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སློབ་ཚན་དགུ་པ་།

ཤུགས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་།

༡༽དོ་མཉམ་པ་དང་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུག།ས།

༢༽ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོ།

༣༽ བེམ་ག།ཤིས་དང་ག།དོས་ཚད།

༤༽ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ག།ཉིས་པ།

༥༽ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ག།སུམ་པ།

༦༽ འགུལ་སྐྱོད་སོར་ག།ནས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

202

 སླབོ་ཚན་གངོ་མ་དེའི་ནང་དུ་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གནས་

ས་ལ་ལྟསོ་ཏེ། དངསོ་པ་ོདེའི་འགུལ་སྐྱདོ་དང་མགྱགོས་ཚད། མྱུར་ཚད་དང་མྱུར་སྣནོ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་སྦྱང་ཡདོ། དྲང་

ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་པའི་དངསོ་པ་ོདེའི་འགུལ་སྐྱདོ་ནི་འགྲསོ་སྙམོས་འགུལ་སྐྱདོ་ཡིན་ཆགོ་ལ། 

འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱང་ཡིན་ཆོག འ་ོན། 

༡༽ རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་དེས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། 

༢༽ འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། 

༣༽ དངོས་པོ་དེས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད་དགོས་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་དེའི་རང་བཞིན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

 གནད་དོན་འདི་དག་གིས་དུས་

རབས་མང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཚན་རིག་པ་

དང་བསམ་བློ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀྲལ་

དུ་མི་ཐུབ་པའི་མགོ་རྙོག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཚན་རིག་པ་ཚོས་སྤོ་ལོ་ཞིག་ལ་ཤུ གས་ཆུང་

ངུས་གཞུས་ན། སྤོ་ལོ་དེས་དུས་གཏན་དུ་

འགུལ་ནས་སྡོད་མི་སྲིད་པའི་ངང་ཚུལ་ལྟ་

བུར་ལྟསོ་ཏེ། དངསོ་པོའ་ིརང་བཞིན་ནི་གཡོ་

མེད་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། འནོ་

ཀྱང། གྷེ་ལི་ལོ་དང་ནེའུ་ཊོན་གཉིས་ཀྱིས་

འགུལ་སྐྱོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དོན་

མང་པ་ོཞིག་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱས་ཏེ་གངོ་གི་ལྟ་

ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། སློབ་ཚན་

༼ཁ༽

དཔེ་རིས༌༩་༢ ༼ཀ༽ ཤུགས་རྒྱབ་སྟེ་འཐེན་སྐབས་ལྡེམ་རྩིབ་ནར་བ།  ༼ཁ༽ཤུགས་

བརྒྱབ་སྟེ་བཙིར་བས་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་སྤོ་ལོ་འཇོང་དབྱིབས་སུ་འགྱུར་བ། 

ཀ༽ང་ཚོས་འབུད་རྒྱག་བཏང་བའི་ཕྱོགས་

སུ་འདྲུད་གཞོང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ།
ཁ༽ ཤུར་ཅོག་གི་སྒོ་ཕྱིར་

འཐེན་པ།

ག༽ ཧོག་ཀེའ་དབྱུག་པས་སྤོ་ལོར་གཞུ་བ།

དཔེ་རིས༌༩་༡ འབུད་འཐེན་རྡེག་གསུམ་གྱིས་དངོས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་འགྱུར་བ། 

༼ཀ༽

འདིའི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་

དེའི་རང་བཞིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་གཡོ་

མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་བར་ཤུ གས་

བརྒྱབ་དགོས་པ་དང། གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཞིག་འགོག་པར་ཡང་ཤུ གས་བརྒྱབ་

དགོས། ཤུགས་དེ་ནི་ངེད་ཚོའི་ཤ་གནད་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་བཅའ་འགུལ་

གྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་ལ། འབུད་འདེད་བྱེད་

པའམ། ཡང་ན། འཐེན་པ། ཡང་ན། རྡེག་པ་
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༼ཀ༽ ༼ཁ༽ ༼ག༽

དཔེ་རིས༌༩་༤

བཅས་བྱེད་དགོས། ཤུགས་ཞེས་པ་ནི་འབུད་འདེད་བྱེད་པ་དང། འཐེན་པ། རྡེག་པ་བཅས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་

རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། སུ་གང་གིས་ཤུ གས་མཐོང་མྱོང་མེད་ལ། སུ་གང་གིས་ཀྱང་ཚོར་མྱོང་མེད། རྒྱུན་

དུ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། ཤུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་གཅིག་པུ་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་འབྱིན་ཚེ། 

གཞི་ནས་ཤུ གས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ། དཔེ་རིས་ ༩་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། འབུད་འཐེན་

རྡེག་གསུམ་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་འགུལ་སྐྱོད་འབྱིན་པའི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་གསུམ་དེ་ཡིན། 

 འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང། 

དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་བཟོ་དབྱིབས་དང་ཆེ་

ཆུང་ཡང་འགྱུར་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད།

༩་༡  དོ་མཉམ་པ་དང་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུགས། 
Balanced and Unbalanced Force

 དཔེ་རིས་ ༩་༣ ནང་དུ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་གི་མཐའ་གཉིས་

ཏེ། སྐུད་པ་ X དང་ Y ལ་བཏགས་ནས་སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་

བཞག་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐུད་པ་ X ཕོྱགས་ཀྱི་སྐུད་སྣེ་ནས་འཐེན་ཚེ། 

ཤིང་ལེབ་དེ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྲིད།  དེ་བཞིན། སྐུད་པ་

Y ཕྱོགས་ཀྱི་སྐུད་སྣེ་ནས་འཐེན་ཚེ། ཤིང་ལེབ་དེ་གཡོན་ཕྱོགས་

སུ་འགུལ་སྲིད། འནོ་ཀྱང། སྐུད་སྣེ་གཉིས་ཀ་ནས་དོ་མཉམ་པའི་

ཤུགས་ཀྱིས་འཐེན་ཚེ། ཤིང་ལེབ་དེར་འགུལ་སྐྱོད་འབྱུང་མི་སྲིད།  

འདི་ལྟའི་ཤུ གས་ལ་དོ་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཟེར། དོ་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མི་

ཐུབ་ལ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱང་འགོག་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཤུ གས་ཚད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཤིང་ལེབ་

ཀྱི་ཕྱགོས་གཉིས་ཀ་ནས་འཐེན་ཚེ། ཕྱགོས་གང་གི་ཤུ གས་ཆེ་བ་དེའི་ཕྱགོས་སུ་ཤིང་ལེབ་དེ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་ངེས་

ཡིན། འདི་ལྟའི་ཤུ གས་ལ་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཟེར། འགུལ་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་དགོས་ཚེ། དངོས་པོ་

དེའི་ཐོག་ཏུ་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་གཏད་དགོས། 

དཔེ་རིས༌༩་༣ ཤིང་ལེབ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུ གས་འབྱིན་པ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅིག་གིས་ས་ངོས་རྩུབ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་སྒམ་ཞིག་ལ་འབུད་རྒྱག་བྱས་ན་གང་འབྱུང་སྲིད་

དམ། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤུ གས་ཆུང་ངུས་འབུད་རྒྱག་བྱས་ཚེ། སྒམ་དེར་འགུལ་མི་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་

ཚོས་འབུད་རྒྱག་བཏང་བའི་ཤུ གས་དེ་སྒམ་ངོས་དང་ས་ངོས་བར་གྱི་བརྡར་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་མི་ཐུབ། དངོས་

པོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ཕན་ཚུན་ཕྲད་ཚེ་བརྡར་ཤུ གས་བྱུང་བ་ཡིན།  སྐབས་འདིར་ས་ངོས་དང་སྒམ་ངོས་

གཉིས་ཀྱི་བརྡར་ཤུ གས་དང་འབུད་རྒྱག་བཏང་བའི་ཤུ གས་གཉིས་དོ་མཉམ་བྱུང་བས་སྒམ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་

ཡིན། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་བརྡར་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་བའི་ཤུ གས་ཀྱིས་འབུད་རྒྱག་བཏང་ཚེ། བརྡར་ཤུ གས་དང་

འབུད་རྒྱག་བཏང་བའི་ཤུ གས་གཉིས་དོ་མི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་རྐྱེན། སྒམ་དེར་འགུལ་སྐྱོད་བྱུང་ཐུབ།

 ང་ཚོས་རྐང་འཁོར་བཞོན་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྐང་འཁོར་གྱི་ཡོབ་སྐོར་མཚམས་བཞག་

ན། རྐང་འཁོར་དལ་དུ་ཕྱིན་ནས་འགྲོ་མཚམས་འཇོག་སྲིད། རྐང་འཁོར་དེ་མུ་མཐུད་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དགོས་

ཚེ། མུ་མཐུད་དེ་ཡོབ་བསྐོར་དགོས། འདི་ནི་རྐང་འཁོར་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒོལ་བའི་བརྡར་ཤུ གས་

ལས་བརྒལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེས་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་ཚེ། དོ་

མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་སྤྲོད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  འནོ་ཀྱང། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འབྱིན་པའི་

ཤུགས་ཏེ། འབུད་འཐེན་རྡེག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཤུ གས་དང། བརྡར་ཤུ གས་གཉིས་དོ་མཉམ་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་

རོལ་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་འཕར་མ་གང་ཡང་མེད་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ཐོག་འགུལ་ཐུབ། གལ་

ཏེ། གནས་སྟངས་འདི་ལྟའི་འགོ་འགུལ་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་

བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་སྲིད། 

དེས་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་མྱུར་སྣོན་བྱེད་དགོས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་

པའི་ཤུ གས་གཏད་དགོས། དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་གཏད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་

འགྱུར་ཐུབ། མཚམས་ཤིག་ནས་དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་གཏོད་བཞིན་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཆ་ཚང་

ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ།

༩་༢  འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོ། First law of Motion

 གསེག་ངོས་ཤིག་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ། གྷེ་ལི་ལོ་ཡིས་

དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་མ་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་མགྱོགས་ཚད་འགྱུར་མེད་ངང་འགུལ་

སྐྱོད་བྱེད་པའི་རྗེས་དཔག་གནང་ཡོད། དཔེ་རིས་ ༩་༥༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གྷེ་ལི་ལོ་ཡིས་རྡེལ་རིལ་

ཞིག་གསེག་ངོས་ཤིག་ནས་ཐུར་དུ་འགྲིལ་བའི་སྐབས། རྡེལ་རིལ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་འཕར་བའི་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད། 

རྗེས་མའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་འདི་ལྟའི་རྡེལ་རིལ་སྟེང་དུ་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱུང་བས་རྡེལ་རིལ་གྱི་མགྱོགས་

ཚད་འཕར་བའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱ་ཆོག དེ་བཞིན། དཔེ་རིས ༩་༥༼ཁ༽ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། རྡེལ་རིལ་དེ་

གྱེན་དུ་འགྲིལ་བའི་སྐབས་སུ། རྡེལ་རིལ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ཆག་པའི་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད།  དཔེ་རིས་ ༩་༥༼ག༽ 

ནང་དུ་བརྡར་ཤུ གས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅིང། ཕན་ཚུན་གཏད་པའི་གསེག་ངོས་གཉིས་ཡོད། གསེག་ངོས་གཅིག་

ནས་རྡེལ་རིལ་ཞིག་ཐུར་དུ་འགྲིལ་ཚེ། གསེག་ངོས་དེའི་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་ནས་རྡེལ་རིལ་དེ་ཐུར་དུ་འགྲིལ་བ་དེ་



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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༼ཀ༽
༼ཁ༽

༼ག༽

དཔེ་རིས༌༩་༥ ༼ཀ༽ རྡེལ་རིལ་ཐུར་དུ་འགྲིལ་བ། ༼ཁ༽ གྱེན་དུ་འགྲིལ་

བ། ༼ག༽ཕན་ཚུན་གཏད་པའི་གསེག་ངོས།

ཙམ་གྱི་མཐོ་ཚད་གཅིག་ཕྱོགས་གཞན་དེའི་གསེག་

ངོས་ནས་གྱེན་དུ་འཛེགས་ཐུབ།  གལ་ཏེ་གསེག་

ངོས་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་ཚེ། རྡེལ་རིལ་དེས་

ཐུར་དུ་འགྲིལ་བའི་ལམ་ཐག་དང། གྱེན་དུ་འཛེགས་

པའི་ལམ་ཐག་གཉིས་མཚུངས་ཐུབ།  གལ་ཏེ་གཡས་

ཕྱོགས་ཀྱི་གསེག་ངོས་ཀྱི་ཟུར་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཚེ། 

རྡེལ་རིལ་དེས་ཐོག་མའི་མཐོ་ཚད་མ་སླེབས་བར་

དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཏེ། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་ཐུར་དུ་

འགྲིལ་བའི་ལམ་ཐག་ལས་རིང་བ་བསྐྱོད་ཐུབ། གལ་

ཏེ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གསེག་ངོས་དེའི་ཟུར་ཀླད་ཀོར་

ཏེ། འཕྲེད་ངོས་སུ་ཕབ་ཚེ། རྡེལ་རིལ་དེས་ཐོག་མའི་

མཐོ་ཚད་མ་སླེབས་བར་དུ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་

སྐྱོད་བྱེད་ངེས་ཡིན། གལ་ཏེ་རྡེལ་རིལ་དེའི་སྟེང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་ཅི་ཡང་མེད་པ་

སྟེ། ཀླད་ཀོར་ཡིན་ཚེ། གོང་གི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་ཐུབ། གནས་སྟངས་འདི་ལྟའི་ནང་དུ་རྡེལ་རིལ་གྱི་འགུལ་

སྐྱོད་འགྱུར་བར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་དགོས་ངེས་ཀྱང། རྡེལ་རིལ་དེའི་གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་འགུལ་

སྐྱོད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤུ གས་མི་དགོས། འནོ་ཀྱང། གནས་ཚུལ་དངོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་

མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་ཀླད་ཀོར་དུ་འབྱུང་བ་ཧ་ཅང་དཀའ། གང་ལགས་ཤེ་ན། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་

ལས་ལྡོག་པའི་བརྡར་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་ཉུང་ངུར་བྱ་ཐུབ་ཀྱང། ཀླད་ཀོར་དུ་ནམ་ཡང་འགྱུར་མི་ཐུབ། དེས་ན། དོན་

དངོས་ཀྱི་ནང་དུ་རྡེལ་རིལ་དེས་ལམ་ཐག་གང་འཚམ་ཞིག་ཏུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་རྗེས། རང་བཞིན་གྱིས་འགུལ་

མཚམས་འཇོག་ངེས། 

 ནེའུ་ཊོན་གྱིས་གྷེ་ལི་ལོ་ཡི་ཤུ གས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་རྗེས། 

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། 

ཆོས་ཉིད་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ནེའུ་ཊོན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟེར། 

 འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྐྱེན་མ་བྱས་ཚེ། དྲང་ཐིག་སྟེང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དམ། ཡང་ན། བཅའ་སྡོད་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་མེད་དུ་གནས་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད། ཕྱོགས་གཞན་

ནས་བརྗོད་ཚེ། དངོས་པོ་ཚང་མས་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབས་འགྱུར་བར་རྒོལ་བ་ཡིན། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་

གྱིས་བརྡབ་གསིག་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགྲོས་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱུན་མཐུད་དེ་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན། འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་རྒྱུན་མཐུད་དེ་སྡོད་པའི་ཁྱད་གཤིས་ལ་བེམ་གཤིས་ (inertia) ཟེར། 

དེར་བརྟེན། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོར་བེམ་གཤིས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་འབོད།

 རླངས་འཁོར་ཐོག་ཏུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་མྱོང་ཚོར་ཁ་ཤས་བེམ་གཤིས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བེད་སྤྱད་དེ་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། རླངས་འཁོར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བས་གློ་བུར་དུ་

རླངས་འཁོར་གྱི་འཁོར་བཀག་བསྡམས་ཚེ། རླངས་འཁོར་དལ་དུ་ཕྱིན་ནས། རླངས་འཁོར་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དུ་ཙོག་པུར་འདུག་པའི་མི་ཚོའི་ལུས་པོ་མདུན་དུ་འཁྱོར་སྲིད་ལ། མཚམས་རེ་མདུན་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་ལ་བརྡབས་

ནས་རྨས་སྐྱོན་ཡང་འབྱུང་སྲིད། དེ་ནི་ངེད་ཚོ་ལུས་པོས་ཐོག་མའི་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱུན་མཐུད་

དེ་བྱེད་པའི་བེམ་གཤིས་ལ་ལྟོས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན། ངེད་ཚོ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་ལངས་ཏེ་

སྡོད་པའི་སྐབས། གློ་བུར་དུ་རླངས་འཁོར་འགྲོ་འགོ་བརྩམས་ཚེ། ངེད་ཚོའིལུས་པོ་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱོར་སྲིད། འདི་ནི་

སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱིས་གློ་བུར་དུ་འགྲོ་འགོ་བརྩམས་ཀྱང། ངེད་ཚོའི་ལུས་པོས་ཐོག་མའི་གནས་བབས་སྟེ། 

འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་སྡོད་པའི་ངང་ཚུལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པས་ན། ངེད་ཚོ་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱོར་བ་ཡིན། དེ་ནི་ངེད་

ཚོའི་ལུས་ཀྱི་བེམ་གཤིས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང།

 དེ་བཞིན་ལམ་གྱི་གུག་ཆ་དེ་འདྲའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་གྱིས་གློ་བུར་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ཚེ། ངེད་ཚོའི་ལུས་

པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁྱོར་བ་དེ་ཡང་ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་བེམ་གཤིས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང། དངོས་གཟུགས་ཤིག་

གི་སྟེང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་རྐྱེན་མ་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་

སྡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དོན་དངོས་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཚེ་ཤེས་ཐུབ།

བྱེད་སྒོ།    ༩་༡
 

 དཔེ་རིས་ ༩་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཀེ་

རོམ་རྩེད་པང་གི་དཀྱིལ་དེར་ཀེ་རོམ་གྱི་རོྡ་ཁག་ཅིག་

བརྩེགས་རྗེས། ཀེ་རོམ་གྱི་རྡོ་རྩིག་གི་ཞབས་ར་དེར་ཀེ་

རོམ་གྱི་རྒྱག་རྡོས་ཤུ གས་ཆེན་པོས་གཞུས་ཚེ། རྡོ་རྩིག་

གི་ཞབས་རར་ཡོད་པའི་རྡོ་གཅིག་ཕྱིར་བཏོན་ངེས་

ཀྱང། རྡོ་གཞན་རྣམས་རང་སོར་བརྩེགས་མར་གནས་

པ་ཡིན། དེ་ནི་རྡོ་གཞན་ཚོའི་བེམ་གཤིས་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཡིན།
དཔེ་རིས༌༩་༦ ཀེ་རོམ་རྡོ་བརྩེགས་མའི་ཞབས་རར་གཞུས་ཚུལ།

བྱེད་སྒོ།    ༩་༢

 དཔེ་རིས་ ༩་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཤེལ་ཕོར་སྟོང་པ་ཞིག་གི་ཁ་བཀབ་པའི་ཤོག་པང་སྲབ་མོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དངུལ་

སྒོར་ལྔའི་དོང་ཙེ་ཞིག་བཞག་རྗེས། ཤོག་པང་དེའི་

འཕྲེད་དུ་མཛུབ་མོས་ཤུ གས་ཀྱིས་འབྲབ་ཚེ། ཤོག་པང་

དེ་ཕྱིར་དབྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དོང་ཙེ་དེ་ཐད་ཀར་

ཤེལ་ཕོར་ནང་དུ་ལྷུང་ངེས་ཡིན། དེ་ནི་དོང་ཙེ་དེའི་

བེམ་གཤིས་ཀྱིས་དོང་ཙེ་དེའི་ཐོག་མའི་གནས་བབས་

འགྱུར་མི་འདོད་པས་ཡིན། དཔེ་རིས༌༩་༧ ཤོག་པང་ལ་མཛུབ་མོས་འབྲབ་སྐབས་དངུལ་སྒོར་ལྷུང་ཚུལ།

༩་༣  བེམ་གཤིས་དང་གདོས་ཚད། Inertia And Mass

 ད་བར་དུ་སྤེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་དང། དཔེར་བརྗོད་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟར་རྒོལ་བའི་སྐོར་བཤད་ཡོད། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་མེད་

ཚུགས་པོར་བསྡད་ཡོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་མེད་དུ་སྡོད་འདུན་བྱེད་པ་དང། གལ་ཏེ་



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། དངོས་པོ་དེས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་འདུན་བྱེད་པ་ཡིན། དངོས་

པོ་ཞིག་གི་འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བེམ་གཤིས་ཟེར། བྱས་ན། དངོས་པོ་ཚང་མའི་བེམ་གཤིས་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ། 

དཔེ་དེབ་ཀྱིས་བཀང་པའི་སྒམ་ཞིག་ལ་འབུད་རྒྱག་གཏོང་བ་དང། སྒམ་སྟོང་པ་ཞིག་ལ་འབུད་རྒྱག་གཏོང་

བ་གཉིས་གང་ལས་སླ་བ་ཡོད་དམ་། དེ་བཞིན། རྐང་སྤོལ་ཞིག་ལ་རྡོག་ཐོ་གཞུས་ཚེ། སྤོ་ལོ་དེ་ཐག་རིང་དུ་

གཡུག་ཐུབ། འནོ་ཀྱང་སྤོ་ལོ་དེའི་ཆེ་ཆུང་དང་མཉམ་པའི་རྡོ་ཞིག་ལ་རྡོག་ཐོ་གཞུས་ན། རྡོ་དེར་འགུལ་སྐྱོད་ཧ་

ཅང་འབྱུང་དཀའ་བ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ། སོ་སོའ་ིརྐང་པར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ཉེན་ཡོད། དེ་བཞིན་བྱེད་སྒོ་ ༩་

༢ ནང་དུ་དངུལ་སྒོར་ལྔའི་དོང་ཙེའི་ཚབ་ཏུ། དངུལ་སྒོར་གཅིག་གི་དོང་ཙེ་བེད་སྤྱད་ཚེ། བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་བར་

ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་སྤྱོད་དགོས་ངེས་མིན། ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་པོས་འགུལ་

སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་མེ་འཁོར་ཞིག་འགུལ་ཧ་ཅང་དཀའ། འདི་ནི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་དང་བསྡུར་ན། མེ་

འཁོར་གྱི་བེམ་གཤིས་ཆེ་བ་སྟེ། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་གནས་བབས་འགྱུར་འདུན་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་ཡིན། དེས་ན། ལྗིད་

ཁོག་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའམ། ཡང་ན། གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའི་དངོས་པོར་བེམ་གཤིས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་

ཡོད། དེར་བརྟེན། བེམ་གཤིས་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང། འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་

སྡོད་པའི་རང་བཞིན་འགྱུར་བར་རྒོལ་བའི་རང་འབྱུང་གི་ཁྱད་གཤིས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་བེམ་

གཤིས་ནི་དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་ཀྱིས་འཇལ་ཐུབ། 

༩་༤  འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པ། Second Law of Motion

དྲི་བ་།ྣ

༡། གཤམ་གྱི་དངོས་པོ་གང་དག་ལ་བེམ་གཤིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། 

  ཀ) འགྱིག་གི་སྤོ་ལོ་གཅིག་དང་དེ་དང་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པའི་རྡོ་ཞིག 

  ཁ)  རྐང་འཁོར་དང་མེ་འཁོར། 

  ག) དངུལ་སྒོར་ལྔའི་དོང་ཙེ་དང་དངུལ་སྒོར་གཅིག་གི་དོང་ཙེ། 

༢། གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་དེའི་ནང་དུ་སྤོ་ལོའ་ིམྱུར་ཚད་ཐེངས་ག་ཚོད་འགྱུར་བ་ངོས་འཛིན་དགོས། “རྐང་

སྤོལ་རྩེད་འགྲན་པ་ཞིག་གིས་སྤོ་ལོ་དེ་རང་གི་རྩེད་རོགས་ཤིག་ལ་སྤྲད། རྩེད་རོགས་དེས་རྐང་སྤོལ་གྱི་

སྒོ་ལ་གཏད་དེ་སྤོ་ལོར་རྡོག་ཐོ་གཞུས། སྒོ་སྲུང་བ་དེས་སྤོ་ལོ་བཟུང་སྟེ་རང་གི་རྩེད་རོགས་ཤིག་ལ་སྤྲད།” 

གནད་དོན་འདིའི་ནང་གི་ཤུ གས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པོ་དེ་དག་ཀྱང་ངོས་འཛིན་དགོས། 

༣། ལྕང་སྡོང་ཞིག་ཤུ གས་ཆེན་པོས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ལོ་མ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ 

ཡིན་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༤། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་འཁོར་བཀག་བསྡམས་ཚེ། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་     

ནང་གི་འགྲུལ་པ་ཚོ་མདུན་དུ་འཁྱོར་བ་དང། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱིས་འགུལ་འགོ་བརྩམས་སྐབས་     

འགྲུལ་པ་ཚོ་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་གཏད་

ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་འགྱུར་བ་སྟེ། དངོས་པོ་དེར་མྱུར་སྣོན་བྱུང་བའི་སྐོར་བརྗོད་ཡོད། ཐེངས་འདིར་ཕྱི་

རོལ་ནས་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང། ཤུགས་ཚད་ཇི་ལྟར་འཇལ་

བའི་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་འདིར་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ལ་བལྟས་

ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་ཆོག དེ་ཡང། པིང་པོང་སྤོ་ལོའ་ིརྩེད་འགྲན་ནང་དུ་རྩེད་འགྲན་པ་ཞིག་ལ་པིང་པོང་སྤོ་ལོ་

ཞིག་ཕོག་ཚེ། རྩེད་འགྲན་པར་ན་ཟུག་འབྱུང་མི་སྲིད།  གལ་ཏེ་ཁིར་ཀེ་ཊེ་སྤོ་ལོ་ཞིག་ཕྱི་རོལ་གྱི་ལྟད་མོ་བ་ཞིག་

ལ་ཕོག་ཚེ། ལྟད་མོ་དེ་ལ་རྨས་སྐྱོན་འབྱུང་སྲིད། དེ་བཞིན་ཁ་བཀག་སྟེ་བསྡད་ཡོད་པའི་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་

ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་མེད་ཀྱང། སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༥ རེའི་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་བསྐྱོད་བཞིན་པའི་དོས་

སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ལ་ཡིད་གཟབ་མ་བྱས་པར་། མི་ལ་རྡུང་ཚེ་རྨས་སྐྱོན་བཟོ་སྲིད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་སྲོག་ཀྱང་

འཕྲོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་བཞིན། གདོས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་ཡང་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་པོས་འགུལ་བཞིན་པའི་མེ་

མདའི་མདེའུ་ཡིས་ཀྱང་མི་གསོད་ཐུབ། གནས་སྟངས་འདི་ཚོར་གཞིགས་ཚེ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཤུ གས་རྐྱེན་ནི་

དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་དང། མྱུར་ཚད་ལ་ལྟོས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་དང་གདོས་

ཚད་མཉམ་དུ་སྡེབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འགུལ་ནུས་ཟེར། འགུལ་ནུས་ནི་ནེའུ་ཊོན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང། དངོས་

པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་ p ནི་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ v དང་གདོས་ཚད་ m ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་མཚུངས་པ་

བརྗོད་ཡོད། 

   དེ་ནི།

    p=mv                                (༩་༡)

 འགུལ་ནུས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། འགུལ་ནུས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ནི་མྱུར་

ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མཚུངས། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། འགུལ་ནུས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི། སྐར་ཆ་རེར་

ཀི་ལོ་གྷ་རམ་དང་མི་ཊར་ཡིན་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ kg m s-1 འབྲི། དེས་ན། དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་འགྱུར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ཀྱང་འགྱུར་བ་གསལ་པོ་ཡིན། 

ཐད་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གློག་རྫས་ཟད་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༡ རེའི་

འབུད་རྒྱག་བཏང་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེའི་མ་འཕྲུལ་འབར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་ཆ་བཞག དེ་ཡང། མི་གཉིས་

གསུམ་ཞིག་གིས་རླངས་འཁོར་ལ་འབུད་རྒྱག་ཐོག་མར་གཏོང་སྐབས་རླངས་འཁོར་གྱི་མ་འཕྲུལ་འབར་མི་ཐུབ་

ཀྱང། དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞིག་འབུད་རྒྱག་བཏང་ཚེ། རླངས་འཁོར་ལ་མྱུར་སྣོན་རིམ་བཞིན་བྱུང་སྟེ་གོང་གི་

མགྱོགས་ཚད་ཐོག་སླེབས་ཐུབ། གནད་དོན་འདིས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་

འགུལ་ནུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ནི་དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་གཅིག་པུར་ལྟོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། 

དུས་ཚོད་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལའང་ལྟོས་པ་བརྗོད་ཐུབ། དེས་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་བའི་ཤུ གས་ནི་

དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་ནང་དུ་འགུལ་ནུས་འགྱུར་བར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་

པས། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་གཏད་པའི་དོ་མི་མཉམ་པའི་

ཤུགས་ཀྱི་མཐུན་སྡུར་དུ་གྲུབ་ཅེས་བརྗོད། 



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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༩་༤་༡  འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པའི་རྩིས་འགྲོས། 

Mathematical formulation of Second law of Motion
 

 དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གདོས་ཚད་ m ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ u ཡིས་

འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་ཆ་བཞག  གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་ཤུ གས་ F རྒྱུན་མཐུད་དེ་སྤྲད་ནས་

དངོས་པོ་དེ་ལ་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་བྱས་ཏེ། དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ v ལ་འཕར་བ་

ཡིན་ན། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་འགུལ་ནུས་ p
1
=mu  དང། མཐའ་མའི་འགུལ་ནུས་ p

2
=mv ཡིན་ངེས། 

དེས་ན། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ནུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ནི།

      ȣ  p
2
-p

1

      ȣ  mv-mu

      ȣ  m(v-u)

      དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་ནི།

      

ȣ
 
m(v-u)

t
         ཡང་ན། ཤུགས་ཚད་ནི། 

            F 

ȣ

 
m(v-u)

t

            F=
km X (v-u)

t        (༩་༢)

            F=kma               (༩་༣)

 འདིར་ a [=(v-u)/t] ནི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་དེ། མྱུར་སྣོན་དང། ཁྱོན་འབོར་ k ནི་སོར་གནས་ཀྱི་

བསྡུར་ཚད་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་(kg) དང། མྱུར་

ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ (ms-2) ཡིན། ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི། སོར་གནས་ཀྱི་བསྡུར་

ཚད་ k ཡི་ཐོབ་གྲངས་གཅིག་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བདམས་པ་ཡིན། དེས་ན། ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་ནི་གདོས་

ཚད་ 1kg  ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 1 རེའི་མྱུར་སྣོན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་

འབོར་ཞིག་ལ་བརྗོད། 

  དེ་ནི། ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ 1= k X (1kg) X (1ms-2)

འདིར་ k ཡི་ཐོབ་གྲངས་ཀླད་ཀོར་ཡིན་ཚེ། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༣ གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཐུབ།

      F=ma           (༩་༤)

 ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་དང་མི་ཊར་(kg m s-2) རམ། ཡང་ན། 

ནེའུ་ཊོན་སྤྱོད། ནེའུ་ཊོན་གྱི་མཚོན་རྟགས་སུ་ N འབྲི། 

 འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེའི་

གདོས་ཚད་དང་མྱུར་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་ཡིན་བརྗོད། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པ་ནི་

ངེད་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་

པ་མང་པོ་ཡོད། དེ་ཡང། དཔེ་རིས་ ༩་༨ ནང་

དུ་གསལ་བ་བཞིན། ནམ་རྒྱུན་ཁིར་ཀེ་ཊེ་རྩེད་

འགྲན་པ་ཚོས་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་

སྤོ་ལོ་འཛིན་སྐབས། སྤོ་ལོ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཁོ་པའི་ལག་གཉིས་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་

ཅུང་བསྣུར་བ་དེ་འདྲ་དོ་སྣང་བྱུང་མྱོང་ངམ། དེ་

ནི་རྩེད་འགྲན་པས་སྤོ་ལོའ་ིམྱུར་ཚད་ཀླད་ཀོར་དུ་

འགྱུར་བའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་

ཤིག་ཡིན། འདི་ལྟར་བྱས་ཚེ། སྤོ་ལོའ་ིམྱུར་ཚད་

དལ་བུར་ཆག་ནས་ལག་པར་རྨས་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་

ཁ་འབྱུང་མི་སྲིད། གལ་ཏེ། མྱུར་ཚད་མཐོ་བའི་སྤོ་

ལོ་དེ་ཐད་ཀར་བཟུང་ཚེ། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་སྤོ་ལོའ་ིམྱུར་ཚད་ཀླད་ཀོར་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་རྐྱེན། འགུལ་ནུས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ། འགུལ་ནུས་

ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ཤུ གས་མང་བ་བརྒྱབ་ཏེ་སྤོ་ལོ་འཛིན་དགོས། དེའི་དབང་གིས་ལག་

པར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱུག་མཆོང་འཕེན་གསུམ་གྱི་རྩེད་འགྲན་ནང་དུ་མཐོ་མཆོང་བྱེད་ཡུལ་དུ་

འབོལ་གདན་ནམ་བྱེ་མ་གཏིང་ནས། མཐོ་མཆོང་པ་ཚོའི་ལུས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་བྱེད་པ་ནི། མཐོ་མཆོང་པ་

ཚོ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། འགུལ་ནུས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཇེ་ཉུང་དུ་

བཏང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགུལ་ནུས་ཀྱི་ཤུ གས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ། 

 འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༤ བེད་སྤྱད་དེ་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོ་

མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཀྱིས་འགྲོལ་ཐུབ།

དེ་ཡང། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༤ ནི།

      F= ma

    ཡང་ན།   F=
m(v-u)

t           (༩་༥)

    ཡང་ན།   Ft=mv-mu

 དེ་ནི། གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་ F=0 ཡིན་ན། v=u ཡིན། དེའི་དོན་ནི། དུས་ཡུན་ t དེའི་ནང་དུ་

དངོས་པོ་དེས་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ u ཡིས་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱུན་མཐུད་དེ་བྱས་པ་སྟོན། གལ་ཏེ། u=0 ཡིན་ན། 

v=0 ཡིན་རྐྱེན། དངོས་པོ་དེ་འགུལ་མེད་ཡིན་པ་སྟོན།

དཔེ་རིས། ༩་༨། ཁིར་ཀེ་ཊེ་རྩེད་འགྲན་པས་སྤོ་ལོ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་ཆབ་

གཅིག་ལག་གཉིས་རྒྱབ་ཏུ་ཅུང་བསྣུར་བའི་རྣམ་པ།
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དཔེར་བརྗོད། ༩་༡། 

 གདོས་ཚད་ 5kg ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་སྐར་ཆ་ 2 ཀྱི་རིང་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཤུ གས་བརྒྱབ་ནས། 

དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 3 རེ་ནས་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 7 རེར་འཕར་ཡོད།  དེས་ན། དུས་

ཡུན་དེའི་ནང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཤུ གས་ཚད་དེས་དུས་

ཡུན་སྐར་ཆ་ 5 ཡི་རིང་ལ་དངོས་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་བྱེད་ནུས་བཏོན་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ཇི་

ཙམ་ལ་སླེབས་ཐུབ་བམ།

འགྲོལ་བ།

 ང་ཚོར་སྤྲད་པ་ནི།  u=3ms-1

       v=7mas-1

      t=2s 

      m=5kg

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༥ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི།

    F= 
m X (v-u)

t

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་འདིའི་ནང་དུ་གོང་ཐོབ་གྲངས་དེ་དག་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

    F=
5kg X (7ms-1-3ms-1)

2s
=10N

 གལ་ཏེ་ཤུ གས་ཚད་དེ་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 5 ཡི་རིང་ལ་དངོས་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་འབྱིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་

མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ནི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༥ བསྐྱར་འབྲི་བྱས་ནས་འཚོལ་ཐུབ།

    v= u + 
Ft
m

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནང་དུ་གོང་གི་ཐོབ་གྲངས་དེ་དག་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ། 

    མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ v=13ms-1 ཡིན། 

དཔེར་བརྗོད། ༩་༢། 

 གདོས་ཚད་ 2kg ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 5 རེ་བྱེད་

པར་ཤུ གས་མང་བ་དགོས་སམ། ཡང་ན། གདོས་ཚད་ 2kg ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་

བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 2 རེ་བྱེད་པར་ཤུ གས་མང་བ་དགོས། 
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འགྲོལ་བ། 

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༤ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི། F=ma 

 འདིར་ང་ཚོར་སྤྲད་པ་ནི། m
1
=2kg དང་ a=5ms-2

    m
2
=4kg དང་ a=2ms-2

 དེས་ན།

  F
1
=m

1
a

1
=2kg X 5ms-2= 10N

  F
2
=m

2
a

2
=4kg X 2ms-2=8N

 དེར་བརྟེན། F1>F2

དེས་ན། གདོས་ཚད་ 2kg ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེར་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མྱུར་སྣོན་མི་ 5 རེ་བྱེད་པར་ཤུ གས་མང་

བ་དགོས། 

དཔེར་བརྗོད། ༩་༣། 

 མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 108 སྐྱོད་བཞིན་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་འཁོར་བཀག་བསྡམས་

ནས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 4 ཡི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་དེའི་ཁ་བཀག་པ་རེད། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེ་དང་དེའི་ནང་

གི་འགྲུལ་པ་ཚོའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1000 ཡིན་ན། འཁོར་བཀག་བསྡམས་པ་དེས་

རླངས་འཁོར་ལ་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་སྤྲད་ཡོད་དམ།

འགྲོལ་བ། 

 རླངས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི།   u=108km/h

      =108 X 1000m/(60 X 60s)

      =30ms-1

 རླངས་འཁོར་གྱི་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ནི།  v=0ms-1

 རླངས་འཁོར་གྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་གདོས་ཚད་ནི།  m=1000kg

 དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན་ནི།    t=4s

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༥ ནས་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་འབྱིན་པའི་ཤུ གས་ཚད་ནི། 

      F=
m(v-u)

t
 གོང་གི་ཐོབ་གྲངས་དེ་དག་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནང་དུ་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

  F=1000kg X (0-3)ms-1/4s=-7500N ཡང་ན། 7500kg ms-2

དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ནི་ 7500N ཡིན། 
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དཔེར་བརྗོད། ༩་༤།

 ཤུགས་ནེའུ་ཊོན་ 5 ཡིས་གདོས་ཚད་ m
1
 བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 

10 རེའི་མྱུར་སྣོན་བྱས་པ་དང། གདོས་ཚད་ m
1
 བྱས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་

ཊར་ 20 རེའི་མྱུར་སྣོན་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་གཉིས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཚེ། 

ཤུགས་ཚད་དེས་མྱུར་སྣོན་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

འགྲོལ་བ།

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༤ ནས་ང་ཚོར་ m
1
=F/a

1
 དང།  m

2
=F/a

2
 ཐོབ་ཐུབ།

 འདིར་ a
1
=10ms-2 དང། a

2
=20ms-2 དང། F=5N ཡིན།

 དེས་ན།  m
1
=5N/10ms-2=0.50kg

  m
2
=5N/20ms-2=0.25kg

 གལ་ཏེ་གདོས་ཚད་གཉིས་པོ་མཉམ་དུ་འདུས་ཚེ། m=0.50kg+0.25kg=0.75kg

 མཉམ་དུ་འདུས་པའི་གདོས་ཚད་གཉིས་པོར་ཤུ གས་ཚད་ 5N གྱིས་འབྱིན་པའི་མྱུར་སྣོན་ a ནི།

   a=F/m=5N/0.75kg

     =6.67ms-2

དཔེར་བརྗོད། ༩་༥། 

 དཔེ་རིས་ ༩་༩ ནི་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 20 

ཡོད་པའི་སྤོ་ལོ་ཞིག་གིས་སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་

ཐད་ཀར་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་

ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་རེད། སྒྲོག་ཙེ་དེས་སྤོ་ལོའ་ིའགུལ་

སྐྱོད་འགོག་དགོས་ཚེ། སྒྲོག་ཙེས་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་

འདོན་དགོས་སམ།

འགྲོལ་བ། 

 སྤོ་ལོ་དེའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི་སྐར་ཆ་རེར་སེན་ཊི་མི་ཊར་ 20 རེ་ཡིན་པ་དང། སྒྲོག་ཙེའི་རྡར་  

 ཤུགས་ཀྱི་འགོག་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 20 ནང་དུ་སྤོ་ལོའ་ིམྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་སེན་ 

 ཊི་མི་ཊར་ 0 དུ་གྱུར་ཡོད། 

དེས་ན། u=20cms-1 དང། v=0cms-1 དང། t=10s ཡིན། མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ནང་གི་ 

ཐིག་རིས་ནི་དྲང་ཐིག་ཡིན་རྐྱེན། མྱུར་སྣོན་གཅིག་སྙོམས་ཐོག་སྤོ་ལོས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 

5
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དེར་བརྟེན། མྱུར་སྣོན་ a ནི།

   a=
(v-u)

t

     =
(0cms-1 - 20cms-1)

10s
     =-2cms-2=-0.02ms-2

སྤོ་ལོའ་ིསྟེང་དུ་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ F ནི།

   F=ma=(20/1000)kg X (-0.02ms-2)

     =-0.0004N

འདིར་ཐོབ་གྲངས་སྔོན་དུ་འཐེན་རྟགས་བྲིས་པ་འདིས་སྒྲོག་ཙེས་སྤོ་ལོར་གཏོད་པའི་བརྡར་ཤུ གས་ནི་སྤོ་ལོའ་ི

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་སྟོན།

༩་༥  འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པ།  Third Law of Motion

 འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོ་དང་གཉིས་པས། ཤུགས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང། 

ཤུགས་ཚད་ཇི་ལྟར་འཇལ་བའི་སྐོར་བརྗོད་ཡོད། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པས། དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དངོས་

པོ་གཞན་ཞིག་ལ་ཤུགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འདོན་ཚེ། དངོས་པོ་གཞན་དེས་ཀྱང་ཚད་མཉམ་ཞིང། ཕྱོགས་ལྡོག་པའི་ཤུགས་ཀྱི་

བྱེད་ནུས་ཕྱིར་འདོན། ཞེས་བརྗོད། དཔེར་ན། རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་ནང་དུ། རྩེད་འགྲན་པ་ཞིག་གིས་རང་ནུས་ཇི་

ཡོད་ཀྱིས་སྤོ་ལོར་རྡེག་པའི་དུས་ཚོད་དང། རྩེད་འགྲན་པ་གཞན་ཞིག་གིས་སྤོ་ལོར་རྡེག་པའི་དུས་ཚོད་གཉིས་

སྟབས་འཁེལ་ཏེ། རྩེད་འགྲན་པ་གཉིས་པོའ་ིརྐང་པ་ཕན་ཚུན་བརྡུང་ཚེ། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་རྐང་པར་རྨས་སྐྱོན་

དང་ན་ཟུག་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ནི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འདོན་རེས་བྱས་

པས་ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བརྗོད་ཚེ། ཕྱོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་ཤུ གས་མ་གཏོགས་ཕྱོགས་རྐྱང་

པའི་ཤུ གས་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང། ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཏད་དེ་འབྱུང་བའི་ཤུ གས་ལ་བྱེད་པོའ་ིཤུ གས་ (action) དང་

བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤུ གས་ (reaction) ཞེས་བརྗོད། 

 དཔེ་རིས་ ༩་༡༠ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ལྡེམ་རྩིབ་ཀྱི་སྲང་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག 

གལ་ཏེ། ལྡེམ་རྩིབ་ཁ་པའི་སྣེ་གཅིག་རྩིག་པ་ལ་བཏགས་ནས། ལྡེམ་རྩིབ་ཀ་པའི་སྣེ་གཞན་དེ་ནས་ཤུ གས་ཀྱིས་

འཐེན་ཚེ། ལྡེམ་རྩིབ་གཉིས་ཀའི་ཚད་སྟོན་རིམ་

གཅིག་པ་འབྱུང་སྲིད། དེ་ནི། སྲང་ཀ་པས་སྲང་

ཁ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ནི། སྲང་ཁ་པས་སྲང་

ཀ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ཚད་དང་མཉམ་ཞིང། 

ཕན་ཚུན་གྱིས་ཕྱོགས་ལྡོག་པས་ཡིན། འདིར་སྲང་

ཀ་པས་སྲང་ཁ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ལ་བྱེད་

དཔེ་རིས༌༩་༡༠ བྱེད་ཤུ གས་དང་བྱ་ཤུ གས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་

ཞིང་ཕྱོགས་ལྡོག་པ་ཡིན།

༼ཀ༽༼ཁ༽



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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པོའ་ིཤུ གས་༼བྱེད་ཤུ གས་༽དང། སྲང་ཁ་པས་སྲང་ཀ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ལ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤུ གས་༼བྱ་ཤུ གས་༽

ཟེར། 

དེས་ན། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པས། བྱེད་ཤུགས་རེ་ལ་བྱ་ཤུགས་རེ། མཉམ་ཞིང་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅན། 

(Every action there is equal and opposite reaction)ཞེས་ཀྱང་བརྗོད། 

 ཁྱེད་རང་ལངས་ཏེ་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་སྙིང་འདོད་དེ། གོམ་པ་སྤོ་འགོ་བརྩམས་ཚེ།  ཁྱེད་རང་

གིས་ཤུ གས་སྤྱད་དེ་གོམས་སྟབས་ལ་མྱུར་སྣོན་བྱེད་དགོས། ཤུགས་འདི་ནི་ཤ་གནད་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཤུགས་ཡིན། ཤུགས་འདིས་ཁྱེད་རང་གི་རྐང་པའི་འགོ་གི་ལམ་དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འབུད་རྒྱག་བྱས་པར་བརྟེན། 

ལམ་དེས་ཀྱང་ཚད་མཉམ་ཞིང་ཕྱོགས་ལྡོག་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་འབུད་རྒྱག་བྱས་ནས་ཁྱེད་རང་

མདུན་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

 བྱེད་པོའ་ིཤུ གས་དང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤུ གས་གཉིས་དུས་གཏན་དུ་ཚད་མཉམ་པ་ཡིན་ཡང། དེ་གཉིས་

ཀའི་མྱུར་སྣོན་གྱི་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཤུགས་འདོན་ཡུལ་གྱི་

དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཆོག 

དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་ན། ཕན་ཚུན་གཏོད་རེས་བྱས་པའི་ཤུ གས་ཚད་མཉམ་ཡང། 

མྱུར་སྣོན་བྱེད་ཚད་འདྲ་མི་སྲིད། 

 དཔེ་རིས་ ༩་༡༡ ནང་དུ་གསལ་བ་

བཞིན། རྒྱུན་གཏན་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་

སུ། མེ་མདས་མདེའུ་འཕེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

མེ་མདའ་ཡང་འགུལ་ཙམ་བྱེད། དེ་ནི། མེ་མདའི་

ཤུགས་ཇི་ཙམ་གྱིས་མདེའུ་འཕེན་པ་དེ་ཙམ་གྱི་

ཤུགས་ཚད་ཅིག་མདེའུ་ཡིས་ཀྱང་མེ་མདར་ཕྱིར་

གཏོད་པས་ཡིན། འ་ོན། མདེའུ་ཡིས་མི་གསོད་

ཐུབ་ཀྱང། མེ་མདས་དེ་ལྟར་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མེ་མདའི་གདོས་ཚད་

ནི་མདེའུ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་རྐྱེན། ཤུགས་ཚད་

དེས་མདེའུ་ལ་མྱུར་སྣོན་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་

ཙམ་མེ་མདར་བྱེད་མི་ཐུབ་པས་ཡིན། 

 དཔེ་རིས་༩་༡༢ ནང་དུ་གསལ་བ་

བཞིན། འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲུ་ཐོག་

ནས་གྲུ་པ་དེས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་མཆོང་ཚེ། གྲུ་

དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བ་དེས་ཀྱང་འགུལ་

སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པའི་གོ་དོན་སྟོན་ཐུབ། 

དཔེ་རིས༌༩་༡༡ མདེའུ་འཕེན་པའི་ཤུ གས་དང་མེ་མདའ་ཕྱིར་འཕར་བའི་ཚུལ།

མདེའུ་མྱུར་སྣོན་བྱེད་པའི་ཤུ གས།

མེ་མདའ་ཕྱིར་འཕར་བ།

དཔེ་རིས༌༩་༡༢ གྲུ་པས་གྲུ་ཐོག་ནས་མདུན་དུ་མཆོང་སྐབས་གྲུ་རྒྱབ་ཏུ་འགུལ་བ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བྱེད་སྒོ།   ༩་༤ 

 དཔེ་རིས་ ༩་༡༣ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། འདྲུད་འཁོར་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་འགྲེང་རྗེས། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ལག་

ཏུ་བྱེ་མས་ཁེངས་པའི་འགྱིག་ཕད་ཅིག་གམ། ཡང་ན། ཅ་དངོས་ལྗིད་

པོ་ཞིག་བཞག་ནས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འགྱིག་ཕད་དེ་གཡུག་

རེས་སྐོར་རེས་བྱེད་དགོས། འདྲུད་འཁོར་དེའི་འཁོར་ལོའ་ིངོས་སུ་ཚོན་

མདོག་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ཐིག་འཐེན་ནས། ཁངོ་གཉིས་ཀྱིས་འགྱིག་ཕད་

དེ་གཡུག་རེས་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་འདྲུད་འཁོར་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་

ཕྱོགས་གང་དུ་བྱེད་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས།

དཔེ་རིས༌༩་༡༣

༼ཀ༽

༼ཁ༽

༼ག༽

གདངོ་རྡུང་མ་བྱས་སྔནོ།

གདོང་རྡུང་བྱས་རྗེས།

F
BA

F
AB

u
A

ཀ ཁm
A

m
B u

B

v
Bv

A

m
A

m
B

དཔེ་རིས༌༩་༡༤ སྤོ་ལོ་གཉིས་གདོང་རྡུང་བྱས་པའི་ཁྲོད་དུ་འགུལ་ནུས་སོར་གནས་བྱུང་བ།

 གལ་ཏེ་གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ། འདྲུད་འཁོར་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་དང། འདྲུད་འཁོར་

གཞན་དེའི་སྟེང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་བཞག་ཚེ། ཤུགས་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་མྱུར་སྣོན་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་འགུལ་

སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་པ་དེ་མཐོང་ཐུབ། 

 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་གི་འདྲུད་འཐེན་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ། མཐུག་ཚད་ལ་མི་ལི་མི་ཊར་ 

12 སམ་ཡང་ན། 18 དང། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ 50cm X 100cm ཡོད་པའི་བརྩེགས་སྦྱར་པང་ལེབ་(plywood)ཅིག་དང། 

འགྱིག་མཁྲེགས་པོས་བཟོས་པའི་འཁོར་ལོ་ཆ་གཉིས་དགོས།

 

༩་༦  འགུལ་ནུས་སོར་གནས། Conservation of Momentum

 དཔེ་རིས་ ༩་༡༤༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གདོས་ཚད་ m
A
 ཡོད་པའི་

སྤོ་ལོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་ u
A
 དང། གདོས་ཚད་ m

B
 ཡོད་པའི་སོྤ་ལོ་གཞན་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་ u

B
 ཐོག་འགྲུལ་

སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྤོ་ལོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་

པར་ཆ་བཞག དེ་བཞིན། མྱུར་ཚད་ u
A 
ནི་མྱུར་ཚད་ u

B 
ལས་ཆེ་བ་(u

A 
>u

B 
)ཡོད་པར་ཆ་བཞག  



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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དཔེ་རིས་ ༩་༡༤༼ཁ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྤོ་ལོ་གཉིས་པོ་དེ་ཕན་ཚུན་གདོང་རྡུང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གདོང་

རྡུང་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་དུ་སྤོ་ལོ་ཀ་པས་སྤོ་ལོ་ཁ་པར་ཤུ གས་ F
AB

 གཏོད་པ་དང། སྤོ་ལོ་ཁ་པས་སོྤ་ལོ་

ཀ་པར་ཤུ གས་ F
BA

 གཏོད། དཔེ་རིས་ ༩་༡༤༼ག༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གདོང་རྡུང་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་སོྤ་ལོ་

ཀ་པའི་མྱུར་ཚད་ v
A
 དང། སྤོ་ལོ་ཁ་པའི་མྱུར་ཚད་ v

B
 ཡིན་ན། 

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༡ གཞི་རུ་བྱས་ན། གདོང་རྡུང་མ་བྱུང་སྔོན་དུ་སྤོ་ལོ་ཀ་པའི་འགུལ་ནུས་ནི་ m
A
u

A
 

དང། གདོང་རྡུང་བྱུང་རྗེས་སྤོ་ལོ་ཀ་པའི་འགུལ་ནུས་ནི་ m
A
v

A
 ཡིན། 

དེས་ན། གདོང་རྡུང་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་སྤོ་ལོ་ཀ་པའི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་ནི།  

    m
A 

(v
A
-u

A
)

t
    ཡིན།

དེ་བཞིན། གདོང་རྡུང་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་སྤོ་ལོ་ཁ་པའི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་ནི།

   

    m
A 

(v
B
-u

B
)

t    ཡིན།

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པ་གཞི་རུ་བཟུང་ན། སྤོ་ལོ་ཀ་པས་སྤོ་ལོ་ཁ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ F
AB 

དང། སོྤ་

ལོ་ཁ་པས་སྤོ་ལོ་ཀ་པར་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ F
BA 

གཉིས་ཀྱི་ཚད་མཉམ་ཞིང་ཕན་ཚུན་ཕྱོགས་ལྡོག་པ་ཡིན་དགོས། 

དེར་བརྟེན། 

  F
AB

=-F
BA                                         

(༩་༦)

ཡང་ན། 

  m
A 

(v
A
-u

A
)

t
 = -m
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(v
B
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འདི་ཡིས་ང་ཚོར་      m
A
u

A
 + m

B
u

B 
 = m

A
v

A 
+ m

B
v

B    
སྤྲོད་ཐུབ།           (༩་༧)

 འདིར་ m
A
u

A
 + m

B
u

B
 ནི་གདོང་རྡུང་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ་སྤོ་ལོ་ཀ་པ་དང་ཁ་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་

ནུས་དེ་ཡིན་པ་དང། m
A
v

A 
+ m

B
v

B 
 ནི་གདོང་རྡུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྤོ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་ནུས་

དེ་ཡིན། དེར་བརྟེན། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༩་༧ ལ་བལྟས་ཚེ། སྤོ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་ནུས་ལ་འགྱུར་བ་

མེད་པར་སོར་གནས་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ། 

 གོང་གི་གདོང་རྡུང་བྱུང་བའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟར་གཞིགས་ནས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་

ཀྱི་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་བབས་ཤིག་གི་ཁྲོད་དུ། དངོས་པོ་གཉིས་གདོང་རྡུང་མ་བྱས་པའི་སྔོན་གྱི་ཁྱོན་

བསྡོམས་འགུལ་ནུས་དང། གདོང་རྡུང་བྱས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་ནུས་གཉིས་མཚུངས་པ་བརྗོད་ཐུབ། 

འདི་ནི་འགུལ་ནུས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། འགུལ་ནུས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་གཉིས་

གདོང་རྡུང་བྱུང་ཡང་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་འགུལ་ནུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའམ། ཡང་ན་སོར་

གནས་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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	 དངོས་ཁམས་རིག་པའིགཞི་རྩའི་ཆོས་ཉིད་དེ།	 འགུལ་ནུས་སོར་གནས་དང།	 ནུས་པ་སོར་གནས།	 ཟུར་ཁུག་འགུལ་ནུས་སོར་

གནས།	 གློག་ཁུར་སོར་གནས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་དག་ནི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན།	 དངོས་དཔྱད་ཀྱི་ཚོད་ལྟས་

སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་ར་སྤྲོད་མི་ཐུབ་ཀྱང།	 བདེན་དཔང་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་ཐུབ་ལ།	 ཁུངས་དག་མིན་

པའི་ར་སྤྲོད་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ།	 སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལས་བརྒལ་བའི་ཚོད་ལྟའི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་གིས་ཀྱང།	 སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁུངས་

དག་མིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ།	

	 འགུལ་ནུས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་དུས་རབས་གསུམ་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་དངོས་དཔྱད་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་གྲུབ་

འབྲས་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་རྗེས་དཔོག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང།	 ད་བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཆོས་ཉིད་འདི་དང་བརྒལ་བའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟའི་

གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ཉིད་འདི་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་མང་པོ་ཞིག་ལ་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ།

སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་།

བྱེད་སྒོ།    ༩་༥

 གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༩་༡༥ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ལྒང་ཕུག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཕུ་གང་བཀང་རྗེས། སྐུད་པ་ཞིག་གིས་ལྒང་ཕུག་

གི་ཁ་སྡོམས། དེ་རྗེས། སྦྱར་བྱེད་ཀྱིས་སོག་མ་ཁོག་སྟོང་

ཞིག་སྒང་ཕུག་ལ་སྦྱར་ནས་སོག་མ་དེའི་ཁོག་པའི་ནང་

དུ་སྐུད་པ་ཞིག་རྒྱུས། སྐུད་པ་དེའི་སྣེ་གཉིས་པོ་དེ་རྩིག་

པ་ལ་བཏགས་པའམ། ཡང་ན། མི་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་རེ་རེ་

ནས་དམ་པོར་འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་ལྒང་ཕུག་གི་ཁ་

བསྡམས་པའི་སྐུད་པ་དེ་བཀྲོལ་ཏེ། ལྒང་ཕུག་ནང་གི་ཕུ་

ཕྱིར་དོན་སྐབས། ཕྱོགས་གང་དུ་སོག་མ་དེ་འགུལ་བར་

རྟོག་ཞིབ་གྱིས། 

སོག་མ།

ལྒང་ཕུག

རླུང།

དཔེ་རིས༌༩་༡༥ 

བྱེད་སྒོ།     ༩་༦

 དཔེ་རིས་ ༩་༡༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། རྒྱུ་ཆ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཚོད་

སྦུག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཕྲན་བུ་བླུགས་རྗེས། ཚོད་སྦུག་དེའི་ཁ་མཉེན་ཤིང་ཞིག་

གིས་ཁོག དེ་རྗེས་སྐུད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཚོད་སྦུག་དེ་འཕྲེད་དུ་དཔྱོངས། ཚོད་སྦུག་

གི་འགོ་ཏུ་འབར་ཞུན་ཞིག་སྤར་ནས་ཚོད་སྦུག་ནང་གི་ཆུ་རླངས་འགྱུར་བྱས་ཏེ། 

རླངས་པའི་ཤུ གས་ཀྱིས་མཉེན་ཤིང་ཕྱིར་མ་གཡུག་བར་དུ་ཚ་པོ་བཟོས། ཚོད་སྦུག་

གི་ཁ་འདིག་དེ་ཕྱིར་གཡུག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོད་སྦུག་ཀྱང་ཁ་འདིག་གང་དུ་

གཡུག་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་འཕར་སྲིད། ཁ་འདིག་གི་མགྱོགས་ཚད་དང་ཚོད་སྦུག་

ཕྱིར་འཕར་བའི་མགྱོགས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྡུར་དགོས། 

ཚོད་སྦུག

མཉེན་ཤིང།

འབར་ཞུན།



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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དཔེར་བརྗོད། ༩་༦ 

 གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 2 ཡོད་པའི་མེ་མདའ་ཞིག་གིས་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 20 ཡོད་པའི་མདེའུ་ཞིག་

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 50 རེའི་མྱུར་ཚད་ཐོག་འཕྲེད་དུ་འཕེན་ཚེ། མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་མེ་མདའ་ཕྱིར་

འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ། 

 མདེའུ་ཡི་གདོས་ཚད། m
1
=20g(=0.02kg)

 མེ་མདའི་གདོས་ཚད། m
2
=2kg

 མདེའུ་ཡི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། u
1
=0

 མེ་མདའ་ཡི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། u
2
=0

 མདེའུ་ཡི་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད། v
1
=+150ms-1

གལ་ཏེ། མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་རྗེས་སུ་མེ་མདའ་ཕྱིར་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་ v ཡིན་ན། 

མེ་མདའ་མ་བརྒྱབ་སྔོན་དུ་མེ་མདའ་དང་མདེའུ་ཡི་འགུལ་ནུས་ནི།

    =(2+0.02)kg X 0ms-1

    =0kg ms-1

མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་རྗེས་སུ་མེ་མདའ་དང་མདེའུ་ཡི་འགུལ་ནུས་ནི།

    =0.02kg X (+150ms-1)+2kg X vms-1

    =(3+2v)kg m s-1

འགུལ་ནུས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཞི་རུ་བཟུང་ན།  

 མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་ནུས། = མེ་མདའ་མ་བརྒྱབ་སྔོན་གྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འགུལ་ནུས།

   དེར་བརྟེན།  

    3+2v=0

    v=-1.5ms-1

 འདིར་ཐབོ་གྲངས་སྔནོ་དུ་འཐེན་རྟགས་ཐབོ་པ་དེས་མེ་མདའ་འཕར་བའི་ཁ་ཕྱགོས་ནི་མདེའུ་འཕེན་པའི་

ཁ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་སྟོན། 

མེ་མདའ་མ་བརྒྱབ་སྔོན་དུ།

མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་རྗེས་སུ།

150ms-1

v

20g

2kg

༼ཀ༽

༼ཁ༽

དཔེ་རིས༌༩༌༡༧ མེ་མདའ་ཕྱིར་འཕར་ཚུལ།
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40kg

43kg

5 ms-1

v
3kg

ཤུད་པང།

དཔེ་རིས༌༩་༡༨ བུ་མོས་ཤུ ད་པང་ཐོག་ཏུ་མཆོངས་པ།

དཔེར་བརྗོད། ༩་༧། 

 གདོས་ཚད་ 40kg ཡོད་པའི་བུ་མོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་ 5ms-1 ཡིས་ཤུ ད་པང་ (skating board) ཞིག་

གི་འཕྲེད་དུ་མཆོངས་པ་རེད། ཤུད་པང་གི་གདོས་ཚད་ནི་ 3kg ཡིན། འཕྲེད་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་

ཅི་ཡང་མེད་པར་ཆ་བཞག  བྱས་ན། ཤུད་པང་དེས་ཐོག་མར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་བུ་མོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་

ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ། 

 བུ་མོ་དེའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ v ཡིན་པར་ཆ་བཞག

 བུ་མོ་དང་ཤུ ད་པང་མ་འཕྲད་པའི་སྔོན་གྱི་འགུལ་ནུས་ནི། 

  =40kg X 5ms-1 + 3kg X 0ms-1

  =200kg m s-1

 བུ་མོ་དང་ཤུ ད་པང་ཕྲད་རྗེས་ཀྱི་འགུལ་ནུས་ནི།

  =(40+3)kg X v ms-1

  =43v kg m s-1

འགུལ་ནུས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཞི་རུ་བཟུང་ན། ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་འགུལ་ནུས་ནི་སོར་གནས་ཡིན།

 དེས་ན།

  43v = 200

  v = 200/43 = +4.65 ms-1

 དེར་བརྟེན། དཔེ་རིས་ ༩་༡༨ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། བུ་མོས་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར 4.65 ཡིས་

བསྐྱོད་ཐུབ།
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སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚན་རིག་པ་གྷེ་ལི་ལོ་ (Galileo Galilei) ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༦༤ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 

༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་ཨི་ཊཱ་ལིའི་ (Italy) ནང་དུ་པཱི་སཱ་ (Pisa) ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང། ཆུང་ངུའི་དུས་ན་རྩིས་རིག་དང་རང་འབྱུང་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་

པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། ཁོང་གི་ཡབ་ཝིན་སེན་ཛོ་ (Vincenzo Galilei) 

ཡིས་ཁོང་ཉིད་སྨན་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བྱས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༥༨༡ ལོར་པཱི་སཱ་

ཡི་སྨན་རིག་གི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞུགས། འནོ་ཀྱང། ཁོང་

ཉིད་ཀྱི་དགའ་ཕྱགོས་ནི་རྩིས་རིག་ཡིན་རྐྱེན། སྨན་རིག་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མ་ོ

དེ་ནས་སློབ་ཐོན་བྱུང་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༥༨༦ ལོར་ཁོང་གིས་སྲང་ཆུང་ངུ་ (little balance) ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་དེ་

བརྩམས། ཕྱག་དེབ་དེའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་སྲང་བེད་སྤྱད་ནས་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད་ (rela-

tive density) འཚོལ་བའི་བྱེད་ཐབས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༥༨༩ ལོར་ཁོང་གི་མུ་འབྲེལ་རྩོམ་

ཡིག་ཌེ་མོ་ཊུ་ (De Motu) ཞེས་པའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་གསེག་ངོས་སྤྱད་དེ་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

མགྱོགས་ཚད་ཇེ་དལ་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༥༩༢ ལོར་ཝེ་ནའི་སེ་ (Venice) སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་པཱ་ཌཱུའི་ (Padua) གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིརྩིས་རིག་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་ནས་བཟུང། ཁོང་གིས་དཔྱང་རྡོ་དང་གསེག་ངོས་སུ་བྱུང་བའི་

འགུལ་སྐྱོད་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མུ་མཐུད་གནང་ནས། འགྲོས་སྙོམས་ཀྱིས་མྱུར་སྣོན་བྱས་པའི་དངོས་པོའ་ི

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཞིག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང། ཁོང་གིས་འགྲོས་སྙོམས་

མྱུར་སྣནོ་བྱས་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི། ལམ་ཐག་དེ་ལ་འགརོ་བའི་དུས་ཚོད་

ཉིས་བསྒྱུར་གྱི་མཐུན་སྡུར་དུ་གྲུབ་ཅེས་བརྗོད། 

 གྷེ་ལི་ལོ་ནི་བཟོ་པོ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱང་ཤེལ་རིམ་པ་མང་པོ་གསར་སྐྲུན་གནང་

བ་དེ་དག་ནི་དེའི་དུས་ཀྱི་རྒྱང་ཤེལ་གཞན་ལས་མཐོང་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༠ ཡས་མས་སུ་ཁོང་གིས་

དཔྱང་རྡོའ་ིཆུ་ཚོད་ཐོག་མ་དེ་བསྐྲུན། གཟའ་སྐར་གསར་རྙེད་སྐོར་གྱི་ཕྱག་དེབ་སྐར་མའི་བང་ཆེན་ (Starry 

Messenger) ཞེས་པའི་ནང་དུ། ཁོང་གིས་ཟླ་བའི་ནང་དུ་རི་གཟུགས་ཡོད་པ་དང། དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ་ནི་སྐར་མ་

ཆུང་ཆུང་གིས་གྲུབ་པ། གཟའ་སྐར་ཕུར་བུའི་མཐའ་འཁརོ་དུ་འཁརོ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་པའི་དངསོ་གཟུགས་ཁག་

བཞི་མཐོང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞིན། ཁོང་གི་ཕྱག་དེབ་ལྡིང་བའི་དངོས་གཟུགས་སྐོར་གྱི་བགྲོ་

གླེང་ (Discourse on floating object) དང། ཉི་མའི་ཐིག་ལེའི་སྐོར་གྱི་འཕྲིན་ (Letter on the sunspots) ཞེས་

པའི་ནང་དུ་ཉི་མའི་ཐོག་ཏུ་ནག་ཐིག་གཅིག་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་བཀོད་ཡོད། 

 གྷེ་ལི་ལོ་ཡིས་རང་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱང་ཤེལ་སྤྱད་ནས་གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ་དང། པ་སངས་

བཅས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ནས་རྒྱུ་སྐར་ཚང་མས་ཉི་མར་བསྐརོ་བ་བརྗདོ་ཡདོ། འདི་ནི་

དེའི་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ལུགས་ལས་ཡོངས་སུ་ལྡོག་པ་ཞིག་ཡིན། 
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༡།   གལ་ཏེ་བྱེད་པོའ་ིཤུ གས་དང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤུ གས་གཉིས་དུས་གཏན་དུ་གཅིག་པ་ཡིན་ན། རྟ་ཡིས་ཇི་ལྟར་  

     བྱས་ནས་ཐེར་གེ་འདྲུད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ།

༢།  མེ་གསོད་རུ་མིས་མེ་གསོད་པའི་སྐབས་སུ། ཆུ་གཏོར་བྱེད་ཀྱི་སྦུ་གུ་དེ་འཛིན་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་  

     ཡིན་ནམ།

༣།   གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 4 ཡོད་པའི་མེ་མདའ་ཞིག་ནས། གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 50 ཡོད་པའི་མདེའུ་  

      ཞིག་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 35 རེ་འཕེན་པ་རེད། བྱས་ན། མེ་མདའ་ཕྱིར་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་  

     ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

༤། གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 100 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 2 རེ་དང། 

གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 200 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་སྐར་རེར་མི་ཊར་ 1 རེ་སྐྱོད་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་གདོང་རྡུང་བྱུང་བ་རེད། གདོང་རྡུང་བྱུང་རྗེས། དངོས་པོ་དང་པོ་དེས་

མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 1.67 བསྐྱོད་ཡོད། བྱས་ན། དངོས་པོ་གཉིས་པ་དེའི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་

ཡིན་ནམ།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་པོས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་• ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་མ་འཕྲད་ཚེ། དངོས་

པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་རང་བཞིན་ནམ། ཡང་ན། འགུལ་མེད་ཚུགས་པོར་སྡོད་པའི་རང་བཞིན་རྒྱུན་

བཟུང་བྱེད་ཅེས་བརྗོད།

དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཞི་འཇགས་དང་འགུལ་སྐྱོད་གནས་བབས་འགྱུར་ཞིང་རྒོལ་བའི་ཁྱད་གཤིས་ལ་• 

བེམ་གཤིས་ཟེར།

དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གདསོ་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་བེམ་གཤིས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་བྱེད་• 

ལུགས་སུ། གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ (kg) ཡིན། 

བརྡར་• ཤུ གས་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་རྒོལ་བའི་ཤུ གས་ཡིན། 

འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་གཉིས་པས། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་ནུས་འགྱུར་ཚད་ནི་• ཤུ གས་ཀྱི་ཁ་ཕོྱགས་

སུ་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་གཏད་པའི་མཐུན་སྡུར་ཡིན་ཞེས་བརྗོད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་བྱེད་ལུགས་སུ། ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་དང་མི་• 

ཊར་ (kg m s-2) ཡིན། འདི་ལ་ནེའུ་ཊོན་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ཅིང། མཚོན་རྟགས་ N  སྤྱོད། ཤུགས་



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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ནེའི་ཊནོ་གཅིག་གིས་གདསོ་ཚད་ཀི་ལ་ོགྷ་རམ་གཅིག་ཡདོ་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་ལ་མྱུར་སྣནོ་སྐར་ཆ་ཉིས་

བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་གཅིག་རེ་བྱེད་ཐུབ། 

དངསོ་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་ནུས་ནི། དངསོ་པ་ོདེའི་གདསོ་ཚད་དང་མྱུར་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐབོ་མཚུངས་ཤིང། • 

ཁ་ཕྱོགས་ནི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མཚུངས། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། འགུལ་ནུས་ཀྱི་

ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་རེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་དང་མི་ཊར་ (kg m s-1) ཡིན། 

འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་གསུམ་པས། བྱེད་• ཤུ གས་རེ་ལ་བྱ་ཤུ གས་རེ། མཉམ་ཞིང་ལྡགོ་པའི་ཆསོ་ཉིད་ཅན། 

ཞེས་བརྗོད། 

ཁེར་རྐྱང་དབྱེ་བའི་མ་ལག་ཞིག་གི་ནང་དུ། ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་འགུལ་ནུས་སོར་གནས་བྱེད་ཐུབ།• 

༡། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། དངོས་པོ་དེས་མྱུར་

ཚད་ཀླད་ཀོར་ཐོག་ཏུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ན། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ཆེ་ཆུང་

དང་ཁ་ཕྱོགས་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་བྲིས།

༢།   རུམ་གདན་ཞིག་ལ་རྒྱུག་པས་རྡེག་སྐབས་ཐལ་རྡུལ་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣།   སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་ལྟོ་ཕད་ཐག་པས་སྡོམས་ཞེས་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་དོན་གང་

ཡིན་ ནམ།

༤།  ཁིར་ཀེ་ཊེ་རྩེད་འགྲན་པས་སྤོ་ལོ་ལ་དབྱུག་པས་གཞུས་རྗེས། ཐང་དུ་ལམ་ཐག་གང་ཙམ་ཞིག་འགྲིལ་

རྗེས་སྤོ་ལོའ་ིཁ་དགག་པ་རེད། སྤོ་ལོ་དེ་ལྟར་དགག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

རྩེད་འགྲན་པས་སྤོ་ལོ་ལ་• ཤུ གས་ཆེན་པོ་གཞུ་ཐུབ་མེད།

སྤོ་ལོའ• ་ིམྱུར་ཚད་ནི་སྤོ་ལོ་ལ་གཏོད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ཀྱི་མཐུན་སྡུར་ཡིན།

སྤོ་ལོའ• ་ིསྟེང་དུ་སྤོ་ལོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ཤུ གས་ཡོད།

སྤོ་ལོའ• ་ིསྟེང་དུ་དོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུ གས་མེད་རྐྱེན། སྤོ་ལོ་དེའི་ཁ་དགག་སྟེ་བསྡད་པ་རེད།

༥། རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགོ་བརྩམས་ཏེ། འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ཐོག་རི་ནས་བབས་པ་

རེད། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེས་སྐར་ཆ་ 20 ནང་དུ་ལམ་ཐག་མི་ཊར་ 400 བསྐྱོད་ཡོད་ན། རླངས་

འཁོར་དེར་མྱུར་སྣོན་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེའི་གདོས་ཚད་ཊོན་ 7 ཡིན་ན། 

རླངས་འཁོར་དེའི་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། ༼ཊོན་ 1= ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1000༽

སྦྱོང་ཚན་།ྣ



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

224

༦།   འཁྱག་པ་ཐེབས་པའི་མཚོ་ངོས་ཀྱི་འཕྲེད་དུ་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 20 རེའི་མྱུར་ཚད་ཐོག་གདོས་ཚད་

ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1 ཡོད་པའི་རྡོ་ཞིག་འཕེན་སྐབས། ལམ་ཐག་མི་ཊར་ 50 མཚམས་ན་རྡོ་དེ་དགག་པ་

རེད།  བྱས་ན། རྡོ་དང་འཁྱག་པའི་ངོས་དབར་གྱི་བརྡར་ཤུ གས་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༧།   གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་8000 ཡོད་པའི་མ་ེའཁོར་གྱི་མ་འཕྲུལ་ཞིག་གིས་འགྲུལ་ཁང་རེ་རེར་གདོས་

ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 2000 ཡིན་པའི་འགྲུལ་ཁང་ལྔ་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་ཞིག་འཐེན་པ་རེད། གལ་ཏེ། མེ་

འཁོར་དེའི་མ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤུ གས་ཚད་ནེའུ་ཊོན་ 40000 དང། ལྕགས་ལམ་གྱི་བརྡར་ཤུ གས་ནེའུ་

ཊོན་ 5000 ཡིན་ན། གཤམ་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་འཚོལ་དགོས།

མྱུར་སྣོན་བྱེད་པའི་• ཤུ གས་ཚད།

མེ་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན།• 

འགྲུལ་ཁང་དང་པོས་འགྲུལ་ཁང་གཉིས་པ་ལ་གཏོད་པའི་• ཤུ གས།

༨།    སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1500 རེད། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེའི་

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པའི་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 1.7 བྱས་ཏེ་རླངས་           

འཁོར་དེའི་ཁ་དགག་པ་ཡིན་ན། རླངས་འཁོར་དང་ལམ་གྱི་བར་དུ་ཤུ གས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༩། གདོས་ཚད་m ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་མྱུར་ཚད་ v ཐོག་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། དངོས་

པོ་འགུལ་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

  ཀ༽ (mv)2        ཁ༽ mv2      ག༽ 1/2mv2            ང༽ mv

༡༠། ཤུགས་ནེའུ་ཊོན་ 200 བེད་སྤྱད་ནས་གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ཐོག་ཤིང་སྒམ་ཞིག་ཁང་པའི་

གཞོགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱ་རྩིས་ཡོད། ཁང་པས་ཞ་ལས་ཤིང་སྒམ་དེ་ལ་བརྡར་

ཤུགས་ག་ཚོད་གཏོད་སྲིད་དམ། 

༡༡།   གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1.5 རེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་སྲོང་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མྱུར་ཚད་  

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 2.5 རེ་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དངོས་པོ་དེ་  

གཉིས་གདོང་རྡུང་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་འདུས་པའི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་

ནམ།

༡༢།   སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 150 རེའི་མྱུར་ཚད་ཐོག་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 10 ཡོད་པའི་མདེའུ་ཞིག་འཕེན་པ་

རེད། མདེའུ་དེ་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ལ་ཕོག་སྟེ་སྐར་ཆ་ 0.03 ནང་དུ་ཁ་དགག་ཡོད། བྱས་ན། མདེའུ་དེ་ཤིང་

སྡོང་དེའི་ནང་དུ་གཏིང་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ལ་འཛུལ་ཡོད་དམ། ཤིང་སྡོང་གིས་མདེའུ་ཡི་ཐོག་ཤུ གས་ཇི་

ཙམ་གཏོད་ཡོད་དམ།

༡༣། གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 100 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་བྱས་ཏེ། མྱུར་

ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 5 རེ་ནས་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 8 རེར་འཕར་ཡོད། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་

འགུལ་ནུས་དང་མཐའ་མའི་འགུལ་ནུས་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་   

ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།



སློབ་ཚན་དགུ་པ།  ཤུག།ས་དང་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

དོ་མཉམ་པའི་ཤུ གས། Balanced Force ཕྱོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་མཉམ་པ།

དོ་མི་མཉམ་པའི་

ཤུགས།

Unbalanced 

force
ཕྱོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཚད་མི་མཉམ་པ། 

བེམ་གཤིས། inertia
ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་མ་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་

བབས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་པའི་ཁྱད་གཤིས། 

བྱེད་ཤུ གས། action བྱེད་པ་པོས་གཏད་པའི་ཤུ གས།

བྱ་ཤུ གས། reaction བྱ་བའི་ཡུལ་གྱིས་གཏད་པའི་ཤུ གས། 

འགུལ་ནུས་སོར་

གནས།

conservation of 

momentum

འགུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གདོང་རྡུང་

བྱུང་ཡང་དངསོ་པ་ོདེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཀྱི་འགུལ་ནུས་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ། 

ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་

ཚད།
relative density དུས་ཡུན་རེའི་ནང་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ། 

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་

ཉིད།   
law of motion

རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་སྤྱདོ་པའི་མགྱགོས་ཚད་

དང་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི།




