དབྱངས་རྟའི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག



སློབ་ཚན་བཅུ་ག།ཉིས། སྒྲ།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

གྲགས་ཚད། loudness
སྒྲ་རླབས་ཀྱི་འདར་རྒྱར་ལྟསོ་པའི་སྒྲ་དྲག་ཞན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་

ཤིག

དབྱངས་རྟ། tone ཟློས་ཕྱོད་རྐྱང་པའི་སྒྲ་།

དབྱངས་རྟགས། note ཟློས་ཕྱོད་དུ་མའི་སྒྲ།

འཛེར་སྒྲ། noise རྣ་བར་མི་སྙན་ཞིང་ཡིད་ལ་བསུན་སྣང་སྟེར་བའི་སྒྲ།

ཕོག་རླབས། incident wave
དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ངོས་སུ་ཕོག་པའི་རླབས། འདི་ལ་

ཕོག་ཐིག་ཀྱང་ཟེར།

ལྡོག་རླབས། reflected wave
དངསོ་གཟུགས་ཤིག་གི་ལྡགོ་ངོས་ནས་ཕྱིར་ལྡགོ་པའི་རླབས། 

འདི་ལ་ལྡོག་ཐིག་ཀྱང་ཟེར།

གཞུང་ཐིག normal
ཕོག་རླབས་གང་དུ་ཕོག་པའི་ཚེག་ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་དུ་

གཏད་པའི་ཐིག

སྒྲ་རླབས་ཕལ་པ། infrasound ཟློས་ཕྱོད་ཧེར་ཛེ་ 20 ལས་དམའ་བའི་སྒྲ།

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་

རླབས།
ultrasound ཟློས་ཕྱོད་ཀི་ལོ་ཧེར་ཛེར་ 20 ལས་བརྒལ་བའི་སྒྲ།

སྙིང་བརྟག་བྲག་ཅའི་

རིག་པ།

echocardiogra-

phy

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་སྙིང་རིས་དཔར་ལེན་

བྱས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཤིག



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

སྙིང་གློག་བརྟག་རིག
electrocardiog-

raphy

སྙིང་གི་འཕར་ཚད་དང་འཕར་ཤུ གས་ཀྱི་གླགོ་རླབས་དཔར་

ལེན་བྱེད་པའི་སྨན་དཔྱད་རིག་པ་ཞིག

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་

རླབས་ཀྱི་བཤེར་

འབེབས།

ultrasound 

scanner

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཁྲལོ་དབང་

པོ་དང་དབང་པོའ་ིམ་ལག་བཤེར་ཏེ་རི་མོར་དཔར་བའི་

བྱེད་ཐབས་ཤིག

དཔོག་ཆས། SONAR

ཚད་བརྒལ་སྒྲ་རླབས་བེད་སྤྱད་དེ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་མི་

མངོན་པའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་ཁ་ཕྱོགས་

འཚོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག




