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འཐེན་ཤུགས་།

སློབ་ཚན་བཅུ་པ་།

༡༽ འཐེན་ཤུག།ས།

༢༽ རང་ལྷུང།

༣༽ག།དོས་ཚད།

༤༽ ལྗིད་ཚད།

༥༽སྣུན་ཤུག།ས་དང་ག།ནོན་ཤུག།ས།

༦༽ ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ།

༧༽ ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག།་ཚད།
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 གངོ་གི་སླབོ་ཚན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་ནང་དུ་དངསོ་པའོ་ིའགུལ་སྐྱདོ་དང་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། དེ་

བཞིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སམ། ཡང་ན། མགྱོགས་ཚད་འགྱུར་བར་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་དགོས་

པའི་སྐརོ་སྦྱང་ཡདོ། མཐ་ོཚད་མཐ་ོཔ་ོཞིག་ནས་དངསོ་པ་ོཞིག་གཡུག་ཚེ། ཐད་ཀར་ས་རུ་ལྷུང་བ་དང། གཟའ་སྐར་

གྱིས་ཉི་མར་སྐོར་བ། ཟླ་བས་སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་དག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་དང། 

གཟའ་སྐར་ལ་སགོས་པའི་དངསོ་པ་ོདེ་དག་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོརེད། ཨའི་སེག་ནེའུ་ཊནོ་གྱིས་

གནད་དོན་དེ་དག་ལ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཤུ གས་དེ་ངོས་བཟུང་སྟེ། འཐེན་ཤུ གས་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས།

 སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་འཐེན་ཤུ གས་དང། འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད། དེ་བཞིན། སའི་

གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་ཏུ་དངོས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ། གནས་ས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་མི་འདྲ་ཚུལ། གཤེར་ཁུའི་ངོས་སུ་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གཡེང་བའི་སྐོར་བཅས་སྦྱོང་རྒྱུ་

ཡིན།

༡༠་༡ འཐེན་ཤུགས།

 ཟླ་བས་སའི་ག་ོལར་བསྐརོ་བ་དང། དངསོ་པ་ོཞིག་གནམ་དུ་ཡར་གཡུག་ཚེ། མཐ་ོཚད་གང་འཚམ་ཞིག་

ཏུ་སླེབས་རྗེས། མར་ལྷུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང། ཉིན་ཞིག་ཀུ་ཤུ འི་སྡོང་པོ་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་ནེའུ་ཊོན་

ངལ་གསོས་ཏེ་སྡོད་པའི་སྐབས། གློ་བུར་དུ་ཀུ་ཤུ ་ཞིག་ཁོ་པའི་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་དེས་ཁོ་པའི་བློ་སྒོ་འབྱེད་ཡོད། ཁོ་

པས་སའི་གོ་ལར་ཀུ་ཤུ ་ཞིག་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ལྡན་ན། ཟླ་བ་ཡང་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ཡོད་དགོས་ལ། གནད་

དནོ་འདི་གཉིས་ཀར་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཤུ གས་གཅིག་པ་ཡིན་དགསོ་

ཞེས་བརྗོད་པ་མ་ཟད། སའི་གོ་ལས་ཟླ་བ་འགུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དུ། ཟླ་བ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་སའི་འཁོར་ལམ་གྱི་ཚེག་མཚམས་རེ་

རེ་ནས་ཟླ་བ་སའི་གོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་འདུ་བ་ལས་རྒྱང་དུ་མི་གྱེས་

ཞེས་བརྗོད་ཡོད། འནོ་ཀྱང། ང་ཚོའི་མིག་གིས་ཟླ་བ་སའི་གོ་ལའི་

ཕྱོགས་སུ་འདུ་བ་མཐོང་ཧ་ཅང་དཀའ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡༠་༡ 

སྤེལ་ནས་ཟླ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་ཤེས་ཐུབ་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡།   

 གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ ༡༠་༡ ཡི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྐུད་པ་ཞིག་གི་སྣེ་གཅིག་

ལ་རྡོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཏགས་རྗེས། སྐུད་པ་དེའི་སྣེ་གཞན་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། འགྲོས་སྙོམས་

མགྱགོས་ཚད་ཀྱིས་སྐརོ་བ་བྱས་ཚེ། འགྲ་ོལམ་སྒརོ་མ་ོཞིག་བྱུང་ངེས། གལ་ཏེ་རོྡ་ཆུང་དེ་སྐརོ་

བ་འཁརོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ལག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐུད་སྣེ་དེ་གླདོ་ཚེ། རྡ་ོདེའི་ཁ་ཕྱགོས་སངོ་

བ་བརྗོད་ཐུབ་བམ། བྱེད་སྒོ་འདི་ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་ཏེ། འགྲོ་ལམ་སྒོར་མོ་དེའི་

མཚམས་མི་འདྲ་ཁ་ཤས་ནས་རྡོ་དེ་གློད་ན། རྡོ་དེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སའི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། 

དཔེ་རིས༌༡༠་༡ འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་

ཐོག་རྡོ་སྐོར་བས་འགྲོ་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་

གཏོད་པ།

 

 
སའི་གོ་ལས་ཀུ་ཤུ ་འགུགས་

པའི་ཤུ གས་ལྡན་ན། ཟླ་བ་

ཡང་འགུགས་པ་ཡིན་སྲིད། 

དཔེ་རིས༌༡༠་༡ ནེའུ་ཊོན།
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གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་སྐུད་སྣེ་དེ་ལག་པ་ནས་མ་གློད་སྔོན་ལ། 

སྒོར་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྡོ་དེ་མགྱོགས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་

འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ཚེག་མཚམས་རེར་ཁ་ཕྱོགས་རེ་

འགྱུར་ཏེ། མྱུར་ཚད་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན། མྱུར་སྣོན་བྱུང་བ་ཡིན། 

དངསོ་གཟུགས་ཤིག་སྒརོ་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགུལ་

བ་དང། མྱུར་སྣོན་བྱེད་པའི་ཤུ གས་ལ་ལྟེ་འདུས་ཤུ གས་ཟེར། གལ་ཏེ་

ལྟེ་འདུས་ཤུ གས་མེད་ཚེ། སྒོར་ལམ་གྱི་ཕྲད་ཐིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་རྡོ་

དེས་ཐད་ཀར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ངེས་ཡིན།

 སའི་གོ་ལའི་ལྟེ་འདུས་ཀྱི་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བས་

སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་ཡིན། གལ་ཏེ། སའི་གོ་ལའི་ལྟེ་འདུས་ཤུ གས་

མེད་ཚེ། ཟླ་བས་ཐད་ལམ་ཞིག་བཟུང་སྟེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྲིད།

སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་ཀུ་ཤུ ་ས་རུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ཚེ། འགུལ་

སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་པ་གཞིར་བཟུང་ན། ཀུ་ཤུ ་ལའང་འཐེན་

ཤུགས་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན། ཀུ་ཤུ ས་སའི་གོ་ལ་ཕྱིར་མི་འགུགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ། འགུལ་སྐྱདོ་ཆསོ་ཉིད་གཉིས་པ་གཞིར་བཟུང་ན། ཤུགས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་མྱུར་སྣནོ་

བྱེད་ཚད་ནི། དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་ལྡོག་སྡུར་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་དང་

བསྡུར་ན། ཀུ་ཤུ འི་གདོས་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡིན། བྱས་ཙང། ཀུ་ཤུ ་སའི་གོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་བ་ལས། 

སའི་གོ་ལ་ཀུ་ཤུ འི་ཕྱོགས་སུ་མི་འགུལ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན། སའི་གོ་ལས་ཟླ་བར་མི་སྐོར་བར་ཟླ་བས་སའི་གོ་ལར་

སྐོར་བའི་རྒྱུན་མཚན་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་ཚང་མས་ཉི་མར་བསྐོར་བ་ནི། 

གཟའ་སྐར་དེ་ཚོའི་གདསོ་ཚད་ནི་ཉི་མའི་གདསོ་ཚད་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་ཡིན། གངོ་གི་དནོ་དངསོ་ལ་

གཞིགས་ཏེ། ནེའུ་ཊོན་གྱིས་སའི་གོ་ལས་ཟླ་བ་དང་ཀུ་ཤུ ་གཅིག་པུ་འགུགས་པ་མ་ཡིན་པར། འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་

དངསོ་པ་ོཚང་མ་ཕན་ཚུན་འགུགས་རེས་བྱེད་ཅེས་བརྗདོ་ཡདོ། དངསོ་པ་ོཕན་ཚུན་འགུགས་རེས་བྱེད་པའི་ཤུ གས་

ལ་འཐེན་ཤུ གས་ཞེས་འབོད། 

༡༠་༡་༡  འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད།

 འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོཡདོ་ད་ོཅགོ་ཕན་ཚུན་ཤུ གས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་འགུགས་རེས་བྱེད། 

དེ་ཡང། དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགུགས་རེས་བྱེད་པའི་ཤུ གས་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་

བསྒྱུར་ལ་མཐུན་སྡུར་དང་བར་ཐག་གི་རང་ཉིས་བསྒྱུར་ལ་ལྡགོ་སྡུར་དུ་གྲུབ་ཅིང། དངསོ་པ་ོདེ་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཕན་

ཚུན་འབྲེལ་བའི་འཕྲེད་ཐིག་གིས་ཤུ གས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་མཚོན།

 དཔེ་རིས་ ༡༠་༢ ནང་དུ་གསལ་བའི་དངོས་པོ་ཀ་པ་དང་ཁ་པའི་དབར་གྱི་བར་ཐག་ d དང། དངོས་པོ་སོ་

སོའ་ིགདོས་ཚད་ M དང་ m ཡིན་པར་ཆ་བཞག  གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ F ཡིན་ཚེ། 

རྒྱུན་ཤེས།
སྒརོ་དབྱིབས་སྟེང་གི་ཕྲད་ཐིག

A CB

སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་ཚེག་གཅིག་ཁོ་ནར་

ཕྲད་པའི་དྲང་ཐིག་ཅིག་ལ་ཕྲད་ཐིག་

ཟེར། འདིར་དྲང་ཐིག་  ABC ནི་སྒོར་

དབྱིབས་ཀྱི་ཚེག་ B 

ལ་ཕྲད་པའི་ཕྲད་ཐིག་

གཅིག་ཡིན།
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འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་གཞིར་

བཟུང་ན། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་

ཤུགས་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་གཉིས་ཀྱི་གདསོ་ཚད་ཀྱི་

བསྒྱུར་ཐོབ་ཀྱི་མཐུན་སྡུར་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང།

 F ∝ M X m              (༡༠་༡)

དེ་བཞིན། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་

ཤུགས་ནི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་དབར་གྱི་བར་

ཐག་ཉིས་བསྒྱུར་གྱི་ལྡོག་སྡུར་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང།

           F ∝ 1
d2                             (༡༠་༢)

མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡ དང་ ༡༠་༢ གཉིས་མཉམ་དུ་འདུས་ཚེ། ང་ཚོར་གཤམ་གྱི་རྩིས་འགྲོས་དེ་ཐོབ་ཐུབ།

     F ∝ M X m
d2                        (༡༠་༣)

   ཡང་ན།  

     F = G 
M X m

d2                     (༡༠་༤)

འདིར་ G ཡིས་སོར་གནས་སྡུར་གྲངས་མཚོན། འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་སོར་གནས་གྲངས་ཟེར། གལ་

ཏེ་གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༤ ཕན་ཚུན་གསེག་བསྒྱུར་བྱས་ཚེ། 

  F x d2 = GM x m   ང་ཚོར་ཐོབ་ཐུབ།

 ཡང་ན།

  G = Fd2

M X m
                     (༡༠་༥)

 གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༥ ནང་གི་ཤུ གས་དང་གདོས་

ཚད། དེ་བཞིན་བར་ཐག་བཅས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་སྤྱི་

གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་བྲིས་ཚེ། G ཡི་ཚད་གཞི་འཚོལ་ཐུབ། དེ་

ཡང། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་ G ཡི་ཚད་གཞི་ནི་ Nm2-

kg-2  མཚོན།

 ཧེན་རི་ཀེ་ཝེན་ཊི་ཤི་(༡༧༣༡-༡༨༡༠)ཡིས་ G ཡི་ཐོབ་གྲངས་

བཙལ་ཐུབ་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ G ཡི་སོར་གནས་ཐོབ་གྲངས་ནི་ 6.673 

x 10-11 Nm2kg-2  ཡིན། 

 འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོཡདོ་ད་ོཅགོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་

འགུགས་ཤུ གས་ལྡན་ཡདོ་ན། གངོ་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་བེད་སྤྱད་ནས་རང་ཉིད་དང་གྲགོས་པའོ་ིདབར་གྱི་འགུགས་

ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་འཚོལ་དགོས། འནོ་ཀྱང། འགུགས་ཤུ གས་དེ་མི་ཚོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་

བྱོས། 

འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཅེས་འབོད་ཚེ། 

བར་སྣང་དང་ས་གཞི་གང་དུ་གནས་ཀྱང་

རུང་། གཟུགས་བོངས་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་རུང། ཁྱད་མེད་ངང་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། 

འཐེན་ཤུ གས་ F ནི་བར་ཐག་ d  རང་

ཉིས་བསྒྱུར་གྱི་ལྡོག་སྡུར་དུ་གྲུབ་ཅེས་

འབོད་ཚེ། བར་ཐག་ d དེ་བསྒྱུར་བྱེད་ 

6 གིས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཚེ། འཐེན་ཤུ གས་ 

F ནི་ལྡབ་ 1
36

 གིས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་

མཚོན། 

རྒྱུན་ཤེས།

ཀ ཁ

d

དཔེ་རིས༌༡༠་༢ ཆ་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས།
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དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༡། 

 སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་ནི་ 6x1024kg དང། ཟླ་བའི་གདོས་ཚད་ནི་ 7.4x 1022kg ཡིན། གལ་ཏེ། དེ་

གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 3.84x105 ཡིན་ན། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཏད་རེས་བྱེད་པའི་ཤུ གས་ག་

ཚོད་ཡིན་ནམ། G=6.7x10-11Nm2kg-2 ཡིན། 

འགྲོལ་བ། 

 སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད། M= 6x1024kg

 ཟླ་བའི་གདོས་ཚད།       m= 7.4x 1022kg

 སའི་གོ་ལ་དང་ཟླ་བ་དབར་གྱི་བར་ཐག་ནི་།

    d= 3.84x105km

         = 3.84x105 km x 1000m

       = 3.84x108m 

    G = 6.7x10-11Nm2kg-2

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༤ གཞིར་བཟུང་ན། སའི་གོ་ལས་ཟླ་བར་གཏད་པའི་ཤུ གས་ནི།

   

   F = G M X m

d2
 

   
    = 6.7x10-11Nm2kg-2 x 

6x1024kg x 7.4x 1022kg

(3.84x108m)2
    = 2.01 x 1020N

དེར་བརྟེན། སའི་གོ་ལས་ཟླ་བར་གཏད་པའི་ཤུ གས་ནི་ 2.01 x 1020N ཡིན། 

དྲི་བ། 

༡།   འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིེག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་བྲིས།

༢། ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་ས་གཞིའི་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་

འཚོལ་བའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འགྲོས་དེ་བྲིས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

232

༡༠་༡་༢  འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གལ་གནད།

འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་སྣང་ཚུལ་ཁག་ཅིག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིབ་ཕྲའི་ངང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ།

དེ་ཡང། 

ང་ཚོ་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་བཟུང་བའི་• ཤུ གས།

ཟླ་བས་སའི་གོ་ལར་བསྐོར་བའི་རྒྱུ་མཚན།• 

རྒྱུ་སྐར་གྱིས་ཉི་མར་བསྐོར་བའི་རྒྱུ་མཚན།• 

ཉི་མ་དང་ཟླ་བར་ལྟོས་པའི་དུས་རླབས།• (tide) 

༡༠་༢  རང་ལྷུང། Free Fall

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་རང་ལྷུང་གི་གོ་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

བྱེད་སྒོ།    ༡༠་༢  

 རོྡ་ཞིག་བསྒྲུགས་ནས་རང་ནུས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ཏེ་ཐད་ཀར་གནམ་དུ་གཡུག་དགོས།  རྡོ་དེ་

མཐོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཚེ། ཐད་ཀར་མར་ལྷུང་ཡོང་བ་ཡིན།

 སྤྱིར་རང་ལྷུང་ཞེས་པ་ནི། རང་འགུལ་གྱིས་ལྷུང་བ་སྟེ། བྱེད་པོ་གཞན་གྱི་རྐྱེན་ཅི་ཡང་མེད་པར་རང་

འདོད་ལྟར་ལྷུང་བར་གོ་ཡང། དངོས་ཁམས་རིག་པའི་འགྲེལ་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན།  རང་ལྷུང་ནི་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་

ཤུགས་གཅིག་པུར་ལྟོས་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བར་གོ། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་

དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཀྱང། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་དེར་

མྱུར་སྣནོ་བྱུང་སྟེ། མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང། འདི་ལྟའི་མྱུར་སྣནོ་ནི་སའི་ག་ོལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་

ཡིན་རྐྱེན། འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་ཞེས་སུ་འབོད་ཅིང། ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ g ཡིས་མཚོན་པ་དང། རྒྱལ་

སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་ g ཡི་ཚད་གཞི་ནི་མྱུར་སྣོན་གྱི་ཚད་གཞི་ ms-2 དང་མཚུངས། 

 འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་གཉིས་པ་གཞི་རུ་བཟུང་ན། ཤུགས་ནི་གདསོ་ཚད་དང་མྱུར་སྣནོ་གྱི་བསྒྱུར་ཐབོ་

དང་མཚུངས། དེས་ན། བྱེད་སྒོ་ ༡༠་༢ ནང་གི་རྡོ་དེའི་གདོས་ཚད་ m དང། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་ལྟོས་

ནས་རྡོ་དེ་ཕྱིར་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ་མྱུར་སྣོན་ g ཡིན་ཚེ། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ F ནི་རྡོ་དེའི་གདོས་ཚད་དང་

སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་ལྟོས་པའི་མྱུར་སྣོན་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་དང་མཚུངས། 

  དེ་ཡང། 

   F=mg                        (༡༠་༦)



སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འཐེན་ཤུག།ས།
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གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༤ དང་ ༡༠་༦ གཉིས་བེད་སྤྱད་ཚེ། ང་ཚོར་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འགྲོས་དེ་ཐོབ་

ཐུབ།

  mg = G M X m

d2
 

 ཡང་ན། 

  g = G M

d2
             (༡༠་༧)

འདིར་ M གྱིས་སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་དང། d ཡིས་སའི་གོ་ལ་དང་དངོས་གཟུགས་དབར་གྱི་བར་ཐག་མཚོན། 

གལ་ཏེ་དངོས་གཟུགས་ཤིག་སའི་གོ་ལའི་ངོས་སམ། ཡང་ན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་ཐག་ཉེ་རུ་ཡོད་ཚེ། མཉམ་བྱའི་

རྩིས་ ༡༠་༧ ནང་གི་བར་ཐག་ d ནི་སའི་གོ་ལའི་ཚངས་ཕྱེད་ R དང་མཚུངས། དེས་ན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་སམ། 

ཡང་ན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་དང་ཐག་ཉེར་ཡོད་པའི་དངོས་པོར་གཏད་པའི་འཐེན་ཤུ གས་ནི།

   mg = G M X m

R2
                       (༡༠་༨)

  ཡང་ན། 

   g = G M

R2
            (༡༠་༩)

འནོ་ཀྱང། སའི་གོ་ལའི་དབྱིབས་ནི་ཚད་འཕེར་གྱི་ཟླུམ་གཟུགས་ཤིག་མ་ཡིན་པར། སྒོང་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། 

སའི་ག་ོལའི་ཚངས་ཕྱེད་ནི་ལྷ་ོབྱང་གི་སྣེ་མ་ོནས་ཐིག་དམར་བར་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབ་ཡིན། དེར་བརྟེན། g 

ཡི་ཐོབ་གྲངས་ནི་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་བྱང་གི་སྣེ་མོ་རུ་ཆེ་བ་ཡོད། འནོ་ཀྱང། སའི་གོ་ལའི་ངོས་སམ། ཡང་ན། སའི་གོ་

ལའི་ཐག་ཉེར་ཡདོ་པའི་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མྱུར་སྣནོ་ g ནི་སརོ་གནས་སུ་འདདོ། གལ་ཏེ་དངསོ་གཟུགས་ཤིག་སའི་

གོ་ལའི་ངོས་ནས་བྲལ་ཏེ། རྒྱང་ཐག་ཅུང་རིང་བའི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཚེ། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་

གཟུགས་དེའི་ཐོག་ཏུ་གཏད་པའི་མྱུར་སྣོན་ནི་གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༧ བེད་སྤྱད་ནས་འཚོལ་དགོས།

༡༠་༢་༡༽འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱིན་པའི་མྱུར་སྣོན་(g)འཚོལ་བ།

 མྱུར་སྣོན་ g ཡི་ཐོབ་གྲངས་འཚོལ་བ་ལ། གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༩ ནང་གི་ G དང། M དང། R 

སོ་སོའ་ིཐོབ་གྲངས་འཇུག་དགོས། 

དེ་ཡང། 

 འཇིག་རྟེན་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ནི་སོར་གནས་ཡིན་རྐྱེན།  G= 6.7 x 10-11Nm2kg-2

 སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་ནི།     M=6 x 1024kg

 སའི་གོ་ལའི་ཚངས་ཕྱེད་ནི།    R= 6 x 106m



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

234

  g = G M

R2
 

  g = 6.7 x 10-11Nm2kg-2 
6 x 1024kg

(6 x 106m)2
 

  g = 9.8ms-2

 དེར་བརྟེན། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་རྐྱེན་པའི་མྱུར་སྣོན་ནི་ 9.8ms-2 ཡིན།

༡༠་༢་༢  སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ཁྲོད་དངོས་གཟུགས་

ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ།

 ཧྲིལ་གཟུགས་དང་སྦུག་གཟུགས། ཡང་ན། ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ངུ་སོགས་དངོས་གཟུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང། མཐ་ོཚད་གང་རུང་ཞིག་ནས་ལྷུང་ཚེ། མགྱགོས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཐགོ་ལྷུང་ཐུབ་མིན་གསལ་རྟགོས་ཡངོ་

ཆེད་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༣   

 ཤགོ་བུ་ཞིག་དང་རྡ་ོཞིག་འཁྱེར་ནས། ཐགོ་བརྩེགས་དང་པའོ་ིཐགོ་ཁ་ནས་དུས་མཉམ་གྱིས་གཡུག་ཚེ། དངསོ་པ་ོདེ་གཉིས་ས་ཐགོ་

ཏུ་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ཐགོ་ཏུ་ལྷུང་མིན་རྟགོ་ཞིབ་གྱིས། འདིར་རྡ་ོདེ་ས་ཐགོ་ཏུ་སྔནོ་ལ་ལྷུང་བ་དང། དེ་རྗེས་གཞི་ནས་ཤགོ་བུ་ལྷུང་བ་མཐངོ་

ཐུབ། འདི་ནི་རླུང་གི་རྒོལ་ཤུ གས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཡིན། འདིར་རླུང་གིས་རྡོ་ལ་གཏད་པའི་རྒོལ་ཤུ གས་ལས་ཤོག་བུར་གཏད་པའི་རྒོལ་ཤུ གས་

ཆེ་བ་ཡདོ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་འདི་རླུང་མེད་སྟངོ་སང་ཡིན་པའི་ཤེལ་བུམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྤེལ་ཚེ། རྡ་ོདང་ཤགོ་བུ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་

ལ་ས་རུ་ལྷུང་བ་མཐོང་ཐུབ།

 དངོས་གཟུགས་ཤིག་རང་ལྷུང་བྱུང་ཚེ། མྱུར་སྣོན་བྱུང་བ་ཡིན། གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༩ གཞིར་

བཟུང་ན། དངོས་གཟུགས་ཤིག་རང་ལྷུང་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་མྱུར་སྣོན་བྱུང་ཚད་ནི། དངོས་གཟུགས་དེའི་གདོས་

ཚད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་བསྟན་ཡདོ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། དངསོ་གཟུགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། 

ཧྲིལ་གཟུགས་དང་སྦུག་གཟུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་དངསོ་གཟུགས་ཡདོ་ཚད་རང་ལྷུང་བྱུང་

ཚེ། མགྱོགས་ཚད་གཅིག་སྙོམས་ཐོག་ལྷུང་ཐུབ། 

 གྷེ་ལི་ལོ་ (Galileo) ཡིས་ཨི་ཊཱ་ལི་ (Itali) ཡི་པཱི་སཱ་ (Pisa) རུ་ཡོད་པའི་ལྕོགས་མཁར་ཡོན་པོའ་ི (leaning 

tower) ཡང་རྩེ་ནས་དངོས་གཟུགས་འདྲ་མིན་བསྐྱུར་ཏེ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཟུང་ན། སའི་གོ་ལའི་

ཐག་ཉེ་ན། འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་ཏུ་མྱུར་སྣོན་ g ནི་སོར་གནས་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོས་

སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༥ ནང་གི་ a ཡི་ཚབ་ཏུ་ g བྲིས་ནས། མཉམ་བྱའི་

རྩིས་ཚང་མ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། 
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དེ་ཡང་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་གྱིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནི།

  v=u+at                   (༡༠་༡༠)

  s=ut + 
1
2

at2            (༡༠་༡༡)

  v2=u2 + 2as             (༡༠་༡༢)

འདིར་ u ནི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་དང། v ནི་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད། S ནི་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་མཚོན།

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་འདི་དག་བེད་སྤྱདོ་པའི་སྐབས་སུ། དངསོ་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་མྱུར་སྣནོ་

བྱུང་ཚེ། མྱུར་སྣོན་ a ནི་མཐུན་གྲངས་དང། དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་ལྡོག་ཚེ། མྱུར་སྣོན་a ནི་

ལྡོག་གྲངས་ཡིན། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༢

 རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་གཅུ་གཟེར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གྲོལ་ནས་སྐར་ཆ་ 0.5 ནང་དུ་ས་རུ་ལྷུང་བ་རེད། རྩིས་

འགྲོས་སྟབས་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བཞི་དོར་ལྔ་འགྲིལ་བྱས་ནས་མྱུར་སྣོན་ g  ནི་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་

ཊར་ 10 ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་དེ་ཚོའི་ལན་འཚོལ་དགོས།

༡༽ གཅུས་གཟེར་ས་རུ་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢༽ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 0.5 ནང་དུ་གཅུ་གཟེར་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

༣༽ གཅུས་གཟེར་དེ་ས་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་ནས་མར་ལྷུང་ཡོད་དམ།

འགྲོལ་བ།

 དུས་ཡུན། t= 1
2

s

 ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། u=0ms-1

 འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་མྱུར་སྣོན། g=10ms-2

 རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན། a=+10ms-2

  

  ༡༽ མགྱོགས་ཚད།  v=at

    v=10ms-2 x 0.5s

      =5ms-1

  ༢༽ ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད། = u+v
2

      = (0ms-1 + 5ms-1)
2

      = 2.5ms-1
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  ༣༽ འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག  s= ut + 
1
2

at2 

        = 1
2

 x 10ms-2 x (0.5s)2 

        = 1
2

 x 10ms-2 x 0.25s2 

        = 1.25m

དེར་བརྟེན། ༡༽ གཅུས་གཟེར་ས་རུ་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ་མགྱོགས་ཚད་ནི་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 5 རེ་ཡིན།

   ༢༽ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 0.5 ཡི་རིང་ལ་གཅུ་གཟེར་གྱི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ནི་སྐར་ཆེ་རེར་མི་

ཊར་     2.5 རེ་ཡིན། 

   ༣༽ གཅུས་གཟེར་དེ་ས་ངོས་ནས་མི་ཊར་ 1.25 ཡི་མཐོ་ཚད་ནས་མར་ལྷུང་ཡོད། 

  དྲི་བ། 

༡་    རང་ལྷུང་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༢་   འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་གི་མྱུར་སྣོན་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར།

 

༡༠་༣  གདོས་ཚད། Mass

 སླབོ་ཚན་གངོ་མ་དེའི་ནང་དུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གདསོ་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་བེམ་གཤིས་ཀྱི་ཚད་གཞི་

ཡིན་པའི་སྐརོ་དང། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གདསོ་ཚད་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་དངསོ་པ་ོདེའི་བེམ་གཤིས་ཆེ་

བ་ཡོད་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ནི་ཟླ་བ་དང། སའི་གོ་ལ་དང། བར་སྣང་སོགས་གང་དུ་

ཡོད་ཀྱང་འགྱུར་བ་མེད་པར་རང་སོར་གནས་པ་ཡིན་རྐྱེན། གདོས་ཚད་ནི་གནས་ས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས། 

༡༠་༤  ལྗིད་ཚད།Weight

 སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་དངོས་གཟུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རུང། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་སའི་གོ་

ལའི་ཕྱོགས་སུ་འགུགས་པ་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འགུགས་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་དང། 

འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་མྱུར་སྣནོ་བྱེད་ཚད་ལ་ལྟསོ་དགསོ། དེས་ན། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་སའི་ག་ོ

ལའི་ཕྱོགས་སུ་ཇི་ཙམ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ལ་བརྗོད། 
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སྤྱིར་བཏང་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཤུ གས་ནི་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཀྱིས་འགྲོལ་ཐུབ། 

   F=m x a                      (༡༠་༡༣)

གལ་ཏེ་ཤུ གས་འདི་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་རྐྱེན་པའི་ཤུ གས་ཡིན་ཚེ། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡༣ དེ་གཤམ་

ལྟར་འབྲི་ཆོག

  F= m x g                            (༡༠་༡༤)

དངོས་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་སའི་ག་ོལའི་ཕོྱགས་སུ་ཇི་ཙམ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ལ་ཟེར་ཞིང། ཨིན་

ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ W ཡིས་མཚོན། གལ་ཏེ་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡༤ ནང་དུ་ W ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ་གཤམ་གྱི་

མཉམ་བྱའི་རྩིས་དེ་ཐོབ་ཐུབ།

  W=m x g        (༡༠་༡༥)

 དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་ཉིད་སའི་ག་ོལའི་ཕྱགོས་སུ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་དེ་ཡིན་རྐྱེན། 

རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་ཤུ གས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་མཚུངས། 

དེར་བརྟེན། ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལའང་ནེའུ་ཊོན་(N)སྤྱོད། ལྗིད་ཚད་ནི་ཐད་ཀར་ཐུར་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཤུ གས་

ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། ལྗིད་ཚད་ལ་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཚད་གཉིས་ཀ་ལྡན་ཡོད།

 ངེས་ཅན་གྱི་གནས་ས་ཞིག་ཏུ་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་གི་མྱུར་སྣོན་ g ནི་སོར་གནས་ཡིན་རྐྱེན། 

ངེས་ཅན་གྱི་ས་གནས་དེ་རུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་གདསོ་ཚད་དང་ཐད་ཀར་མཐུན་སྡུར་དུ་

གྲུབ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་ m ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ W ནི་གདོས་ཚད་ m དང་མཐུན་

སྡུར་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩིས་འགྲོས་སུ་ W ∝ m ལྟར་འབྲི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། ངེས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཤིག་

ཏུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་གདསོ་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རུ་འཛིན། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་གདསོ་ཚད་

ནི་སའི་ག་ོལ་དང་དེ་མིན་གྱི་རྒྱུ་སྐར་དང་བར་སྣང་སགོས་གནས་ཚང་མར་འགྱུར་བ་མེད་པར་རང་སརོ་གནས་

ཐུབ། འནོ་ཀྱང། ལྗིད་ཚད་ནི་གནས་སར་ལྟོས་ཏེ་འགྱུར་བ་བྱུང།

༡༠་༤་༡  ཟླ་བའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།

 སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་སའི་གོ་ལས་དངོས་པོ་དེ་སའི་གོ་ལའི་ཕོྱགས་སུ་ཇི་

ཙམ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ལ་བརྗདོ་པ་དེ་བཞིན། ཟླ་བའི་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ཀྱང། ཟླ་བས་དངསོ་

པོ་དེ་ཟླ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཇི་ཙམ་འགུགས་ཐུབ་པའི་ཤུ གས་ལ་བརྗོད། ཟླ་བ་དང་སའི་གོ་ལ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་

བསྡུར་ན། ཟླ་བའི་གདོས་ཚད་ནི་སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་ལས་ཧ་ཅང་ཆུང། དེར་བརྟེན། ཟླ་བས་དངོས་པོ་ཞིག་

འགུགས་པའི་ཤུ གས་ནི་སའི་གོ་ལས་དངོས་པོ་དེ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པ་སྨོས་མི་དགོས། 

 གདོས་ཚད་ m ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གདོས་ཚད་ M
m
 དང་ཚངས་ཕྱེད་ R

m
 ཡིན་པའི་ཟླ་བའི་གོ་

ལའི་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ W
m
 ཡིན་པར་ཆ་བཞག  འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་

གཞི་རུ་བཟུང་ན། ཟླ་བའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ནི།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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     W
m
 = G 

M
m
 X m

R
m
2

     (༡༠་༡༦)

 གདོས་ཚད་ M དང་ཚངས་ཕྱེད་ R ཡིན་པའི་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ W
e
 ཡིན་

པར་ཆ་བཞག གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༩ དང་ ༡༠་༡༥ གཉིས་བེད་སྤྱད་ཚེ། ང་ཚོར་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་

དེ་ཐོབ་ཐུབ། 

  W
e
 = G M X m

R2
     (༡༠་༡༧)

རེའུ་མིག ༡༠་༡

གནམ་གཟུགས། གདོས་ཚད།(kg) ཚངས་ཕྱེད།(m)

སའི་གོ་ལ། 5.9 x 1024 6.37 x 106

ཟླ་བའི་གོ་ལ། 7.36 x 1022 1.74 x 106

མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡༦ དང་ ༡༠་༡༧ ནང་དུ་གོང་གི་རེའུ་མིག་ ༡༠་༡ ནང་གི་གྲངས་ཀ་དེ་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ། 

    W
m
=G x 

7.36x1022kg x m

(1.74x106m)2

    Wm=2.431 x 1010G x m  (༡༠་༡༨༼ཀ༽)

  དེ་བཞིན།

   We = 1.474 x 1011G x m   (༡༠་༡༨༼ཁ༽)

མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡༨༼ཀ༽ ལ་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༡༨༼ཁ༽ ཡིས་བགོས་ཚེ། ང་ཚོར་གཤམ་གྱི་གྲངས་དེ་ཐོབ་ཐུབ།

   
W

m

W
e

= 
2.431 x 1010

1.474 x 1011

  

   W
m

W
e

 = 0.165 ͌ 
1
6

   (༡༠་༡༩)

 འདིར་  
ཟླ་བའི་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོདེའི་ལྗིད་ཚད་།

སའི་ག་ོལའི་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོདེའི་ལྗིད་ཚད་།
 = 

1
6

དེར་བརྟེན། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེ་སའི་ག་ོལའི་སྟེང་དུ་ཡདོ་པའི་ལྗིད་ཚད་ལས་

ལྡབ་དྲུག་ཆ་གཅིག་(
1

6 )གིས་ཆུང་བ་ཡོད། 
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དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༤།

 དངོས་པོ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 10 ཡིན་ན། སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ག་

ཚོད་ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ།

 གདོས་ཚད་ནི། m=10kg

 འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་མྱུར་སྣོན་ནི། g=90.8ms-2

  W= m x g

  W= 10kg x 9.8ms-2

  W= 98N

དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ནི་ 98N ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༥ 

 སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་ 10N ཡིན་ཚེ། ཟླ་བའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་

དེའི་ལྗིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

འགྲོལ་བ།

 ཟླ་བའི་སྟེང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ལྗིད་ཚད་ལ་ལྡབ་དྲུག་ཆ་

གཅིག་གིས་ཆུང་བ་ཡོད།

 དེས་ན།

  Wm=10 x 
1
6

N

  Wm= 
10
6

N
  Wm=1.67N

དེར་བརྟེན། ཟླ་བའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ནི་་1.67N ཡིན།

   དྲི་བ།

༡།   དངོས་པོ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢།   ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེ་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་ 

      ལས་ལྡབ་དྲུག་ཆ་གཅིག་གིས་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༡༠་༥  སྣུན་ཤུགས་དང་གནོན་ཤུགས། Thrust And Pressure

 རྒྱུན་གཏན་རྔ་མངོ་གིས་བྱེ་ཐང་དུ་ལས་སླ་པའོ་ིངང་ནས་འགྲ་ོཐུབ་པ་དང། ཊནོ་སྟངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བརྒལ་

བའི་དམག་མིའི་འཐབ་འཁོར་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྕགས་ཐག་གིས་འགུལ་བ་དང། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དང་

དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་དེ་ཚོའི་འཁོར་ལོའ་ིཞེང་བརྒྱ་ཆེ་བ། དེ་བཞིན། གཏུབ་བྱེད་ལག་ཆ་དེ་ཚོའི་དངོ་རྣོ་བ་

བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། གནད་དོན་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་རྟོགས་དགོས་ན། ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཏུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། སྣུན་ཤུ གས་དང། ཚད་གཞི་

རྐྱང་པ་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཏེ། གནོན་ཤུ གས་གཉིས་ཀྱི་

གནད་དོན་སྐོར་ཤེས་དགོས། གནད་དོན་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་བརྗོད་པ་

ལ། གཤམ་གྱི་གནས་སྟངས་གཉིས་དེ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

གནས་སྟངས་དང་པོ། 

 དཔེ་རིས་ ༡༠་༣ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། པར་རིས་ཤིག་

གྱང་སྦྱར་གླེགས་བུའི་ངོས་སུ་སྦྱར་དགོས་ཚེ། ངེད་ཚོའི་མཐེ་བོང་གིས་

མཐེབ་གཟེར་གྱི་མགོ་ནས་མནན་ཏེ། ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས། ཤུགས་འདི་

ནི་གྱང་སྦྱར་གླེགས་བུའི་ངོས་སུ་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏད་ཡོད་ལ། མཐེབ་

གཟེར་གྱི་རྩེ་མོའ་ིརྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་ངུ་ལས་མེད་རྐྱེན། གྱང་སྦྱར་གླེགས་བུའི་

རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་ཤུ གས་འདི་གཏད་ཡོད།

གནས་སྟངས་གཉིས་པ།

 བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་ངེད་ཚོའི་རྐང་པ་བཙུགས་ནས་འགྲེང་ཚེ། བྱེ་མའི་ནང་དུ་རྐང་པ་

གཏིང་རིང་པོར་འཛུལ་ཐུབ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བྱེ་ཕུང་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཉལ་ན། ངེད་ཚོའི་ལུས་པོ་བྱེ་ཕུང་ནང་དུ་དེ་

ཙམ་གཏིང་རིང་པོར་འཛུལ་མི་ཐུབ། འདིར་ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་དམ། ཡང་ན། ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱིས་ཐུར་

དུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་དེ་བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་གི་ངོས་སུ་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏད་ཡོད། དངསོ་པོ་ཞིག་གི་ངསོ་སུ་དྲང་

འཕྱང་དུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ལ་སྣུན་ཤུ གས་ཟེར། བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་དེའི་སྟེང་དུ་ངེད་ཚོས་རྐང་པ་བཙུགས་ཏེ་

འགྲེང་བའི་སྐབས་སུ། ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་དེ། ངེད་ཚོའི་ལུས་པོས་ཐུར་དུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ནི། ངེད་

ཚོའི་རྐང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་མཉམ་པའི་བྱེ་མའི་ངོས་སུ་གཏད་ཡོད། འནོ་ཀྱང། བྱེ་ཕུང་དེའི་སྟེང་དུ་ང་ཚོས་མར་

ཉལ་བའི་སྐབས་སུ། ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་དེ། ངེད་ཚོའི་ལུས་པོས་ཐུར་དུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ནི། ངེད་ཚོའི་

ལུས་པ་ོཆ་ཚང་གི་རྒྱ་ཁྱནོ་དང་མཉམ་པའི་བྱེ་མའི་ངསོ་སུ་གཏད་ཡདོ། དེར་བརྟེན། གངོ་གི་གནད་དནོ་དེའི་ནང་

དུ་བྱེ་མའི་ངསོ་སུ་གཏད་པའི་སྣུན་ཤུ གས་མཚུངས་རུང། གཏད་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱནོ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་སྣུན་ཤུ གས་གི་ནུས་པ་

མི་འདྲ་བ་བྱུང་བས་ན། སྣུན་ཤུ གས་ནི་གཏད་ཡུལ་དངསོ་པ་ོདེའི་རྒྱ་ཁྱནོ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟསོ་དགསོ་པ་སྨསོ་མེད་ཡིན།

དཔེ་རིས། ༡༠་༣། གྱང་སྦྱར་གླེགས་བུའི་ངོས་སུ་མཐེབ་

གཟེར་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏད་དེ་པར་རིས་སྦྱར་བ།



སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འཐེན་ཤུག།ས།
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 བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་དེའི་སྟེང་དུ་མར་ཉལ་བ་ལས་ཡར་ལངས་ཏེ་འགྲེང་ཚེ། སྣུན་ཤུ གས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་

མངོན་ཐུབ། ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གཏད་པའི་སྣུན་ཤུ གས་ལ་གནོན་ཤུ གས་ཟེར། གནོན་ཤུ གས་ཡིན་

ན། སྣུན་ཤུ གས་ཡིན་དགོས་ཀྱང། སྣུན་ཤུ གས་ཡིན་ན། གནོན་ཤུ གས་ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད། དེ་ཡང། གལ་

ཏེ་ངེད་ཚོས་བྱེ་ཕུང་སྟེང་དུ་མར་ཉལ་བའི་སྐབས་སུ། བྱེ་ཕུང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ 1.5 ཡི་ངོས་སུ་ཤུ གས་

གཏད་ཡོད་ཚེ། འདི་ནི་སྣུན་ཤུ གས་སུ་འདོད་པ་ལས་གནོན་ཤུ གས་མ་ཡིན། འདིར་ངེད་ཚོའི་ལུས་པོས་བྱེ་མའི་རྒྱ་

ཁྱོན་གྲུ་བཞི་མ་རེ་རེར་གཏད་པའི་སྣུན་ཤུ གས་དེ་ཁོ་ན་གནོན་ཤུ གས་སུ་འདོད།

དེ་ཡང་རྩིས་འགྲོས་ལྟར་བྱས་ན།

   གནོན་ཤུ གས། = 
སྣུན་ཤུ གས།

རྒྱ་ཁྱོན། 
   (༡༠་༢༠)

 གལ་ཏེ་གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནང་དུ་སྣུན་ཤུ གས་དང་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚབ་ཏུ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་སྤྱི་

གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་བྲིས་ཚེ། གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཐོབ་ཐུབ། དེས་ན། གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་

གཞི་ནི་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་རེར་ནེའུ་ཊོན་ཡིན་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ N/m2 འམ་ཡང་ན། Nm-2 ལྟར་འབྲི།

 འནོ་ཀྱང། ཚན་རིག་པ་བྷེ་ལེ་སེ་པཱ་སེ་ཀལ་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་ཚད་གཞི་རུ་པཱ་སེ་

ཀལ་འབྲི་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ Pa འབྲི།

 རྒྱ་ཁྱོན་མི་འདྲ་བའི་ངོས་སུ་གཏད་པའི་སྣུན་ཤུ གས་ཀྱི་ནུས་པ་གསལ་བའི་གཤམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་རྩིས་

གཞིའི་དཔེར་བརྗོད་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་དགོས། 

དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༦

 དཔེ་རིས་ ༡༠་༤་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་སྡོང་དུམ་ཞིག་བཞག་ཡོད། སྡོང་དུམ་

དེའི་བོངས་ཚད་ནི་ 40cm x 20cm x 10cm དང། གདོས་ཚད་ནི་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 5 ཡིན། བྱས་ན། སྡོང་དུམ་

དེའི་ངོས་༼ཀ༽20cm x 10cm དང། ༼ཁ༽40cm x 

20cm གཉིས་སོ་སོས་སྒྲོག་ཙེའི་ངོས་སུ་གནོན་ཤུ གས་ག་

ཚོད་སྤྲོད་དམ།

འགྲོལ་བ། 

སྡོང་དུམ་དེའི་གདོས་ཚད་ནི། m=5kg

སྡོང་དུམ་དེའི་བོངས་ཚད་ནི། =40cm x 20cm x 10cm

འདིར་སྡོང་དུམ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱིས་སྒྲོག་ཙེའི་ངོས་སུ་སྣུན་

ཤུགས་འབྱིན་པ་ཡིན་རྐྱེན། 

40
cm

20cm 10cm
40cm

20
cm

10cm

༼ཀ༽

༼ཁ༽

དཔེ་རིས། ༡༠་༤།
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 སྣུན་ཤུ གས་ནི།=F=m x g

   =5kg x 9.8ms-2

   =49N

 སྡོང་དུམ་དེའི་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི། = རིང་ཚད། x ཞེང་ཚད།

          = 20cm x 10cm

           = 200cm2=0.02m2

 གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༢༠ གཞིར་བཟུང་ཚེ། 

     གནོན་ཤུ གས། = 
49N

0.02m2

       

            = 2450Nm-2 

སྡོང་དུམ་དེའི་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ 40cm x 20cm བྱས་པ་དེ་སྒྲོག་ཙེའི་ངོས་སུ་བསྟན་ཚེ། སྡོང་དུམ་གྱིས་སྣུན་ཤུ གས་

སྤྲོད་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན།

 སྡོང་དུམ་དེའི་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི། = རིང་ཚད། x ཞེང་ཚད།

           =40cm x 20cm

            =800cm2=0.08m2

 གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༡༠་༢༠ གཞིར་བཟུང་ན།

     གནོན་ཤུ གས། = 
49N

0.08m2

            

            = 612Nm-2

 དེར་བརྟེན། སྡོང་དུམ་གྱི་ངོས་ 20cm x 10cm ཡིས་སྒྲོག་ཙེའི་ངོས་སུ་གཏད་པའི་གནོན་ཤུ གས་ནི་ 

2450Nm-2 དང། ངོས་ 40cm x 20cm ཡིས་གཏད་པའི་གནོན་ཤུ གས་ནི་ 612Nm-2  ཡིན།

 ཤུགས་ཚད་གཅིག་གིས་གཏད་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆུང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་གནོན་ཤུ གས་ཆེ་བ་དང། 

རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་གནོན་ཤུ གས་ཆུང་བ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། མཐེབ་གཟེར་གྱི་རྩེ་མོ་

དང་གྲི་ཡི་དངོ་རྣོ་བ་དང། ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་གྱི་རྩིག་རྨང་བརྒྱ་ཆེ་བ་བཅས་ཡོད།

༡༠་༥་༡  གཤེར་ཁུའི་གནོན་ཤུགས།

 བརླན་ཞིང་རྒྱུ་བའི་དངསོ་རྫས་ཡདོ་ད་ོཅགོ་ལ་གཤེར་ཁུ་ཟེར། མཁྲེགས་གཟུགས་ཡདོ་ཅགོ་གིས་དེ་དག་ས་ོ

སའོ་ིལྗིད་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་དངསོ་གཟུགས་གཞན་གྱི་ངསོ་སུ་གནནོ་ཤུ གས་འབྱིན་པ་དེ་བཞིན། གཤེར་ཁུ་ལའང་

ལྗིད་ཚད་ཡོད་རྐྱེན། གཤེར་ཁུ་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་ཞབས་ར་དང་ལྡེབས་ངོས་སུ་གནོན་ཤུ གས་འབྱིན་ཐུབ། བླུགས་སྣོད་

ཅིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་གཤེར་ཁུས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚང་མར་གནོན་ཤུ གས་འབྱིན་བཞིན་ཡོད།
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༡༠་༥་༢  འདེགས་ཤུགས། Buoyancy

 དུས་རྒྱུན་ཆུའི་ནང་དུ་རྐྱལ་བའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཡང་དུ་འགྲོ་བ་དང།  ཟོ་བ་ཆུ་ཡིས་

བཀང་སྟེ་ཁྲོན་པ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་སྐབས། ཟོ་བ་དང་ཆུ་ངོས་བྲལ་ཚེ། ཟོ་བའི་ལྗིད་ཚད་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ། དེ་བཞིན། གྲུ་

ཡི་རྒྱུ་ཆར་སྤྱད་པའི་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་འབོར་དེ་ཙམ་ཞིག་ཆུ་ངོས་སུ་བཞག་ཚེ། ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་ངེས་

པ་ཡིན་ཡང། གྲུ་ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཆུའི་འདེགས་

ཤུགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་འདེགས་ཤུ གས་ཀྱི་གོ་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༤   

 འགྱིག་དམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ཁ་དམ་པརོ་བསྡམས་ནས་ཆུས་བཀང་པའི་ཟ་ོབ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞག་ཚེ། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ངསོ་

སུ་གཡེང་བ་མཐངོ་ཐུབ། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་མར་འབུད་རྒྱག་བཏང་ཚེ། མར་འབུད་རྒྱག་ཇི་ཙམ་བཏང་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡར་འབུད་

རྒྱག་གཏོང་བ་ཚོར་ཐུབ། ཆུའི་གཏིང་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་དམ་དེར་འབུད་རྒྱག་གཏོང་དཀའ་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་ནི། 

ཆུ་ཡིས་འགྱིག་དམ་གྱི་ངོས་སུ་ཤུ གས་གཏད་པས་ཡིན། ཆུའི་ནང་དུ་འགྱིག་དམ་ཆ་ཚང་མ་ནུབ་བར་དུ། ཆུའི་གཏིང་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་ཕྱིན་

པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆུས་འགྱིག་དམ་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡདོ། གང་འཚམ་ཞིག་ནས་འགྱིག་དམ་དེ་གླདོ་ཚེ། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ངསོ་སུ་

འཕར་བ་མཐོང་ཐུབ། འ་ོན། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་འགྱིག་དམ་ཕྱིར་མི་འགུགས་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་

ཀྱིས་འགྱིག་དམ་དེ་འགུགས་པ་ཡིན་ཚེ། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་སྟེ་མི་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 འདིར་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་འགྱིག་དམ་མར་འགུགས་པ་ཡིན་ཡང། འགྱིག་དམ་གྱི་ངོས་སུ་

གཏད་པའི་ཆུ་ཡི་ཤུ གས་ཀྱིས་འགྱིག་དམ་ཡར་འབུད་རྒྱག་གཏངོ་བ་ཡིན། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་སའི་ག་ོ

ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་ལྟོས་པའི་ཤུ གས་ཡིན་རྐྱེན། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་མར་ནུབ་པའི་སྐབས་སུ། འགྱིག་

དམ་ལ་གཏད་པའི་ཆུ་ཡི་ཤུ གས་ནི་འགྱིག་དམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ལས་ཆེ་བ་ཡདོ། དེར་བརྟེན། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ངསོ་

སུ་ཡར་འཕར་བ་རེད། གལ་ཏེ་འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་སྟེ་གནས་དགོས་ཚེ། འགྱིག་དམ་གྱི་ངོས་སུ་ཡར་

གཏད་པའི་ཆུ་ཡི་ཤུ གས་དང། ཕྱི་རོལ་ནས་མར་གཏད་པའི་ཤུ གས་གཉིས་དོ་མཉམ་དགོས། 

 འགྱིག་དམ་གྱི་ངོས་སུ་ཡར་གཏད་པའི་ཆུ་ཡི་ཤུ གས་ལ་ཡར་སྣུན་ཤུ གས་སམ། ཡང་ན། ཆུ་ཡི་འདེགས་

ཤུགས་ཟེར། གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ནུབ་ཀྱང། གཤེར་ཁུ་དེའི་འདེགས་ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་པོ་

དེར་འབུད་རྒྱག་བྱེད། གཤེར་ཁུ་ཞིག་གི་འདེགས་ཤུ གས་ནི་གཤེར་ཁུ་དེའི་སྟུག་ཚད་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། 
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༡༠་༥་༣  དངོས་པོ་ཞིག་ཆུའི་ངོས་སུ་གཡེང་བ་དང་ཆུའི་ནང་དུ་

བྱིང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་གོང་གི་དྲི་བ་དེའི་ལན་རྙེད་ཐུབ་པ་གྱིས། 

 འདིར་ཆུ་ཡི་འདེགས་ཤུ གས་ཀྱིས་ལྕགས་གཟེར་ཡར་འབུད་རྒྱག་བཏང་བ་ལས་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་

ཤུགས་ཀྱིས་ལྕགས་གཟེར་མར་འགུགས་པའི་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན། ལྕགས་གཟེར་ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་བ་

ཡིན། འནོ་ཀྱང་ལྕགས་གཟེར་གྱི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་པའི་མཉེན་ཤིང་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་མ་ནུབ་པར་ཁ་ལ་གཡེང་སྟེ་

གནས་ཡོད། དེ་ནི་ལྕགས་གཟེར་དང་མཉེན་ཤིང་གི་སྟུག་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟུག་

ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེའི་ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་རེའི་བོངས་ཚད་ལ་གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་པས་འཇལ་བ་ཡིན། འདིར་

མཉེན་ཤིང་གི་སྟུག་ཚད་ནི་ལྕགས་གཟེར་གྱི་སྟུག་ཚད་ལས་ཞན་པ་ཡདོ། དེར་བརྟེན། མཉེན་ཤིང་གི་ལྗིད་ཚད་ལས་

ཆུའི་འདེགས་ཤུ གས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། མཉེན་ཤིང་དེ་ཆུའི་ཁ་རུ་གཡེང་བ་ཡིན། དེས་ན། གཤེར་ཁུའི་སྟུག་ཚད་

ལས་ཞན་པའི་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཆུའི་ཁ་རུ་གཡེང་བ་དང། གཤེར་ཁུའི་སྟུག་ཚད་ལས་མཐོ་བའི་

དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཆུའི་གཏིང་དུ་བྱིང་བ་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༤   

 བསྲེགས་ཕརོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་གང་བླུགས་རྗེས། ལྕགས་གཟེར་ཞིག་ཆུའི་ངསོ་སུ་

བཞག་ཚེ། ལྕགས་གཟེར་དེར་གང་འབྱུང་མིན་ལྟོས། དེ་རྗེས། ལྕགས་གཟེར་གྱི་ལྗིད་ཚད་དང་

མཉམ་པའི་མཉེན་ཤིང་ཞིག་བླངས་ནས། ཆུའི་ངོས་སུ་བཞག་ནས་གང་འབྱུང་མིན་ལྟོས། 

དཔེ་རིས། ༡༠་༥། ལྕགས་གཟེར་ནུབ་

པ་དང་མཉེན་ཤིང་མི་ནུབ་པ།

མཉེན་ཤིང།

ལྕགས་གཟེར།

བསྲེགས་ཕོར།

དྲི་བ།

༡། ཀོ་ཐག་ཕྲ་མོའ་ིལུང་ཐག་བྱས་པའི་དཔེ་ཁུག་འཁྱེར་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་

ནམ།

༢། འདེགས་ཤུ གས་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། དངོས་པོ་ཞིག་ཆུའ་ོངོས་སུ་བཞག་ཚེ། ཆུའི་ནང་དུ་བྱིང་བའམ། ཡང་ན། ཆུའི་ཁ་རུ་

གཡེང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
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བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༧   

 ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྣེ་རུ་རྡོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དཔྱོངས། དཔེ་

རིས་ ༡༠་༦༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། རྡོ་དེ་ཐུར་དུ་དཔྱང་ནས། 

ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟནོ་རིམ་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ལྟསོ། དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་ 

༡༠་༦༼ཁ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཆུ་བླུགས་པའི་སྣོད་ཅིག་གི་

ནང་དུ་དལ་བུར་སྦངས་ཏེ་ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟོན་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་

ཅི་འབྱུང་ལྟོས། དཔེ་རིས་༡༠་༦ ༼ཀ༽རྡོའ་ིལྗིད་ཚད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ལྡེམ་རྩིབ་

སྲང་གི་སྟོན་རིམ། ༼ཁ༽ རྡོ་ཆུའི་ནང་དུ་སྦང་སྐབས་ལྡེམ་རྩིབ་

སྲང་གི་སྟོན་རིམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ།

༡༠་༦  ཨར་ཁི་མི་དེ་ཡི་ལྟ་གྲུབ། 

 གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡༠་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཆུའི་ནང་དུ་རྡོ་དེ་དལ་བུར་སྦང་བའི་སྐབས་སུ། ལྡེམ་

རྩིབ་སྲང་གི་སྟནོ་རིམ་དེ་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་འགྲ་ོབ་མཐངོ་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། ཆུའི་ནང་དུ་རྡ་ོཆ་ཚང་ནུབ་ཟིན་ཚེ། 

ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟནོ་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མི་སྲིད། ཆུའི་ནང་དུ་རྡ་ོདེ་སྦང་བའི་སྐབས་སུ། ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་

སྟོན་རིམ་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

 ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྣེ་མོར་བཏགས་པའི་རྡོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས། ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟོན་རིམ་

གསལ་བ་ཡིན། འནོ་ཀྱང། ཆུའི་ནང་དུ་རྡོ་དེ་དལ་བུར་སྦང་བའི་སྐབས་སུ། རྡོ་ངོས་སུ་ཤུ གས་གཞན་ཞིག་གིས་

ཡར་ལྡོག་པ་ཡིན་རྐྱེན། ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟོན་རིམ་དེ་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་

གི་ལྡེམ་རྩིབ་ཐུར་དུ་འཐེན་པའི་ཤུ གས་ཏེ། རྡོ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ལ་ལྡོག་པའི་ཆུའི་ཤུ གས་ཀྱིས་རྡོའ་ིལྗིད་ཤུ གས་དེ་ཇེ་

ཉུང་དུ་བྱས་པས་ཡིན། རྡོའ་ིལྗིད་ཤུ གས་ལ་ཡར་ལྡོག་པའི་ཤུ གས་ལ་འདེགས་ཤུ གས་ཟེར། འ་ོན། གཤེར་ཁུ་ཚང་

མའི་འདེགས་ཤུ གས་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ། གཤེར་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འབྱིང་བའི་དངོས་གཟུགས་ཚང་མར་བྱུང་

བའི་འདེགས་ཤུ གས་གཅིག་པ་ཡིན་སྲིད་དམ། ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་དྲི་བ་འདི་ཚོའི་ལན་འདེབས་ཐུབ། དེ་

ཡང། ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་བརྗོད་དོན། གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་ཕྱེད་དམ། ཡང་ན། ཆ་ཚང་

དིམ་ཚེ། དངོས་གཟུགས་དེའི་སྟེང་དུ་ཕོག་པའི་འདེགས་ཤུགས་ནི། དངོས་གཟུགས་དེས་གཤེར་ཁུ་ཇི་ཙམ་ཕྱིར་ཕུད་པའི་

ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་ཞེས་བརྗདོ། ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བརྗདོ་དནོ་གཞི་རུ་བཟུང་ན་གངོ་གི་བྱེད་སྒ་ོ ༡༠་༧ ནང་

དུ་རྡོ་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་དིམ་རྗེས། ལྡེམ་རྩིབ་སྲང་གི་སྟོན་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་ཐུབ།

 ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་བེད་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཆེ། གྲུ་དང་གཏིང་གྲུ་བཟོ་བ་དང། འ་ོམའི་སྤུས་ཚད་དཔྱད་

ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་འ་ོདཔྱད་ཐུར་བུ་དང་ཆུའི་སྟུག་ཚད་དཔྱད་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པོའ་ིཆུ་དཔྱད་ཐུར་བུ་ལ་སོགས་པའི་

སྤྱོད་ཆས་མང་པོ་ཞིག་ཨར་ཁི་མི་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད། 
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༡༠་༧  ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད། 

 དངསོ་པ་ོཞིག་གི་སྟུག་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་བངོས་ཚད་རྐྱང་པ་རེར་གདསོ་ཚད་ཇི་ཙམ་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་

ཞིང། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་སྟུག་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་མི་ཊར་སུམ་བསྒྱུར་རེར་ཀི་

ལོ་གྷ་རམ་ཡིན། དེའི་མཚོན་རྟགས་སུ་ kgm-3 ལྟར་འབྲི། གནས་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

སྟུག་ཚད་ནི་རང་སརོ་གནས་པ་ཡིན་རྐྱེན་། སྟུག་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་ཁྱད་ཆསོ་སུ་འདྲེན། དངསོ་པ་ོམི་འདྲ་བ་ས་ོ

སོའ་ིསྟུག་ཚད་ཀྱང་མི་འདྲ། དཔེར་ན། གསེར་གྱི་སྟུག་ཚད་ནི་ 19300kgm-3 དང། ཆུའི་སྟུག་ཚད་ནི་ 1000kg-3 

ལྟ་བུ་ཡིན། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་སྟུག་ཚད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གྱིས་དངསོ་པ་ོདེའི་སྤུས་ཚད་མཚོན་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་དངསོ་

པ་ོཞིག་གི་སྟུག་ཚད་ནི་ཆུའི་སྟུག་ཚད་དང་བསྡུར་དེ་འཚོལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། དངསོ་པ་ོདེའི་སྟུག་ཚད་ནི་ལྟསོ་འབྲེལ་

གྱི་སྟུག་ཚད་དུ་འདདོ། དེ་ཡང། དངོས་པ་ོཞིག་གི་ལྟསོ་འབྲེལ་སྟུག་ཚད་ནི་དངསོ་པ་ོདེའི་སྟུག་ཚད་དང་ཆུའི་སྟུག་

ཚད་ཀྱི་སྡུར་དེ་ཡིན།

 ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད། = 
དངསོ་པ་ོཞིག་གི་སྟུག་ཚད།

ཆུའི་སྟུག་ཚད།

ལྟསོ་འབྲེལ་སྟུག་ཚད་ནི་དངསོ་པའོ་ིཁྱད་ཆསོ་གཅིག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྡུར་ཡིན་རྐྱེན། ཚད་གཞི་དམིགས་བསལ་མེད།

དཔེར་བརྗོད། ༡༠་༧

 དངུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད་ནི་ 10.8 དང། ཆུའི་སྟུག་ཚད་ 103 kgm-3 ཡིན། དེས་ན། དངུལ་གྱི་

སྟུག་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

དྲི་བ། 

༡།   ལྗིད་བཏེགས་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ཏུ་ཁྱེད་རང་གི་གདོས་ཚད་ 42kg རེད། དོན་ངོ་མར་ཁྱེད་ 

རང་གི་གདོས་ཚད་ 42kg ལས་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཆུང་བ་ཡོད།

༢།  ལྗིད་བཏེགས་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ཏུ་ལྗིད་ཚད་བཏེགས་སྐབས་གདོས་ཚད་ལ་ 100kg རེ་བྱས་

པའི་སྲིང་བལ་འགྱིག་ཕད་གང་དང། ལྕགས་གདུང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། དོན་དངོས་

ཐོག་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལྗིད་ཁོག་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་མེད། བྱས་ན། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་

ལས་གང་ལྕི་བ་ཡོད་དམ། 
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འགྲོལ་བ། 

 དངུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད། = 10.8

ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད། =
དངུལ་གྱི་སྟུག་ཚད།

ཆུའི་སྟུག་ཚད།

དངུལ་གྱི་སྟུག་ཚད། = དངུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་སྟུག་ཚད། x ཆུའི་སྟུག་ཚད།

    = 10.8 x 103kgm-3

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན་།ྣ

འཐེན་• ཤུ གས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འགུགས་ཤུ གས་ནི་དངོས་པོ་དེ་

གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཐོབ་ཀྱི་མཐུན་སྡུར་དང། བར་ཐག་ཉིས་བསྒྱུར་གྱི་ལྡོག་སྡུར་དུ་གྲུབ་

ཅེས་བརྗདོ། ཆསོ་ཉིད་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་དངསོ་པ་ོཚང་མར་སྤྱདོ་ཆགོ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་ཆསོ་

ཉིད་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཅེས་འབོད།

དངོས་པོའ• ་ིགདོས་ཚད་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ཚེ། འཐེན་ཤུ གས་ནི་ཤུ གས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

སའི་གོ་ལའི་འགུགས་• ཤུ གས་ལ་འཐེན་ཤུ གས་ཅེས་འབོད། 

སའི་ག་ོལའི་འཐེན་• ཤུ གས་ནི་མཐ་ོཚད་ཇི་ཙམ་མཐ་ོརུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐེན་ཤུ གས་ཞན་དུ་འགྲ་ོ

བ་མ་ཟད། སའི་ལྷོ་བྱང་གི་སྣེ་ནས་ཐིག་དམར་ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ།

དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་• ཤུ གས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དེ་ཇི་ཙམ་འགུགས་པའི་

ཤུགས་ལ་བརྗོད།

ལྗིད་ཚད་ནི་གདསོ་ཚད་དང་འཐེན་• ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་གི་མྱུར་སྣནོ་གྱི་བསྒྱུར་ཐབོ་དང་མཚུངས།

ས་གནས་མི་འདྲ་བ་ས་ོསརོ་ལྗིད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད་ཀྱང། གདསོ་ཚད་གཏན་དུ་སརོ་གནས་• 

ཡིན།

གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་དིམ་རུང། དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་ཏུ་འདེགས་• ཤུ གས་ཚོར་ཐུབ།

གཤེར་ཁུའི་སྟུག་ཚད་ལས་གཞན་པའི་དངསོ་པ་ོཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། གཤེར་ཁུའི་ངསོ་སུ་གཡེང་བ་• 

ཡིན།

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟུག་ཚད་གཤེར་ཁུ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་གཤེར་ཁུ་དེའི་ནང་དུ་• 

འབྱིང་བ་ཡིན། 
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༡།    གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ལྡབ་གཉིས་ཀྱི་ཆུང་དུ་བཏང་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་

དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

༢།  དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཏད་པའི་འཐེན་ཤུ གས་ནི་དངོས་པོ་དེའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་མཐུན་སྡུར་དུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཚེ། ལྗིད་ཁོག་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཚོ་ལྗིད་ཁོག་ཆུང་བའི་དངོས་པོ་ལས་མགྱོགས་པ་མི་

ལྷུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 1 བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་སའི་གོ་ལའི་

དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། (སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་ནི་ 6 x 1024kg དང་སའི་གོ་ལའི་

ཚངས་ཕྱེད་ནི་ 6.4 x 106m)

༤།   འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་ཟླ་བའི་གོ་ལ་དང་སའི་གོ་ལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགུགས་རེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

བྱས༌ན། སའི་གོ་ལས་ཟླ་བ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་དེ་ཟླ་བའི་གོ་ལས་སའི་གོ་ལ་འགུགས་པའི་ཤུ གས་

དང་མཉམ་མམ། ཡང་ན། ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༥།   གལ་ཏེ་ཟླ་བས་སའི་གོ་ལ་འགུགས་པ་ཡིན་ཚེ། སའི་གོ་ལ་ཟླ་བའི་ཕྱོགས་སུ་མི་འགུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡིན་ནམ།

༦།  གཤམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཚེ། དངོས་པོ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་

འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་ངམ།

དངོས་པོ་གཅིག་གི་གདོས་ཚད་ཉིས་ལྡབ་ཀྱིས་ཆེ་རུ་བཏང་ཚེ།• 

དངོས་པོ་དེ་གཉིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ཉིས་ལྡབ་དང་སུམ་ལྡབ་རེ་རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་བཏང་ཚེ།• 

དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཉིས་ལྡབ་ཀྱིས་ཆེ་རུང་བཏང་ཚེ།• 

༧།    འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གལ་གནད་གང་ཡིན་ནམ།

༨།    རང་ལྷུང་གི་མྱུར་སྣོན་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༩།    སའི་གོ་ལ་དང་དངོས་པོ་ཞིག་དབར་གྱི་འགུགས་ཤུ གས་ལ་གང་ཟེར་རམ།

༡༠།   བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོས་བརྗོད་པ་བཞིན། སའི་གོ་ལའི་བྱང་སྣེ་ནས་གསེར་གྷ་རམ་ཁ་ཤས་

ཤིག་ཉོས་པ་རེད། ཁོ་པས་གསེར་དེ་འཁྱེར་ཏེ་སའི་གོ་ལའི་དམར་ཐིག་གི་མཚམས་སུ་གནས་པའི་

ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ལ་སྤྲད་པ་རེད། བྱས་ན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་གསེར་གྱི་ལྗིད་ཚད་དེ་ཁོ་པའི་

གྲོགས་པོའ་ིལག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས་གྲོགས་པོས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ལྗིད་ཚད་གཅིག་ལྡན་ཡོད་དམ། གལ་

ཏེ་ལྗིད་ཚད་གཅིག་པ་མིན་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། (ཟུར་བརྡ། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་མྱུར་སྣོན་བྱེད་ཚད་

ནིེ་ལྷོ་བྱང་གི་སྣེ་རུ་མཐོ་བ་ཡོད།)

སྦྱོང་ཚན་།ྣ
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༡༡།    ཤོག་བུ་ཞིག་རིལ་རིལ་བཟོས་ཏེ་གཡུག་པ་དང་ཤོག་བུ་དེ་ལྷེབ་ལྷེབ་ཏུ་གཡུག་པ་གཉིས་ལས་གང་ 

མགྱོགས་པ་ས་རུ་ལྷུང་སྲིད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༡༢། ཟླ་བའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ནི་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལས་ལྡབ་དྲུག་ཆ་གཅིག་གིས་ཆུང་བ་

ཡོད། བྱས་ན། ཟླ་བ་དང་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ 10 བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་

གི་ལྗིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༡༣།  སྤོ་ལོ་ཞིག་ཐད་ཀར་གནམ་དུ་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 49 རེ་ཐོག་གཡུགས་པ་རེད། གཤམ་གྱི་ 

གནད་དོན་དེ་དག་རྩིས་རྒྱག་དགོས།

སྤོ་ལོ་དེ་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་བར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།• 

སྤོ་ལོ་ས་ངོས་སུ་ཕྱིར་ལྷུང་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་འགོར་སྲིད་དམ།• 

༡༤།   མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 19.6 བྱས་པའི་ལྕོག་མཁར་ཞིག་ནས་རྡོ་ཞིག་གློད་ཚེ། རྡོ་དེ་ས་ངོས་སུ་མ་ཐུག་པའི་ 

སྐད་ཅིག་སྔོན་མ་དེར་རྡོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

༡༥།   མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མིར་ཊར་ 40 རེའི་ཐགོ་ཏུ་རྡ་ོཞིག་ཐད་ཀར་གནམ་དུ་གཡུག་པ་རེད། གལ་ཏེ།  

སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུ གས་ལ་ལྟོས་པའི་མྱུར་སྣོན་(g)དེ་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 10 རེ་ཡིན་

ཚེ།  རྡོ་དེ་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་ལ་སླེབས་ཐུབ་བམ། རྡོ་དེའི་མཐའ་མའི་གནས་སྤོ་དང། རྡོ་དེས་འགྲུལ་

སྐྱོད་བྱས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལམ་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༡༦། གལ་ཏེ་སའི་གོ་ལའི་གདོས་ཚད་ 6 x 1024kg དང། ཉི་མའི་གདོས་ཚད་ 2 x 1030kg  དང། དེ་ 

གཉིས་དབར་གྱི་ཆ་སྙོམས་བར་ཐག 1.5 x 1011m ཡིན་ཚེ། དེ་གཉིས་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་ 

ཡིན་ནམ། 

༡༧། མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ 100 ཡོད་པའི་ལྕོགས་ཞིག་ནས་རྡོ་ཞིག་རང་འགུལ་ངང་ལྷུང་དུ་བཅུག་པ་རེད། 

དུས་ཚོད་དེའི་ཐོག་ཏུ་རྡོ་གཞན་ཞིག་མགྱོགས་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 25 རེ་བྱས་ཏེ་གནམ་དུ་

འཕེན་པ་རེད། བྱས་ན། མཚམས་གང་ཞིག་ནས་རྡོ་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཕྲད་སྲིད་དམ།

༡༨།   སོྤ་ལོ་ཞིག་ཐད་ཀར་གནམ་དུ་གཡུགས་རྗེས་སྐར་ཆ་ 6 གི་རྗེས་སུ་ཕྱིར་ལྷུང་བ་རེད། བྱས་ན་གཤམ་

གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་འཚོལ་དགོས།

མྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཐོག་སྤོ་ལོ་དེ་འཕེན་པ་ཡིན་ནམ།• 

སྤོ་ལོ་དེ་མཐོ་ཚད་ཇི་ཙམ་སླེབས་ཡོད་དམ།• 

སྐར་ཆ་ 4 རྗེས་སུ་སྤོ་ལོ་དེ་གང་དུ་ཡོད་དམ། • 

༡༩།  དངོས་པོ་ཞིག་ཆུའི་ནང་དུ་དིམ་ཚེ། ཆུའི་འདེགས་ཤུ གས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གང་དུ་གཏད་ཡོད་དམ།

༢༠།  ཁ་བསྡམས་པའི་འགྱིག་དམ་སྟོང་པ་ཞིག་ཆུའི་གཏིང་དུ་བཞག་ནས་གློད་སྐབས། འགྱིག་དམ་དེ་ཆུའི་

ཁ་རུ་འཕྱོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢༡།  གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ 50 ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་བོངས་ཚད་ 20cm3 རེད། གལ་ཏེ་ཆུའི་སྟུག་

ཚད་ནི་ 1gcm-3 ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་ཆུའི་ཁ་རུ་གཡེང་སྟེ་སྡོད་སྲིད་དམ། ཡང་ན། ཆུའི་གཏིང་

དུ་ བྱིང་སྲིད་དམ།



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

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

འཐེན་ཤུ གས། gravity force
སའི་གོ་ལས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་སམ། ཡང་ན། ཐག་ཉེར་ཡོད་

པའི་དངོས་གཟུགས་འགུགས་པའི་ཤུ གས། 

རང་ལྷུང། free fall
སའི་ག་ོལའི་འཐེན་ཤུ གས་གཅིག་པུའི་བྱེད་ནུས་འགོ་དངསོ་

པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ། 

གདོས་ཚད། mass
དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཏོད་ཆེ་ཆུང་གི་ལྕི་ཡང་སྟེ། གནས་ཡུལ་

ལ་མི་ལྟོས་པ།

ལྗིད་ཚད། weight

འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་ཏུ་འཇལ་བའི་དངོས་པོ་ཞི་

གི་ལྕི་ཡང་སྟེ། གནས་ཡུལ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་འགྱུར་བ་བྱུང། ཡང་ན། 

དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་འགུགས་པའི་ཤུ གས།  

སྣུན་ཤུ གས། thrust ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གཏད་པའི་ཤུ གས་ཡོངས་རྫོགས། 

གནོན་ཤུ གས། pressure ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གཏད་པའི་ཤུ གས།  

འདེགས་ཤུ གས། buoyancy
གཤེར་ཁུའམ་རླུང་གི་བྱེད་ནུས་ཤིག་སྟེ། ཡང་བའི་དངོས་པོ་

རྣམས་གཡེང་བར་བྱེད་པའི་ཤུ གས།




