
215
215

215སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་དཀྱོག་འཕྲོ།

སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་འདི་བསླབས་རྗེས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག  འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ། 

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དང། དེས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་ཟླུམ་

ངོས་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་མཚོན་ཚུལ། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས། མེ་ལོང་

གི་ཆོ་ག་དང་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚུ།

གཉིས། འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ། 

གྲུ་ནར་ཤེལ་ལེབ་ཀྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ་དང། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད། ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་དཀྱོག་

འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ། དྭངས་ཤེལ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་དང། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་

རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་དང། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་ག་དང་ཆེར་སྐྱེད། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།216
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འོད་ཀྱི་རང་བཞིན། 

 གལ་ཏེ་འོད་ཀྱི་ལམ་དུ་ཁེལ་བའི་ཐོགས་སྒྲིབ་དངོས་པོ་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ་ལས་མེད་ཚེ། འོད་ཐད་ཀར་མི་འཕྲོ་བར་དངོས་པོ་

དེའི་མཐའ་ནས་གུག་སྟེ་འཕྲོ་བ་ཡིན། འོད་ཀྱི་འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སྐོར་འཕྲོ་(diffraction)[衍射]ཟེར་བ་དང། དེའི་དབང་གིས་འོད་

ཀྱིས་ཐད་ཐིག་ལྟར་འཕྲོ་བའི་འདོད་ཚུལ་ངང་གིས་འགག་པ་ཡིན། སྐོར་འཕྲོ་ལྟ་བུའི་འོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་ཚེ། འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་རླབས་ལྟ་བུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། 

དུས་རབས་ཉི་ཤ ་པའི་དུས་འགོ་རུ་འོད་དང་དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པའི་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས། འོད་ནི་རྡུལ་གྱི་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མངོན་

པ་ལས་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན་མངོན་བཞིན་མེད། དེ་ལྟར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་མི་ཐུབ་པར་ལོ་མང་སོང་རྗེས། དེང་གི་ཚད་རྡུལ་

རྣམ་གཞག་(quantum theory)[量子理论]གིས་འོད་ནི་རླབས་མིན་ལ་རྡུལ་ཡང་མིན་ཞིང། འོད་ནི་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ལ་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་ཞེས་རྣམ་

གཞག་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བར་སྡུམ་བརྒྱབ་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་    ཤེས་
  སམ།

 སློབ་ཚན་འདི་ཡི་ནང་དུ་ཐད་ཐིག་གཅིག་ལྟར་འཕྲོ་བའི་འོད་ཀྱིས་ལྡོག་འཕྲོ་དང། དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་སྦྱོང་

རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་གནད་དོན་འདི་དག་གིས་རང་བྱུང་འོད་སྣང་གི་ངང་ཚུལ་ཕྲན་ཙན་རྟོགས་ཐུབ་ངེས། མ་ཟད་སློབ་ཚན་

འདིའི་ནང་དུ་ཟླུམ་གཟུགས་མེ་ལོངས་འོད་ཇི་ལྟར་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པ་དང། ཇི་ལྟར་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་སྐོར་དང། དེ་དག་

འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ནང་སྤྱོད་སྒོ་ཅི་ཡོད་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

 དཀར་ཆ་དོད་པའི་ཁང་པའི་ནང་གི་དངོས་རྫས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱང། ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་ཚེ། ང་

ཚོས་གང་ཡང་མཐོང་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གློག་སྤར་ཚེ། ཁང་པའི་ནང་གི་ཅ་དངོས་མཐོང་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ཉིན་གུང་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་ང་ཚོར་དངོས་པོ་མཐོང་བར་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉི་མའི་འོད་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕོག་

ཚེ། ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པ་དང། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་དྭངས་གསལ་གྱི་རླུང་ཁམས་བརྒྱུད་དེ་ང་ཚོའི་མིག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས་

ང་ཚོས་དངོས་པོ་དེ་རྣམས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་དང། འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་

འཕྲོ་བ། ཡིད་འོང་གི་འཇའ་མཚོན་ཤར་བ། གུག་འཕྲོ་བྱེད་པ་སོགས་འོད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

ཡོད། འོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཚེ། གནད་དོན་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ།

 སྤྱིར་བཏང་དུ་མཐོང་བའི་འོད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཚེ། འོད་ནི་ཐད་ཐིག་ཅིག་ལྟར་འཕྲོ་བའི་སྣང་བ་

འབྱུང་སྲིད། གལ་ཏེ་ཐད་ཐིག་ཅིག་ལྟར་འཕྲོ་བཞིན་པའི་འོད་དང་ཐོགས་སྒྲིབ་དངོས་པོ་ཞིག་ཕྲད་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་གྲིབ་

ནག་གསལ་པོར་མངོན་ཐུབ། འདི་ལྟའི་འོད་མདངས་ཕྲ་མོ་ལ་འོད་ཐིག་ཟེར།
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217སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

༡༠་༡ འོད་ལྡོག་འཕྲོ།
 མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་གཙང་བའི་ངོས་སུ་འོད་ཕོག་ཚེ། ལྡོག་འཕྲོ་(Reflection)བྱུང་བ་ཡིན། འོད་ལྡོག་འཕྲོ་ཇི་ལྟར་

བྱེད་པའི་གཏན་སྲོལ་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན་པ་ཡིན་ཡང། འདིར་དྲན་གསོ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

 འོད་ལྡོག་འཕྲོའ་ིགཏན་སྲོལ་ནི།

ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར་དང་ལྡོག་ཐིག་གི་ཟུར་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས།• 

ཕོག་ཐིག་དང་ལྡོག་ཐིག གཞུང་ཐིག་གསུམ་ནི་སྙོམས་ངོས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཏད་ཡོད། • 

 འོད་ལྡོག་འཕྲོའ་ིགཏན་སྲོལ་འདི་དག་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་ངོས་ཚང་མར་སྤྱོད་ཆོག ངོས་

སྙོམས་མེ་ལོངས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ངོས་སྙོམས་མེ་ལོངས་སྟོན་པའི་གཟུགས་

བརྙན་ནི་ཐད་དྲང་(Erect)ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྟར་སྣང་(Virtual)ཡིན་ལ། གཟུགས་བརྙན་དང་དངོས་པོའ་ིཆེ་ཆུང་མཚུངས་

ཀྱང། གཞོགས་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པ་ཡིན།  དེ་ལྟའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་རྟག་ཏུ་མེ་ལོང་གི་རྒྱབ་ཏུ་འཆར་བ་དང། མེ་ལོང་གི་

མདུན་ངོས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིབར་ན་རྒྱང་ཐག་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་མེ་ལོང་གི་རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་མེ་

ལོང་གི་བར་དུ་ཡོད།  གལ་ཏེ་མེ་ལོང་ཀོང་མོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་འཆར་ཚེ། ཅི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ། ང་

ཚོས་དེའི་སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཆོག

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡། 

 ཐུར་མ་ཞིག་གཙང་མར་ཕྱིས་ཏེ་ཀོང་ངོས་དེའི་ནང་དུ་རང་གི་གདོང་བསྟན་ཚེ། གདོང་པའི་གཟུགས་བརྙན་དེའི་ནང་དུ་འཆར་

གྱི་འདུག་གམ། གདོང་པའི་གཟུགས་བརྙན་དེ་གདོང་པ་དང་བསྡུར་ན་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག་གམ། ཐུར་མ་དེ་དལ་བུར་རང་གི་

གདོང་པ་དང་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་ནས་དེའི་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་བཞིན། 

ཐུར་མའི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་སྤྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ། ཐུར་མ་ཡི་ཕྱོགས་

གཉིས་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས། 

ཀ ཁ
 ཐུར་མ་གཙང་མ་ཞིག་གི་ཀོང་ངོས་ནི་མེ་ལོང་ཀོང་མོ་དང་གཅིག་པ་ཡིན། གུག་ཆ་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་ནི་ལྡོག་འཕྲོ་

བྱེད་པའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་གིས་གྲུབ་པས་ན། འདི་ལྟའི་མེ་ལོང་ལ་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་(Spherical mirror)ཟེར། 

འདིར་ང་ཚོས་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གྱི་རང་བཞིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

༡༠་༢ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང། 

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ལྡོག་འཕྲོའ་ིངོས་ནི་ཀོང་ཀོང་ཡིན་ཆོག་ལ། འབུར་འབུར་ཡང་ཡིན་ཆོག ངོས་

ཀོང་ཀོང་གི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ལ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་(Concave mirror)དང་། ངོས་འབུར་འབུར་གྱི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ལ་

འབུར་ངོས་མེ་ལོང་(Convex mirror)ཟེར། དཔེ་རིས་༡༠་༡ ནི་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་དང་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་མཚོན་པའི་རི་མོ་

ཞིག་ཡིན། འདི་ལྟའི་རི་མོའ་ིནང་དུ་མེ་ལོང་གི་རྒྱབ་ཕྱོག་སུ་གྲིབ་མདངས་བརྒྱབ་ཡོད། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།218
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གོང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་ཐུར་མ་ཡི་ངོས་ཀོང་ཀོང་དེ་ནི་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་འདྲ་བ་དང། ངོས་འབུར་འབུར་དེ་ནི་འབུར་ངོས་

མེ་ལོང་འདྲ་བ་རྟོགས་ཐུབ།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཞིབ་ཕྲ་མ་བརྗོད་པའི་སྔོན་དུ། གལ་ཆེའི་ཚིག་གནད་ཁ་ཤས་ངེས་པར་ཤེས་

དགོས། ཚིག་གནད་དེ་དག་ནི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་སྐོར་སྦྱོང་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་གནད་ཤ་སྟག་ཡིན། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ངོས་

དཀྱིལ་དུ་གནས་པའི་ཚེག་གནས་ལ་ལྟེ་(Center)ཟེར་བ་དང། མེ་ལོང་གི་ངོས་སུ་གནས་ཡོད་ལ། ཨིན་ཡིག་P ཡིས་

མཚོན་པ་ཡིན། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ངོས་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པས་ན། ཟླུམ་གཟུགས་ལའང་ལྟེ་བ་ཡོད། ཟླུམ་ངོས་

མེ་ལོང་གི་འདི་ལྟའི་གནས་ལ་ཟླུམ་ལྟེ་(Center of curvature)ཟེར་བ་དང། དེ་ནི་ཨིན་ཡིག་C ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། འོན་

ཀྱང་ཟླུམ་ལྟེ་ནི་མེ་ལོང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན། དཔེ་རིས་༡༠་༢ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཟླུམ་ལྟེ་ནི་དེའི་

མདུན་དུ་ཡོད་པ་དང། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཟླུམ་ལྟེ་ནི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད། ཟླུམ་

ངོས་མེ་ལོང་གི་ཚངས་ཕྱེད་ལ་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་(Radius of curvature)

ཟེར་བ་དང། ཨིན་ཡིག་R ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། དཔེ་རིས་༡༠་༢ ལ་ཞིབ་

ལྟ་བྱས་ཚེ། བར་ཐག་PC ནི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་དང་མཉམ་པ་རྟོགས་

ཐུབ། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ལྟེ་ནས་ཟླུམ་ལྟེའི་བར་དུ་བྲིས་པའི་ཐིག་ལ་གཙོ་

ཐིག་(Principal axis)ཟེར་ཞིང། གཙོ་ཐིག་ནི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ལྟེ་ཐོག་ཏུ་

གཏད་པའི་གཞུང་ཐིག་ཅིག་ཡིན། ང་ཚོས་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་མེ་ལོང་གི་

ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་གནད་དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༢། 

 ཡིད་འཇོག་བྱ་གལ། ཉི་འདོ་ལ་ཐད་ཀར་བལྟ་མི་རུང་བ་མ་ཟད། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འདོ་ལའང་ཐད་ཀར་བལྟ་མི་རུང། དེས་མིག་ཤེས་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

 ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། དེའི་ངོས་ཉི་མའི་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་རྗེས། དེས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འདོ་ཤོག་བུ་ཞིག་གི་ཐོག་

ཏུ་གཏད་དགོས། ཤོག་བུ་དེ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་ཕར་འཁྱེར་ཚུར་འཁྱེར་བྱས་ནས། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འདོ་ཀྱི་མདངས་གསལ་ཤོས་གང་

དུ་ཡོད་མེད་འཚོལ་དགོས། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འདོ་ཀྱི་མདངས་གསལ་ཤོས་དེ་རྙེད་ཚེ། གནས་དེ་རང་དུ་ཤོག་བུ་དེ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་རིང་

བཟུང་ཚེ། འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ཐོག་མར་ཤོག་བུ་དེ་ནས་དུ་བ་འཕྱུར་བ་དང། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མེ་འབར་སྲིད། ཤོག་

བུ་དེར་མེ་འབར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ། འདིར་མེ་ལོང་གིས་ཉི་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་ཏེ། གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཡོད་

རྐྱེན། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འོད་ཀྱི་མདངས་གསལ་ཤོས་དེ་ནི། ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་ཕོག་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བརྙན་རེད། 

དེར་བརྟེན། ཉི་འོད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་ཤོག་བུར་མེ་འབར་བ་ཡིན། ཉི་འོད་ཀྱི་ཤ གས་ཚང་མ་ཕྱོགས་གཅིག་

ཏུ་འདུས་པའི་གནས་དེ་ནི་ཀོང་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་(Focus)ཡིན། འདི་ལྟའི་གཟུགས་བརྙན་དང། མེ་ལོང་གནས་སའི་

བར་ཐག་གིས་མེ་ལོང་དེའི་འདུ་ཐག་(Focal length)རོབ་ཙམ་རྟོགས་ཐུབ། 

ཀ༽ ཀོང་ངོས་མེ་ལོང།

དཔེ་རིས་༡༠་༡ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་བྲིས་དཔེ། གྲིབ་

མདངས་ཀྱིས་ལྡོག་འཕྲོ་མི་བྱེད་པའི་ངོས་མཚོན།

ཀ༽ འབུར་ངོས་མེ་ལོང
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219སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

ང་ཚོས་འདི་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་བྲིས་ཏེ་གོ་རྟོགས་རྙེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

 དཔེ་རིས་༡༠་༢༼ཀ༽ ནང་དུ་གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ི

འོད་ཐིག་མང་པོ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་སྟེང་དུ་ཕོག་བཞིན་ཡོད། འོད་ཐིག་

དེ་དག་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། གཙོ་ཐིག་སྟེང་

གི་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཡོད། གནས་དེ་ལ་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་

(Principal focus)ཟེར། དེ་བཞིན་དཔེ་རིས་༡༠་༢༼ཁ༽ ལ་བལྟས་ཚེ། 

གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིའོད་ཐིག་དེ་དག་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་

ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། གཙོ་ཐིག་གི་གནས་ཤིག་ནས་འཕྲོ་བཞིན་པ་ལྟ་

བུ་མཐོང་ཐུབ། འདི་ལྟའི་གནས་ལ་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་

གཙོ་བོ་ཟེར་བ་དང། ཨིན་ཡིག་F ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། ཟླུམ་ངོས་མེ་

ལོང་ཞིག་གི་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར་ཐག་ལ་འདུ་ཐག་ཟེར་

ཞིང། ཨིན་ཡིག་ f ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། 

 

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ངོས་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་རྐྱེན། དེ་ལྟའི་ཆ་ཤས་ལ་

སྒོར་མོའ་ིཕྱི་ཐིག་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ཐིག་དེའི་ཚངས་ཐིག་ལ་སྒོར་ཁུང་(Aperture)ཟེར། དཔེ་རིས་༡༠་༢ ཀྱི་བར་ཐག་MN 

ནི་སྒོར་ཁུང་གི་མཚོན་རྟགས་ཡིན། འདིར་མེ་ལོང་ཞིག་གི་སྒོར་ཁུང་མེ་ལོང་དེའི་ཟླུམ་ལྟེའིཚངས་ཕྱེད་ལས་ཆུང་བའི་མེ་

ལོང་གི་སྐོར་ང་ཚོས་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་དང་འདུ་ཐག་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ། སྒོར་ཁུང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་

པའི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཟླུམ་ལྟེའིཚངས་ཕྱེད་ནི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དེའེི་འདུ་ཐག་གི་ལྡབ་གཉིས་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ཆོ་

ག་རུ་དེ་ལྟའི་འབྲེལ་བ་ནི། R=2f ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན། དེར་ལྟོས་ཚེ། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་ནི། ཟླུམ་

ངོས་མེ་ལོང་དེའི་ལྟེ་དང་ཟླུམ་ལྟེའི་དཀྱིལ་དུ་ཡོད་པ་བརྗོད་ཐུབ།

༡༠་༢་༡ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་འཆར་ཚུལ།

 ངོས་སྙོམས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་སྐོར་ང་ཚོས་སྦྱངས་ཟིན་རྐྱེན། དེས་གྲུབ་པའི་

གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ལྟོས་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་བཅས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འོ་ན། ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་

གིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་ནི་དངོས་བརྙན་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཟོལ་བརྙན་ཡིན།  

གཟུགས་བརྙན་དེ་དངོས་པོ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཆུང་བ་ཡོད། ང་ཚོས་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་གནད་དོན་དེ་དག་

སྐོར་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

དཔེ་རིས་༡༠་༢ ཀ༽ ཀོང་ཤེལ། ཁ༽ འབུར་ངོས་མེ་ལོང།

༼ཀ༽

༼ཁ༽
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བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༣། 

 ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་ཐག་ཇི་ལྟར་འཚོལ་བའི་སྐོར་ང་ཚོས་སྦྱངས་ཟིན། བྱེད་སྒོ་༡༠་༢ ནང་དུ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་ལྡོག་

འཕྲོ་བྱས་པའི་ཉི་འདོ་གསལ་ཤོས་དེ་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་ཉི་མའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན། དེ་ནི་མགོ་རྟིང་ལྡོག་ཅིང་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་དངོས་

བརྙན་ཡིན། འདུ་ཐག་ནི་གཟུགས་བརྙན་དང་མེ་ལོང་གི་བར་ཐག་གྱིས་འཚོལ་ཐུབ། 

 ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། དེའི་འདུ་ཐག་བཙལ་རྗེས། དེའི་གྲངས་ཐང་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། ༼ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་སྤྱད་དེ་རྒྱང་

ཐག་ཅུང་རིང་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཤོག་བུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕབ་ནས་དེའི་འདུ་ཐག་འཚོལ་ནའང་ཆོག༽

 སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ས་སྨྱུག་གིས་ཐིག་ཅིག་བརྒྱབ་རྗེས། སྟེགས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་འཇོག་དགོས་པ་དང། ཀོང་ངོས་མེ་

ལོང་དེའི་ལྟེ་དང་སྒྲོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་པའི་ཐིག་གཉིས་ཐད་ཀར་ཁེལ་བ་བྱས་ཏེ་སྟེགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་སྒྲིག་དགོས། དེ་རྗེས་སླར་ཡང་སྒྲོག་ཙེའི་སྟེང་

དུ་སྔར་བྲིས་པའི་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིཐིག་གཉིས་འབྲི་དགོས་པ་དང། ཐིག་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གྱི་རྒྱང་ཐག་ནི་མེ་ལོང་གི་འདུ་ཐག་དང་གཅིག་པ་

ཡིན་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ཐིག་དེ་དག་ཚེག་P དང། F, C བཅས་སོ་སོར་ཕྲད་སྲིད། སེམས་སུ་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། སྒོར་ཁུང་ཆུང་བའི་ཟླུམ་ངོས་

མེ་ལོང་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེའི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་(F)ནི་ལྟེ་(P)དང་ཟླུམ་ལྟེའི་(C)དཀྱིལ་དུ་ཡོད། དེ་ནས་བཞུ་མར་ལྟ་བུ་འདོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མེ་ལོང་དེའི་

ཟླུམ་ལྟེའི་རྒྱབ་ཏུ་འཇོག་དགོས་པ་དང། ཤོག་བུ་ཞིག་མེ་ལོང་གི་མདུན་དུ་ཕར་འཁྱེར་ཚུར་འཁེྱར་བྱས་ནས་བཞུ་མར་གྱི་འདོ་གསལ་ཤོས་མངོན་པའི་

གཟུགས་བརྙན་ཞིག་ཤོག་བུའི་ཐོག་ཏུ་ཕོག་པ་བྱེད་དགོས། གཟུགས་བརྙན་དེ་ལ་ལེགས་པར་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ནས་གཟུགས་བརྙན་དེའི་རང་བཞིན་དང། 

གནས་ས། དེ་བཞིན་དངོས་པོ་རང་ཉིད་ལ་ལྟོས་པའི་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཡིན་བཅས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 

 བཞུ་མར་དེ་གཤམ་གྱི་གནས་ས་འདྲ་མིན་ཐོག་བཞག་སྟེ་བྱེད་སྒོ་འདི་ཐེངས་ཁ་ཤས་སུ་སྤེལ་དགོས། ༡། ཟླུམ་ལྟེའི་རྒྱབ། ༢། ཟླུམ་ལྟེའི་སྟེང། 

༣། ཟླུམ་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར། ༤། འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང། ༥། ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར་བཅས་གནས་ས་འདྲ་མིན་དུ་བཞག་སྟེ་

གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་འཚོལ་དགོས།

 གནས་ས་དེ་དག་ནས་གནས་ས་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་བཞུ་མར་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་རྙེད་མི་ཐུབ། གནས་སྟངས་དེའི་སྐབས་སུ་

མེ་ལོང་ནང་དུ་ཟོལ་བརྙན་མཐོང་ཐུབ་པ་དེར་བལྟ་དགོས། བྱེད་སྒོའ་ིགྲུབ་འབྲས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 

 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་མིན་ནི། མེ་ལོང་གི་མདུན་

དུ་དངོས་པོ་དེའི་གནས་ས་གང་དུ་ཡིན་མིན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། གནས་ས་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་

བརྙན་ཡིན་པ་དང། ཁ་ཤས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟོལ་བརྙན། ཁ་ཤས་སྟེང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཆེ་བ་དང། ཁ་ཤས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆུང་དུ་

འགྲོ་བ་མ་ཟད།  གཟུགས་བརྙན་དང་དངོས་པོའ་ིཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་བྱུང་བའང་ཡོད། བྱེད་སྒོ་༡༠་༣ གྱི་འཇུག་འབྲས་ནི་

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༡༠་༡ ནང་དུ་བཀོད་ཡོད།

རེའུ་མིག་༡༠་༡ དངོས་པོའ་ིགནས་ས་འདྲ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ།

དངོས་པོའ་ིགནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་ཆེ་ཆུང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན།

མཐའ་མེད། འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང། ཧ་ཅང་ཆུང་ངུར་གྱུར་བ། དངོས་བརྙན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ཟླུམ་ལྟེའི་རྒྱབ། འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་ཟླུམ་ལྟེའི་བར། ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་བ། དངོས་བརྙན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ཟླུམ་ལྟེའི་སྟེང། ཟླུམ་ལྟེའི་སྟེང། ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ། དངོས་བརྙན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ཟླུམ་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར། གཞུ་ལྟའི་རྒྱབ། ཆེ་རུ་སོང་བ། དངོས་བརྙན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང། མཐའ་མེད། ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་སོང་བ། དངོས་བརྙན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར། མེ་ལོང་གི་རྒྱབ། ཆེ་རུང་སོང་བ། ཟོལ་བརྙན། ཐད་དྲང།
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221སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

༡༠་༢་༢ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་ནི་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་བརྒྱུད་དེ་སྦྱངས་ཟིན། གལ་

ཏེ་དངོས་པོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་མདུན་དུ་བཞག་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་རེ་རེ་ཡང་ཟླུམ་

ངོས་མེ་ལོང་སྟེང་དུ་ཕོག་པའི་འོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་རྐྱེན། འོད་ཐིག་གྲངས་མེད་ཅིག་དངོས་པོ་དེ་ནས་ཟླུམ་ངོས་མེ་

ལོང་སྟེང་དུ་ཕོག་བཞིན་ཡོད། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་དངོས་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་སྟོན་སྐབས། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ནས་

ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མཐོང་བདེ་བ་དང། དཔེ་རིས་གཙང་བའི་ཆེད་དུ་འོད་ཐིག་གཉིས་ཁོ་ན་འབྲི་ན་ཆོག

 ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཐིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པའི་ཚེག་གིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་

སྟོན་པ་ཡིན། གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་མི་འདྲ་བ་མཚོན་ཐུབ།

༡། དཔེ་རིས་༡༠་༣ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ི

འོད་ཐིག་ཅིག་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་ཚེ། 

ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་

བོ་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བ་དང། འབུར་

ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་

ནས་གྱེས་པ་ལྟར་མངོན་ཐུབ། 

༢། དཔེ་རིས་༡༠་༤ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། འདོ་ཐིག་ཅིག་ཀོང་ངོས་མེ་

ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་དེ་

འཕྲོ་བའམ། ཡང་ན། འབུར་ངོས་མེ་

ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་བོར་གཏད་

ཚེ། ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས་གཙོ་ཐིག་

དང་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པ་མངོན་ཐུབ། 

༣། དཔེ་རིས་༡༠་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། འདོ་ཐིག་ཅིག་ཀོང་ངོས་མེ་

ལོང་གི་ཟླུམ་ལྟེ་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོ་བའམ། 

ཡང་ན། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཟླུམ་

ལྟེར་གཏད་དེ་འཕྲོས་ཚེ། ལམ་དེ་

རང་ཐོག་ཏུ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པ་ཡིན། 

དཔེ་རིས་༡༠་༣
ཀོང་ངོས་མེ་ལོང། འབུར་ངོས་མེ་ལོང།

འབུར་ངོས་མེ་ལོང།ཀོང་ངོས་མེ་ལོང།

དཔེ་རིས་༡༠་༤

འབུར་ངོས་མེ་ལོང།
ཀོང་ངོས་མེ་ལོང།

དཔེ་རིས་༡༠་༥
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༤། དཔེ་རིས་༡༠་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། འོད་ཐིག་ཅིག་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་

དང་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་

དང་གཙོ་ཐིག་གི་གསེག་ཏུ་ཕོག་ཚེ། 

ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཐིག་གསེག་ཏུ་

འཕྲོ་བ་མ་ཟད། ཕོག་ཐིག་དང་ལྡོག་ཐིག་

གཉིས་སོ་སོ་དང་གཙོ་ཐིག་བར་གྱི་ཟུར་

ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཡིན།

གོང་གི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ལྡོག་འཕྲོའ་ིགཏན་སྲོལ་དང་མཐུན་ཡོད།

ཀ༽ ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ།

དཔེ་རིས་༡༠་༧ གྱིས་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གནས་ས་འདྲ་མིན་གྱི་དངོས་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པ་ཡིན། 

འབུར་ངོས་མེ་ལོང།ཀོང་ངོས་མེ་ལོང།
དཔེ་རིས་༡༠་༥

དཔེ་རིས་༡༠་༧ ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་སྟོན་པའི་གཟུགས་བརྙན་མཚོན་པའི་འོད་ཐིག་དཔེ་རིས།
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223སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་བེད་སྤྱོད།

 ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་འོད་འདུས་ཏེ། མཉམ་འགྲོའ་ིའོད་མདངས་ཆེན་པོ་སྤྲོས་ཐུབ་པས་ན། ལག་གཞུ་དང་

རླངས་འཁོར་གྱི་གདོང་གློག་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་ཆེར་བསྐྱེད་ཐུབ་པས་

ན། སྨར་གཞར་གྱི་ལྟ་ཤེལ་དང། སོའ་ིསྨན་པས་སོ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཕྱིར་ཡང་སྤྱོད་པ་ཡིན། 

ཁ༽ འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ། 

 འདིར་ང་ཚོས་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༤། 

  གོང་གི་རེའུ་མིག་༡༠་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། དངོས་པོའ་ིགནས་ས་འདྲ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གིས་

གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་འདོ་ཐིག་གི་རི་མོ་གཙང་མ་ཞིག་འབྲི་དགོས། གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་འདོ་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་འབྲི་སྐབས། 

འདོ་ཐིག་གཉིས་འབྲི་ན་ཆོག དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་༡༠་༧ གྱི་རི་མོ་དེ་དག་དང་ཕན་ཙུན་བསྡུར་དགོས་པ་དང། གཟུགས་བརྙན་སོ་སོའ་ིརང་

བཞིན་དང། ཆེ་ཆུང། གནས་ས་བཅས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དགོས། མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་རེའུ་མིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་འགོད་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༥། 

  ལག་ཅིག་ཏུ་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་བཟུང་རྗེས། ལག་གཞན་དེ་ཞ་སྨྱུག་ཅིག་བཟུང་སྟེ། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ནང་གི་

ཞ་སྨྱུག་དེའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ཞ་སྨྱུག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཐད་དྲང་རེད་འདུག་གམ། ཡང་ན། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ་རེད་

འདུག་གམ། ཡང་ན། ཆེ་རུང་སོང་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཆུང་དུ་སོང་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་ཞ་སྨྱུག་དེ་དལ་བུར་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ནས་རྒྱང་དུ་

འཁྱེར་ཚེ། ཞ་སྨྱུག་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། བེྱད་སྒོ་འདི་ཡང་བསྐྱར་ཞིག་སྤེལ་ནས་ཞ་སྨྱུག་དེ་འབུར་ངོས་

མེ་ལོང་ལས་རྒྱང་དུ་འཁྱེར་སྐབས། ཞ་སྨྱུག་གི་གཟུགས་བརྙན་དེ་འདུ་གནས་དང་ཐག་རིང་ཐུང་གང་འདྲ་བྱུང་མིན་བརྟག་དགོས།

 འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་སྦྱོང་ཕྱིར་ང་ཚོས་དངོས་པོ་གནས་ས་གཉིས་ལ་གཞི་འཛིན་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་ནི་དངོས་པོ་དེ་མཐའ་མེད་ཀྱི་གནས་ས་རུ་ཡོད་སྐབས་དང། གཉིས་པ་དེ་ནི་དངོས་པོ་དེ་འབུར་ངོས་

མེ་ལོང་དང་ཐག་ཉེའི་གནས་ས་རུ་ཡོད་སྐབས་ཡིན། དཔེ་རིས་༡༠་༨ ནི་དངོས་པོའ་ིགནས་ས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ་གྲུབ་

པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་ཡིན། དེའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་རེའུ་མིག་༡༠་༢ ནང་བསྡུས་

ཡོད།

དཔེ་རིས་༡༠་༨ འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ།
མཐའ་མེད་གནས་ས།

མཐའ་ཡོད་གནས་ས།
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224

དངོས་པོའ་ིགནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན།

མཐའ་མེད། མེ་ལོང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་འདུ་གནས་སྟེང། ཧ་ཅང་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་བ། ཟོལ་བརྙན་དང། ཐད་དྲང།

མེ་ལོང་གི་ལྟེ་དང་མཐའ་ཡོད་བར།
མེ་ལོང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་འདུ་གནས་དང་

ལྟེ་ཡི་བར།
ཆུང་དུ་གྱུར་བ། ཟོལ་བརྙན་དང། ཐད་དྲང།

 ད་བར་དུ་ངོས་སྙོམས་མེ་ལོང་དང། ཀོང་ངོས་མེ་ལོང། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་བཅས་སོ་སོས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་

ལྟར་གྲུབ་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན། མེ་ལོང་འདི་དག་གང་གིས་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཐུབ་

བམ། ང་ཚོས་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་གོང་གི་དྲི་བའི་ལན་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༦། 

  ངོས་སྙོམས་མེ་ལོང་ཞིག་གིས་ཐག་རིང་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་སྡོང་ལྟ་བུའི་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པར་བརྟག་

དཔྱད་གྱིས། མེ་ལོང་དེའི་ནང་དུ་ཤིང་སྡོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཆ་ཚང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ངོས་སྙོམས་མེ་ལོང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་བེད་

སྤྱད་དེ་གཟུགས་བརྙན་ཆ་ཚང་མཐོང་ཐུབ་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་དང་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གཉིས་ཀ་སྤྱད་དེ་གོང་ལྟར་

བྱེད་སྒོ་འདི་ཡང་བསྐྱར་སྤེལ་དགོས། བྱེད་སྒོ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ།

 འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཡང། རྒྱང་རིང་གི་ཤིང་སྡོང་དང་ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་

ཆ་ཚང་མཐོང་ཐུབ། རྒྱ་གར་གྱི་ཨགྷ་རཱའི་མཁར་གྱི་རྩིག་ངོས་སུ་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་སྦྱར་ཡོད་པ་དེའི་ནང་

དུ་རྒྱང་རིང་གི་ཤིང་སྡོང་དང། ཁང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་ཐུབ། རྒྱང་རིང་གི་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་གཟུགས་བརྙན་

གསལ་པོར་མཐོང་དགོས་ཚེ། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཏག་ཏག་ལངས་དགོས།

འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གི་བེད་སྤྱོད།        

 འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གི་ངོས་གུག་གུག་ཡིན་སྟབས། མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ་མ་ཟད། དེས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་

ཐད་དྲང་ཡིན་རྐྱེན། རླངས་འཁོར་དང་སྦག་སྦག་གི་རྒྱབ་ཤེལ་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་རླངས་འཁོར་གྱི་གཡས་གཡོན་

དུ་བཏགས་པའི་མེ་ལོང་ནི་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཡིན་ཞིང། རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་རིགས་གཞན་དག་ཡོང་མིན་གྱི་

བལྟ་སྲུང་བྱེད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་གིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཆུང་ཆུང་ཡིན།

དྲི་
བ།

༡། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་ཟེར་རམ།

༢། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ལ་ 20cm ཡོད་ན། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དེའི་འདུ་ཐག་ག་

ཚོད་རེད་དམ།

༣། དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཐད་དྲང་དང་ཆེ་རུ་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་ཞིག་གི་མིང་བྲིས།

༤། རླངས་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཤེལ་ལ་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་སྤྱོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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225སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

༡༠་༢་༣ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ལྡོག་འཕྲོའ་ིརྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ནི། ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་

(New Cartesian Sign Convention)ཞེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་དགོས། རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་འདིའི་ནང་དུ་

མེ་ལོང་ཞིག་གི་ལྟེ་ནི་འབྱུང་གནས་(Origin)དང། གཙོ་ཐིག་ནི་གནས་ཚད་མ་ལག་(Coordinate system)གི་ x ཚངས་

ཐིག་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན། 

ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་ནི།

༡། ག་དུས་ཡིན་རུང་མེ་ལོང་གི་གཡོན་དུ་དངོས་པོ་འཇོག་དགོས། གནད་དོན་འདིས་ག་དུས་ཡིན་རུང་མེ་ལོང་

གི་གཡོན་དུ་འོད་ཕོག་པ་སྟོན་པ་ཡིན། 

༢། གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིཐིག་གི་བར་ཐག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་མེ་ལོང་གི་ལྟེ་ནས་འཇལ་བ་ཡིན།

༣། མེ་ལོང་གི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་(+xཚངས་ཐིག)སུ་འཇལ་བའི་བར་ཐག་ཚང་མ་ཕོ་གྲངས་དང། 

གཡོན་ཕྱོགས་(-x ཚངས་ཐིག)སུ་འཇལ་བའི་བར་ཐག་ཚང་མ་མོ་གྲངས་ཡིན། 

༤། གཙོ་ཐིག་གི་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲང་འཕྱང་བར་ཐག་ཚང་མར་ཕོ་གྲངས་ཡིན།༼ +y ཚངས་ཐིག་རྒྱུད་ལ་གོ།༽

༥། གཙོ་ཐིག་གི་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་འཕྱང་བར་ཐག་ཚང་མར་མོ་གྲངས་ཡིན།༼ -y ཚངས་ཐིག་རྒྱུད་ལ་གོ།༽

དཔེ་རིས་༡༠་༩ ནང་དུ་ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པའི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རྟགས་ཀྱི་མཚོན་

རྟགས་ནི་མེ་ལོང་གི་ཆོ་ག་འཚོལ་བ་དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བེད་སྤྱོད་རྩིས་གཞིའི་རིགས་འགྲོལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། 

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཐག

འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཐག

མོ་གྲངས།(-) ཕོ་གྲངས།(+)

འོག་གི་

མཐོ་ཚད།

མོ་གྲངས།

(-)

སྟེང་གི་

མཐོ་ཚད།

ཕོ་གྲངས།

(+)
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དཔེ་རིས་༡༠་༩ ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ།

མེ་ལོང།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།226
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༡༠་༢་༤ མེ་ལོང་གི་ཆོ་ག་དང་ཆེར་སྐྱེད།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེའི་ལྟེ་དང་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱང་ཐག་ལ་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་ཟེར་བ་དང། 

ཨིན་ཡིག་ u ཡིས་མཚོན། དེའི་ལྟེ་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྒྱང་ཐག་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག་ཟེར་བ་དང། ཨིན་

ཡིག་ ʋ ཡིས་མཚོན། དེ་བཞིན་མེ་ལོང་གི་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིརྒྱང་ཐག་ལ་འདུ་ཐག་ f ཟེར་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

ཁྱད་ཆོས་འདི་གསུམ་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་མེ་ལོང་གི་ཆོ་ག་(Mirror formula)ཟེར་ཞིང། གཤམ་ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན།
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ʋ u f 

+ =
                                        

   ༼༡༠་༡༽

 ཆོ་ག་འདི་ནི་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཚང་མའི་མདུན་གྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ས་ཚང་མར་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། 

ཆོ་ག་འདིའི་ནང་གི་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་(u)དང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག་(ʋ) འདུ་ཐག་(f)བཅས་སོ་སོའ་ིཚབ་ཏུ་

གྲངས་ཐང་འཇུག་སྐབས། ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 

ཆེར་སྐྱེད། 

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་ནི། དངོས་པོ་དེའི་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་

ཏེ་གཟུགས་བརྙན་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་པས་ན། གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་དང་དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ལ་བརྟེན་ནས་

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་ཆེར་སྐྱེད་(Magnification)འཚོལ་ཐུབ། དེ་ནི་ཨིན་ཡིག་m གྱིས་མཚོན་པ་ཡིན།

 གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མཐོ་ཚད་h དང། དེའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་h’ ཡིན་ཚེ། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དེས་

ཆེར་སྐྱེད་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ། 

     

གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད།h’

དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད།h
=m

=m h’
h ༼༡༠་༢༽

 ཆེར་སྐྱེད་(m)ནི་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་(u)དང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག་(ʋ)ལའང་འབྲེལ་བ་ཡོད་རྐྱེན། 

གཤམ་གྱི་རྩིས་འགྲོས་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

     = =-m h’ ʋ
h u               ༼༡༠་༣༽

 དངོས་པོ་ནི་ག་དུས་ཡིན་རུང་གཙོ་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་འཇོག་པས་ན། དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ནི་ཕོ་

གྲངས་དང། དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་ཟོལ་བརྙན་ཡིན་ཚེ། དེའི་གྲངས་ཐང་ནི་ཕོ་གྲངས་དང། དངོས་བརྙན་ཡིན་ཚེ་

མོ་གྲངས་འཁྱེར་དགོས། དེས་ན། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་ཆེར་སྐྱེད་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་མོ་གྲངས་ཡིན་ཚེ། ཟླུམ་ངོས་མེ་

ལོང་གིས་སྟོན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་བརྙན་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་ལ། ཆེར་སྐྱེད་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་ཕོ་གྲངས་ཡིན་

ཚེ། ཟོལ་བརྙན་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། 
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དཔེར་བརྗོད།  ༡༠་༡། 

 རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཤེལ་དུ་སྤྱོད་པའི་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་

ནི་ 3.00m ཡིན། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེའི་རྒྱབ་ཤེལ་ནས་རྒྱང་ཐག་ 5.00m མཚམས་ན་སྤྱི་སྤྱོད་

རླངས་འཁོར་ཞིག་ཡོད་ན། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང་དང། རང་བཞིན། 

གནས་ས་བཅས་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ། 

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད། R= +3.00m

དངོས་པོའ་ིབར་ཐག     u = -5.00m

གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག  ʋ = ?

གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད།  h’ =?

  འདུ་ཐག  f= R 3.00m+ + 1.50m= =2 2

  
1 1 1
ʋ u f 

+ =
      

ཡིན་རྐྱེན།

  ཡང་ན། 
1 11
ʋ u f 

-=  = =+ -1
1.50

1
(-5.00) +1

1.50
1

5.00

        = 5.00 + 1.50
7.50

                 
ʋ = + 1.15m=+7.50

6.50

དེར་བརྟེན།  རླངས་འཁོར་དེའི་རྒྱབ་ཤེལ་དུ་མཐོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང་ནི་ 1.15m ཡིན། 

ཆེར་སྐྱེད།  -= 1.15m
-5.00m= =-m h’ ʋ

h u 

          + 0.23=

དེར་བརྟེན།  རླངས་འཁོར་དེའི་རྒྱབ་ཤེལ་དུ་མཐོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་ཟོལ་བརྙན་དང། ཐད་དྲང་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ལྡབ་

0.23 གྱིས་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཡོད། 
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དཔེར་བརྗོད།  ༡༠་༡། 

 ཆེ་ཆུང་ 4.0cm ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་འདུ་ཐག་ 15.0cm བྱས་པའི་ཀོང་ཤེལ་དང་རྒྱང་

ཐག་ 25.0cm ཙམ་ལ་བཞག་ཡོད། མེ་ལོང་དང་རྒྱང་ཐག་ཇི་ཙམ་ཞིག་ན། དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་

བརྙན་གསལ་ཤོས་མཐོང་ཐུབ་བམ། གཟུགས་བརྙན་དེའི་རང་བཞིན་དང་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

འགྲོལ་བ། 

དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད།  h = + 4.0cm
དངོས་པོའ་ིབར་ཐག   u = -25.0cm
འདུ་ཐག f = -15.0cm
གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག ʋ = ?
གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད།      h’= ?

གོང་གི་མཉམ་བྱ་༡༠་༡ ནས་

   1 1 1
ʋ u f 

+ =    ཐོབ་པས་ན།

  ཡང་ན།  1 11
ʋ u f 

-=  = =-1
-15.0

1
-25.0 +1

15.0
1

25.0

  ཡང་ན། 
1
ʋ = = -2.0

75.0
-5.0 + 3.0

75.0
  ཡང་ན། ʋ=-37.5cm

དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་ནི་མེ་ལོང་དང་རྒྱང་ཐག་ 37cm མཚམས་ན་བཞག་དགོས། གཟུགས་བརྙན་དེ་ནི་དངོས་

བརྙན་ཡིན། 

 ཆེར་སྐྱེད་ནི། -= 1.15m
-5.00m= =-m h’ ʋ

h u 

  ཡང་ན།  = - (-37.5cm) (+4.0cm)
(-25.0cm)

= -h’
ʋ h
u 

དེར་བརྟེན། གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང་ནི་ =h’ -6.0cm དང། མགོ་རྟིང་ལྡོག་སྟེ་ཆེ་རུང་སོང་བ་ཞིག་ཡིན།
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དྲི་
བ།

༡། འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་32cm ཡིན་ཚེ། དེའི་འདུ་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢། དངོས་པོ་ཞིག་དང་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་གི་བར་ཐག་10cm ཡིན་དུས། ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་དེས་དངོས་པོ་

དེའི་གཟུགས་བརྙན་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་ཆེ་བ་སྟོན་ཡོད་ཚེ། གཟུགས་བརྙན་དེ་གང་དུ་གནས་ཡོད་དམ། 

༡༠་༣ འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ།

 དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་ནི་ཐད་ཐིག་ཅིག་ལྟར་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱུད་

ལམ་ཞིག་ནས་རྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། འོད་འཕྲོ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། 

ཐད་ཐིག་ཅིག་ལྟར་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འཕྲོ་སྲིད་དམ། ཡང་ན། དེའི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་སྲིད་དམ། ང་ཚོས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་

ཁྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་རྟོགས་ཞིབ་བྱ་ཆོག

 འཁྱིལ་ཆུའམ། ཡང་ན། དུང་ཕན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ཡོད་ཚེ། དེའི་མཐིལ་ཅུང་ཙམ་ཡར་བཀྱག་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའི་དོ་སྣང་བྱུང་མྱོང་ངམ། དེ་བཞིན། ཤེལ་ལེབ་ཅིག་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས། ཤོག་ངོས་སྟེང་གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཙམ་ཡར་

བཀྱག་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་དོ་སྣང་བྱུང་མྱོང་ངམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་ཤེལ་དམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་

རྗེས། ཞ་སྨྱུག་གི་སྣེ་གང་འཚམ་ཞིག་སྦང་ན། ཆུ་དང་རླུང་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པའི་མཚམས་དེར་ཞ་སྨྱུག་དེ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཆགས་

པ་ལྟ་བུ་མཐོང་མྱོང་ངམ། ལིམ་བུ་བཏབ་པའི་ཤེལ་ཕོར་གྱི་ཟུར་ནས་བལྟས་ཚེ། ཤེལ་ཕོར་ནང་གི་ལིམ་བུ་ཆེ་རུ་སོང་བ་

ལྟ་བུའི་དོ་སྣང་བྱུང་མྱོང་ངམ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། མྱོང་ཚོར་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

 ང་ཚོས་ཆུའི་ནང་དུ་ཞ་སྨྱུག་ཕྱེད་ཙམ་སྦང་སྐབས། ཞ་སྨྱུག་ཀྱོག་ཀྱོག་མཐོང་བའི་གནས་སྟངས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་

བྱས་ན། ཆུའི་ནང་དུ་དིམ་པའི་ཞ་སྨྱུག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་དང། ཆུའི་སྒང་དུ་ཡོད་པའི་ཞ་སྨྱུག་

གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མི་འདྲ། དེའི་དབང་གི་ཆུ་དང་རླུང་ཕྲད་མཚམས་དེར་ཞ་

སྨྱུག་ཀྱོག་ཀྱོག་མཐོང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཤེལ་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས། ཤོག་ངོས་སྟེང་གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཙམ་ཡར་

བཀྱག་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཅིག་པ་ཡིན། 

 གལ་ཏེ་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་ཆུ་ཡི་ཚབ་ཏུ་ས་སྣུམ་མམ། ཡང་ན། ཐང་སྣུམ་བླུགས་ན། སྣུམ་དང་རླུང་ཕྲད་མཚམས་

དེར་ཞ་སྨྱུག་གི་ཀྱོག་ཚད་ཆུ་དང་གཅིག་པ་འབྱུང་སྲིད་དམ། ཡང་ན། ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་དྭངས་གསལ་གྱི་འགྱིག་ཤོག་

ཅིག་སྤྱད་ན། ཤོག་ངོས་སྟེང་གི་ཡི་གེའི་བཀྱག་ཚད་གཅིག་པ་འབྱུང་སྲིད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཤ གས་

རྐྱེན་མི་འདྲ་བས་ན། འོད་ཀྱི་འཁྱོག་ཚད་ཀྱང་འདྲ་མི་སྲིད། འདི་དག་ལ་ལྟོས་ཚེ། འོད་ནི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཉིད་དུ་མི་འཕྲོ་

བར། རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བར་འཕྲོ་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ། ཕྱོགས་གཞན་ནས་

བརྗོད་ན། རྒྱུད་ལམ་གཅིག་ནས་རྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འོད་བརྒྱུད་འཕྲོ་བྱེད་སྐབས། འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སྐྱོག་པའི་རང་

བཞིན་ལ་དཀྱོག་འཕྲོ་(Refraction)ཟེར། བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་སྤེལ་ཏེ་འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་སྦྱོང་ཆོག



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།230
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 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ཕོར་པའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་རྗེས། དོང་ཙེ་དེ་མཐོང་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་བརྟེན་ནས། དོང་ཙེ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཡར་བཀྱག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་བས་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༧། 

  ཆུ་བླུགས་པའི་ཟོམ་ཞིག་གི་མཐིལ་དུ་དོང་ཙེ་ཞིག་བཞག་རྗེས། ཟོམ་དེའི་ཁ་ཟུར་ནས་བལྟས་ཏེ་ཆུའི་ནང་དུ་ལག་

པ་རྒྱུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་དོང་ཙེ་དེ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཐེངས་གཅིག་ལ་ཐད་ཀར་དོང་ཙེ་དེ་ལེན་ཐུབ་སོང་ངམ། བྱེད་སྒོ་འདི་སླར་ཡང་

སྤེལ་ཏེ་དོང་ཙེ་ལེན་ཐབས་གྱིས། དོང་ཙེ་དེ་བཟུང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་བྱས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༨། 

  སྒྲོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་ཕོར་པ་ཁ་ཞེང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་རྗེས། དེའི་མཐིལ་དུ་དོང་ཙེ་ཞིག་བཞག་དགོས། དེ་ནས་རང་

ཉིད་ཀྱིས་དོང་ཙེར་ལྟ་བཞིན་རྒྱབ་ཤིག་བྱས་རྗེས་། དོང་ཙེ་མི་མཐོང་བར་གྱུར་བའི་མཚམས་དེར་འགུལ་མེད་ངང་སྲོང་པོར་ལངས་ནས། 

རོགས་པ་ཞིག་ལ་དོང་ཙེར་འགུལ་སྐྱོད་མ་ཐེབས་པའི་ངང་ཕོར་པ་དེའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་འཇུག་དགོས། དེའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དོང་

ཙེར་བལྟ་བཞིན་བསྡད་ན། དོང་ཙེ་དེ་སླར་ཡང་མཐོང་ཐུབ་པར་འགྱུར་སྲིད་དམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༩། 

  ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྣག་སྨྱུག་གིས་ཐིག་སྦོམ་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་རྗེས། ཐིག་དེའི་སྟེང་དུ་ཤེལ་ལེབ་ཅིག་

ཟུར་ཀྱོག་སྟེ་བཞག་དགོས། ཤེལ་ལེབ་དེའི་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཐིག་དེར་ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཟུར་ནས་བལྟས་ཚེ། འགྱུར་བ་གང་མཐོང་གི་འདུག་གམ། 

ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ཚུད་པའི་ཐིག་དེ་ཀྱོག་ཀྱོག་མཐོང་གི་འདུག་གམ། དེ་ནས་ཤེལ་ལེབ་དེ་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་ཐད་ཀར་བཞག་སྟེ་བལྟས་ན། 

ཤེལ་ལེབ་འགོ་གི་ཐིག་ཀྱོག་ཀྱོག་མཐོང་གི་འདུག་གམ། ཤེལ་ལེབ་སྟེང་ནས་ཐིག་ལ་བལྟས་ན། ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཐིག་དེ་ཅུང་

ཙམ་ཡར་བཀྱག་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག་གམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡༠། 

  པང་ལེབ་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་མཐེབ་གཟེར་གྱིས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞིག་སྦྱར་རྗེས། ཤོག་བུ་དེའི་དཀྱིལ་དེར་ཤེལ་ལེབ་

ཅིག་བཞག་ནས་ཤེལ་ལེབ་དེའི་ཕྱི་ཐིག་བྲིས་དགོས་པ་དང། ཕྱི་ཐིག་དེའི་ཟུར་སོ་སོར་མིང་ABCD བཏགས་དགོས། ཁབ་གཟེར་གཅིག་པ་

བཞི་བླངས་ནས་ཁབ་གཟེར་གཉིས་ཚེག་E དང་F ཐོག་ཏུ་ཐད་ཀར་འཛུགས་དགོས་པ་དང། ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་ནས་ཤེལ་ལེབ་

བརྒྱུད་དེ་ཁབ་གཟེར་E དང་F ཡི་གཟུགས་བརྙན་ལ་བལྟས་ཏེ། གཟུགས་བརྙན་དེ་དང་ཐད་ཀར་ཁེལ་བའི་ཚེག་G དང་H ལྟ་བུའི་ཐོག་ཏུ་

ཁབ་གཟེར་གཞན་གཉིས་དེ་འཛུགས་དགོས། དེ་རྗེས་ཁབ་གཟེར་དང་ཤེལ་ལེབ་ཚུར་བླངས་ཏེ། ཚེག་E དང་F མཐུད་དེ་ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཐིག་

AB སྟེང་གི་ཚེག་O དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་དང། ཚེག་G དང་H མཐུད་དེ་ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཐིག་CD སྟེང་གི་ཚེག་O’ དང་སྦྲེལ་དགོས། དེ་ནས་

ཚེག་O དང་O’ སྦྲེལ་དགོས་པ་དང། དཔེ་རིས་༡༠་༡༠ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཐིག་EF ཐད་ཀར་བྲིས་ཏེ་ཚེག་P དང་སྦྲེལ་དགོས། 

༡༠་༣་༡ ཤེལ་ལེབ་གྲུ་ནར་བརྒྱུད་དེ་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ།

 ཤེལ་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལེགས་པར་རྟོགས་སླད་བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༠ སྤེལ་དགོས།  
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231སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

 བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༠ སྤེལ་རྗེས། འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཚེག་O དང་O’ ནས་གྱུར་བ་རྟོགས་ཐུབ། འདིར་ཚེག་O དང་O’ 

གཉིས་ཀ་དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ལ་ཕྲད་ཡོད། ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཐིག་AB སྟེང་གི་ཚེག་O ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་གཞུང་

ཐིག་NN’ དང། ཕྱི་ཐིག་CD སྟེང་གི་ཚེག་O’ ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་གཞུང་ཐིག་MM’ བྲིས་ཚེ། རྒྱུད་ལམ་ཞིག་ནས་རྒྱུད་

ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འོད་འཛུལ་སྐབས། འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གང་དུ་འཁྱོག་པ་རྟོགས་ཐུབ། འདིར་མཚོན་ན། ཚེག་O སྟེང་

དུ་ཕོག་པའི་འོད་ནི་རླུང་གི་རྒྱུད་ལམ་ནས་ཤེལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་སྟེ། རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་ཞིག་ནས་སྟུག་པ་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་བཞིན་

ཡོད་རྐྱེན། འོད་ཐིག་ནི་གཞུང་ཐིག་(Normal)ཕྱོགས་སུ་གུག་ཡོད། ཚེག་O’ སྟེང་དུ་འོད་ནི་ཤེལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ནས་རླུང་

གི་རྒྱུད་ལམ་སྟེ། རྒྱུད་ལམ་སྟུག་པ་ཞིག་ནས་སྲབ་པ་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་བཞིན་ཡོད་རྐྱེན། འོད་ཐིག་ནི་གཞུང་ཐིག་ལས་ལྡོག་

སྟེ་གུག་ཡོད། འདིར་ལྡོག་འཕྲོའ་ིངོས་AB དང། CD གཉིས་ཀའི་གཞུང་ཐིག་གི་ཟུར་དང་ལྡོག་འཕྲོའ་ིཟུར་ཕན་ཚུན་

བསྡུར་དགོས།

 དཔེ་རིས་༡༠་༡༠ ནང་གི་ཐིག་EO ནི་འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་(Insident ray) དང། OO’ ནི་འོད་ཀྱི་འཁྱོག་

ཐིག(Refracted ray) O’H ནི་ཤེལ་ལེབ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་འོད་ཐིག་སྟེ། ཐོན་ཐིག་(Emergent ray)ཡིན། འདིར་ཞིབ་པར་

བལྟས་ཚེ། འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་ཐད་ཀར་རྐྱང་པ་དེ་དང་ཐོན་ཐིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། འདི་ལྟར་

བྱུང་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཤེལ་ལེབ་ཀྱི་ངོས་སོ་སོའ་ིའོད་ཐིག་གི་གུག་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང། ཕན་ཚུན་ཕྱོགས་

ལྡོག་པས་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཐོན་ཐིག་དེ་ཕོག་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོ་བྱུང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་

ངོས་སུ་འོད་ཐིག་ཅིག་གཞུང་ཐིག་ལྟར་བཏང་ཚེ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་འཚོལ་

དགོས།

 མཚམས་འདིར་འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ་ཟེར་བ་ཅི་འདྲ་ཡིན་མིན་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད། དཀྱོག་འཕྲོ་ནི་དྭངས་གསལ་གྱི་

ཤེལ་ལེབ།
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དཔེ་རིས་༡༠་༡༠ གྲུ་ནར་ཤེལ་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ།

རླུང།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།232
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རྒྱུད་ལམ་ཞིག་ནས་རྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་སྐབས་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་འགྱུར་བས་ཡིན། འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ་

ལ་ངེས་ཅན་གྱི་གཏན་སྲོལ་ཁག་ཅིག་ཡོད།

འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིགཏན་སྲོལ་ནི།

༡། ཕོག་ཐིག་གི་ཚེག་ཐོག་ཏུ་གཏད་པའི་གཞུང་ཐིག་དང། འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག ལྡོག་ཐིག་གསུམ་ནི་ངོས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་

གནས་ཡོད། 

༢། འོད་ཀྱི་མདོག་ངེས་ཅན་ཞིག་རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་འོད་འཕྲོ་སྐབས། ཕོག་ཐིག་གི་དྲང་རྒྱུད་ཟུར་དང། 

ལྡོག་ཐིག་གི་དྲང་རྒྱུད་ཟུར་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ནི་བརྟན་གྲངས་ཤིག་ཡིན། འདི་ལྟའི་གཏན་སྲོལ་ལ་སེ་ནེལ་གྱི་ལྡོག་འཕྲོའ་ི

གཏན་སྲོལ་ཟེར།

 གལ་ཏེ་ i ནི་ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར་དང། r ནི་ལྡོག་ཐིག་གི་ཟུར་ཡིན་ཚེ། ཕོག་ཐིག་དང་ལྡོག་གི་དྲང་རྒྱུད་ཟུར་གཉིས་

ཀྱི་བསྡུར་གཤམ་ལྟར་མཚོན་ཐུབ། 

   sin i = sin r བརྟན་གྲངས།    ༼འདིར་ sin ནི་དྲང་རྒྱུད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།༽       ༼༡༠་༤༽

 འདི་ལྟའི་བརྟན་གྲངས་ཀྱི་ཐང་ལ་རྒྱུད་ལམ་དང་པོར་ལྟོས་པའི་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་(refrac-

tive index)[折射率]ཟེར། གཤམ་གྱི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

༡༠་༣་༢ དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད།

 འོད་ཐིག་ཅིག་དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ནས་རྒྱུད་ལམ་གཞན་དུ་འཛུལ་སྐབས། རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་

དུ་འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་འཁྱོག་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ངེས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་

འཁྱོག་ཚད་ནི། གོང་གི་མཉམ་བྱ་༡༠་༤ ཡི་བརྟན་གྲངས་ཏེ། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ཀྱིས་སྟོན་ཐུབ། 

 རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་མི་འདྲ་བས་ན། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་

བ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་ལྟོས་འབྲེལ་མགྱོགས་ཚད་དང་སྦྲེལ་ཐུབ། སྟོང་སངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་

ཚད་3x108ms-1 ༼སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་གསུམ་སྒྱུར་བཅུ་ཡི་རང་བརྒྱད་སྒྱུར་

ཞེས་འདོན་དགོས།༽ཡིན་ལ།  དེ་ནི་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་

ཤོས་དེ་ཡིན། སྟོང་སངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་དང་བསྡུར་ན། རླུང་གི་

ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཕྲན་ཙམ་ཞན་པ་ཡོད། འོན་ཀྱང། 

ཤེལ་དང་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་དུ་

འགྲོ་བ་ཡིན། རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་

ནི་རྒྱུད་ལམ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འཚོལ་ཐུབ།
དཔེ་རིས་༡༠་༡༡

རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པ།

ཤེལ་ལེབ།

རླུང།རྒྱུད་ལམ་དང་པོ།

N
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r1

O

A

N’

B



233
233

233སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

 དཔེ་རིས་༡༠་༡༡ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འོད་ཐིག་ཅིག་རྒྱུད་ལམ་དང་པོ་ནས་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་འཕྲོ་

བཞིན་ཡོད་པར་ཆ་བཞག འདིར་རྒྱུད་ལམ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་υ1 དང། རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་

དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་υ2 ཡིན་ཚེ། རྒྱུད་ལམ་དང་པོར་ལྟོས་པའི་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི། རྒྱུད་ལམ་

དང་པོའ་ིནང་གི་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང། རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་གི་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་དེ་ཡིན། 

འདིར་ཨིན་ཡིག་n གྱིས་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་མཚོན་པ་དང། རྒྱུད་ལམ་དང་པོར་ལྟོས་པའི་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་དཀྱོག་

འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་ n21 ལྟར་མཚོན་པ་དང། གཤམ་ལྟར་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འགྲོས་སུ་ཕབ་ཐུབ། 

  = = n21

རྒྱུད་ལམ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

υ1

υ2

   ༼༡༠་༧༽

དེ་བཞིན་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པར་ལྟོས་པའི་རྒྱུད་ལམ་དང་པོའ་ིདཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་n12 ལྟར་མཚོན་པ་ཡིན། 

  
= = n12

རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

རྒྱུད་ལམ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

υ2

υ1

                       
  
 ༼༡༠་༨༽

 གལ་ཏེ་རྒྱུད་ལམ་དང་པོ་རླུང་ངམ། ཡང་ན། སྟོང་སངས་ཡིན་ཚེ། རྒྱུད་ལམ་གཉིས་པའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་

སྟོང་སངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཚོལ་ཐུབ། འདི་ལྟའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ལ་བལྟོས་མེད་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ཟེར་ཞིང། མཚོན་དོན་

དུ་n2 ཁོ་ན་འབྲི་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ c ནི་རླུང་གི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང། རྒྱུད་ལམ་དེའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་

ཚད་υ ཡིན་ན། རྒྱུད་ལམ་ nm གྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ། 

        

  = = nm

རླུང་གི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

རྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

c
υ     

༼༡༠་༩༽
  

 རྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་བལྟོས་མེད་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ལ་སྟབས་བདེའི་ཆེད་རྒྱུད་ལམ་དེའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ཟེར་བ་

ཡིན། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༡༠་༣ ནང་དུ་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་གི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་བཀོད་ཡོད། རེའུ་མིག་ནང་དུ་བལྟས་

ཚེ། ཆུའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་ nw=1.33 ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། དེར་ལྟོས་ཚེ། རླུང་གི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང་

ཆུའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ནི་1.33 ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། དེ་བཞིན། མེ་ལོང་གི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་ 

ng=1.52 ཡིན། འདི་ལྟའི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་མང་ཡང། ངེས་པར་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་མེད།

རེའུ་མིག་༡༠་༣ རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་གི་བལྟོས་མེད་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད།

རྒྱུད་ལམ། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད། རྒྱུད་ལམ། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད།

རླུང། 1.0003 ཁེ་ན་ཌའི་སྤོས་སྣུམ། 1.53

འཁྱགས་བག 1.31 བྲག་ཚྭ། 1.54



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།234
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༡། རླུང་ནང་དུ་འཕྲོ་བའི་འོད་ཐིག་ཅིག་ཆུ་ཡི་ངོས་སུ་གསེག་སློག་སྟེ་ཕོག་ཚེ། འོད་ཐིག་དེ་གཞུང་ཐིག་ལས་

ལྡོག་སྟེ་གུག་སྲིད་དམ། ཡང་ན། གཞུང་ཐིག་གི་ཕྱོགས་སུ་གུག་སྲིད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

༢། འོད་ཐིག་ཅིག་རླུང་ནས་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་1.50 ཅན་གྱི་མེ་ལོང་ནང་དུ་འཛུལ་ཚེ། མེ་ལོང་དེའི་ནང་དུ་

འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། གོང་གི་རེའུ་མིག་༡༠་༣ ནང་གི་གཞི་གྲངས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

༣། གོང་གི་རེའུ་མིག་༡༠་༣ ནས་འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ལམ་དེ་དང། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་

དམའ་ཤོས་ཡིན་པའི་རྒྱུད་གཉིས་འཚོལ་དགོས།

༤། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ས་སྣུམ་དང། ཐང་སྣུམ། ཆུ་བཅས་ཡོད་ན། རྒྱུད་ལམ་དེ་དག་གང་གི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་

མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་སྲིད་དམ། རེའུ་མིག་༡༠་༣ གྱི་གཞི་གྲངས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

༥། ཕ་ལམ་གྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་2.42 རེད་ཅེས་བརྗོད་ན། དེས་གོ་དོན་གང་སྟོན་བཞིན་ཡོད་དམ།

འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད། 

 རྒྱུད་ལམ་ཞིག་གིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚད་ནི་འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་སྤྱད་དེ་འཇལ་ཐུབ། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་ནི་གདོས་ཚད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་

དང་མི་འདྲ། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་གོ་དོན་ལྡན་ཡོད། ང་ཚོས་གོང་དུ་སློབ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་དང། རྒྱུད་ལམ་སྟུག་པ་

ཞེས་བེད་སྤྱད་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་སྟུག་ཅེས་པ་ནི། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་སྲབ་སྟུག་ལ་གོ་བས་ན། འོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་དང། འོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་

སྟུག་པ་ཞེས་གོ་བ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་ཕན་ཚུན་བསྡུར་སྐབས། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་མཐོ་བའི་རྒྱུད་ལམ་འོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་

སྟུག་པ་དང། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་དམའ་བའི་རྒྱུད་ལམ་ལ་འོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་ཞེས་འབོད་ཆོག འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པའི་ནང་དུ་མཐོ་བ་ཡོད་

རྐྱེན། འོད་ཐིག་ཅིག་རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་ནས་སྟུག་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས། འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ། གཞུང་ཐིག་གི་ཕྱོགས་སུ་གུག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། 

འོད་ཐིག་ཅིག་རྒྱུད་ལམ་སྟུག་པ་ནས་སྲབ་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས། འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་འཕར་ནས་གཞུང་ཐིག་ལས་ལྡོག་སྟེ་གུག་པ་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་
སམ།

རེའུ་མིག་༡༠་༣ རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་གི་བལྟོས་མེད་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད།

རྒྱུད་ལམ། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད། རྒྱུད་ལམ། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད།

ཆུ། 1.33 སོལ་རྫས་མུ་ཟུང་ཅན། 1.63

ཆང་རག 1.36 མེ་རྡོའ་ིཤེལ་སྟུག་པོ། 1.65

ས་སྣུམ། 1.44 པདྨ་ར་ག 1.71

ཤེལ་རྡོ་ཞུན་མ། 1.46 ཨིནྡྲ་དབང་སྔོན། 1.77

ཐང་སྣུམ། 1.47 ཕ་ལམ། 2.42

སྤོས་ཆུ། 1.50

ཤེལ། 1.52
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235སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

 གོང་གི་རེའུ་མིག་༡༠་༣ ལ་བལྟས་ཚེ། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་(optical density)[光密度]མཐོ་བའི་རྒྱུད་ལམ་ཚང་

མའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་མཐོ་བའི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན། ས་སྣུམ་ལྟ་བུའི་གདོད་ཚད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་ནི་ཆུ་ལས་དམའ་

བ་ཡོད་རུང། འོད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་ནི་ཆུ་ལས་མཐོ་བ་ཡོད།

༡༠་༣་༣ ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ།

 མིང་མང་པོས་ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས་མིག་ཤེལ་གྱོན་པ་དང། ཆུ་ཚོད་བཟོ་མཁན་དེ་ཚོས་ཆེ་ཤེལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྤྱད་

པ་མཐོང་མྱོང་ཡོད་སྲིད། དེ་ལྟའི་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་ལག་པ་འཆང་སྟེ། དེའི་ངོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མྱོང་

ངམ། དེ་དག་གི་ངོས་སྙོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། གུག་ཆ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། དེ་དག་གི་དཀྱིལ་འབུར་

འབུར་དང་ཀོང་ཀོང་གང་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མིག་ཤེལ་དང་ཆུ་ཚོད་བཟོ་མཁན་གྱིས་སྤྱོད་པའི་ཆེ་ཤེལ་དེ་དག་ནི་

དྭངས་ཤེལ་(Lens)༼རྒྱུ་ཤེལ་དང་ལེན་ཤེལ་ཡང་འབོད།༽གྱི་དཔེ་ཡིན། འདིར་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དྭངས་ཤེལ་ཟེར་བ་དང། དྭངས་ཤེལ་

གྱིས་འོད་ཇི་ལྟར་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

 ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོས་གཉིས་ལས། ངོས་གཅིག་གམ། ཡང་ན། གཉིས་ཀ་ཟླུམ་

གཟུགས་ཡིན་ཚེ། དྭངས་ཤེལ་གྲུབ་ཐུབ། དྭངས་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། དེའི་ངོས་གང་རུང་ཞིག་ཟླུམ་ངོས་ཡིན་དགོས། ངོས་གཉིས་

ཀ་འབུར་འབུར་ཡིན་ཚེ། དེ་ལ་ཉིས་འབུར་

དྭངས་ཤེལ་(Double convex lens)ཟེར་བ་

དང། འབུར་ཤེལ་(Convex lens)ཡང་ཟེར། 

འབུར་ཤེལ་གྱི་ངོས་ནི་མཐའ་ལས་དཀྱིལ་

མཐུག་པ་ཡོད། དཔེ་རིས་༡༠་༡༢༼ཀ༽ ནང་

དུ་གསལ་བ་ལྟར། འབུར་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཐིག་

རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་བས་ན། འབུར་

ཤེལ་ལ་སྡུད་ཤེལ་(Converging lens)ཡང་

ཟེར། དེ་བཞིན་ངོས་གཉིས་ཀ་ཀོང་ཀོང་ཡིན་

པའི་དྭངས་ཤེལ་ལ་ཉིས་ཀོང་དྭངས་ཤེལ་

(Double concave lens)ལམ། ཡང་ན། ཀོང་

ཤེལ་(Concave lens)ཡང་ཟེར་ཞིང། དེའི་

ངོས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལས་མཐའ་མཐུག་པ་ཡོད་

ལ། དཔེ་རིས་༡༠་༡༢༼ཁ༽ནང་དུ་གསལ་

བ་ལྟར། འདི་ལྟའི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཐིག་

གི་ཁ་གཏོར་བས་ན། ཐོར་ཤེལ་(Diverging 

lens)ཡང་ཟེར། 
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དཔེ་རིས་༡༠་༡༢ ཀ༽ འབུར་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཐིག་འདུ་བའི་རྣམ་པ། ཁ༽ ཀོང་ཤེལ་

གྱིས་འོད་ཐིག་ཐོར་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།236
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བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡༡། 

  ཡིད་འཇོག་བྱ་གལ། དྭངས་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་ཉི་འདོ་ལ་ཐད་ཀར་བལྟ་མི་རུང། མིག་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ལག་གཅིག་ཏུ་འབུར་ཤེལ་ཞིག་འཁྱེར། ལག་གཞན་དེར་ཤོག་བུ་ཞིག་འཁྱེར་ནས། ཤོག་བུའི་ཐོག་ཏུ་འབུར་ཤེལ་གྱིས་ཉི་མའི་གཟུགས་བརྙན་

གསལ་ཤོས་དེ་གྲུབ་པ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་བཟུང་ཚེ། འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། གོང་བྱེད་སྒོ་༡༠་༢ སྤེལ་སྐབས་གྲུབ་

འབྲས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས།

 དྭངས་ཤེལ་ཡིན་ན། འབུར་ཤེལ་ལམ། ཡང་ན། ཀོང་ཤེལ་ཡིན་དགོས་རྐྱེན། དེའི་ངོས་སོ་སོ་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་

ཤིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང། དེ་ལྟའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཟླུམ་ལྟེ་ཟེར་ཞིང། ཨིན་ཡིག་C ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། 

དྭངས་ཤེལ་ལ་ངོས་གཉིས་ཡོད་སྟབས། ངོས་སོ་སོའ་ིཟླུམ་ལྟེའི་མཚོན་རྟགས་སུ་C དང་C འབྲི་བ་དང། ཟླུམ་ལྟེ་བརྒྱུད་

དེ་བྲིས་པའི་ཐད་ཐིག་ལ་གཙོ་ཐིག་དང། དཀྱིལ་གྱི་ཚེག་ཐེག་ལ་འོད་ལྟེ་ཟེར་ཞིང། ཨིན་ཡིག་O ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་འོད་ཐིག་ཅིག་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འོད་ལྟེ་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོས་ཚེ།  ཀྱག་ཀྱོག་མེད་པར་ཐད་ཀར་འཕྲོ་བ་ཡིན། ཟླུམ་ངོས་

དྭངས་ཤེལ་གྱི་སྒོར་མཐའི་ཚངས་ཐིག་ལ་སྒོར་ཁུང་ཟེར་བ་དང། འདིར་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་སྒོར་ཁུང་ནི་དྭངས་ཤེལ་དེའི་

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ཆུང་བའི་དྭངས་ཤེལ་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། དྭངས་ཤེལ་དེ་རིགས་ལ་དྭངས་ཤེལ་སྲབ་མོ་ཟེར། གལ་

ཏེ་མཉམ་འགྲོ་འོད་ཐིག་ཁ་ཤས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་འཕྲོ་རུ་བཅུག་ཚེ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ནས་

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་རྟོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ཤོག་བུ་ནས་དུ་བ་འཕྱུར་བ་མ་ཟད། རིམ་བཞིན་མེ་ཡང་འབར་སྲིད། དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པའི་ཉི་མའི་འོག་ཐིག་དེ་དག་འབུར་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་གཏད་

སྐབས། འབུར་ཤེལ་གྱིས་འོད་ཐིག་དེ་དག་གནས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་དེ། ཉི་མའི་དངོས་བརྙན་ཞིག་ཤོག་བུ་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ཡོད། 

ཉི་འོད་ཚང་མ་ཚེག་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་བསྡུས་པར་རྟེན། དྲོད་བྱུང་སྟེ་ཤོག་བུར་མེ་འབར་བ་ཡིན།

དཔེ་རིས་༡༠་༡༢ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། གལ་ཏེ་གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པའི་འོད་ཐིག་ཁ་ཤས་ཤིག་དྭངས་ཤེལ་

གྱི་ངོས་སུ་གཏད་ཚེ། གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། དཔེ་རིས་༡༠་༡༢༼ཀ༽ནི་འབུར་ཤེལ་གྱི་རྣམ་པ་དང། དཔེ་རིས་༡༠་༡༢ 

༼ཁ༽ཀོང་ཤེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཡིན།

 དཔེ་རིས་༡༠་༡༢༼ཀ༽ལ་ཟབ་ནན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཚེ། འབུར་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་ཕོག་པའི་མཉམ་འགྲོའ་ི

འོད་ཐིག་དེ་དག་འབུར་ཤེལ་གྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། འབུར་ཤེལ་གྱི་གཙོ་ཐིག་ཐོག་ཏུ་འདུས་ཡོད། དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་

པའི་འོད་འདུ་སའི་གཙོ་ཐིག་སྟེང་གི་ཚེག་ལ་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་ཟེར། 

 དཔེ་རིས་༡༠་༡༢༼ཁ༽ནང་དུ་གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིའོད་ཁག་ཅིག་ཀོང་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་ཕོག་སྟེ། དཀྱོག་

འཕྲོ་བྱས་རྗེས། གཙོ་ཐིག་གི་གནས་ཤིག་ནས་ཐོར་འཕྲོ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། གཙོ་ཐིག་སྟེང་གི་འདི་ལྟའི་གནས་ལ་ཀོང་

ཤེལ་གྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་ཟེར།

 དྭངས་ཤེལ་ལ་ཕྱོགས་རེ་རེར་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་རེ་བྱས་ཏེ་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད། གལ་ཏེ་མཉམ་
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237སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

འགྲོའ་ིའོད་ཐིག་ཁག་ཅིག་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་ནས་བཏང་ན། དེའི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཕྱོགས་དེར་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་

ཞིག་རྙེད་ཐུབ། དཔེ་རིས་༡༠་༡༢ ནང་དུ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་གནས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་F1 དང་F2 ཡིས་མཚོན་ཡོད། དྭངས་

ཤེལ་གྱི་འོད་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར་ཐག་ལ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་ཟེར་བ་དང། ཨིན་ཡིག་f ཡིས་མཚོན་པ་

ཡིན། དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་འདུ་ཐག་ཇི་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ་བམ། བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༡ ལྟར་བྱས་ན། ཉི་མའི་གཟུགས་བརྙན་དང་

དྭངས་ཤེལ་གྱི་བར་ཐག་གིས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་རོབ་ཙམ་རྟོགས་ཐུབ། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡༢། 

  བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༡ ནང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་བྱས་ཏེ། འབུར་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་འཚོལ་དགོས། སྒྲོག་ཙེ་རིང་

པོ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་མཉམ་འགྲོའ་ིཐིག་ལྔ་འབྲི་དགོས་པ་དང། ཐིག་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ཐག་ནི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་དང་མཚུངས་དགོས། 

སྟེགས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་དྭངས་ཤེལ་བཞག་རྗེས། དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདོ་ལྟེ་དེ་མཉམ་འགྲོའ་ིཐིག་ལྔ་ཡི་དཀྱིལ་ཐིག་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བ་བྱས་ཚེ། 

དྭངས་ཤེལ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཐིག་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་སོ་སོ་ནི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་F དང། ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་2F ཐད་ཀར་

ཁེལ་བས་ན། དེ་དག་སོ་སོ་2F1 དང་F1, F2, 2F2 བཅས་ཀྱིས་མཚོན་དགོས། དེ་ནས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་རྒྱབ་

ཏུ་འབར་བཞིན་པའི་ལཱ་སྒྲོན་ཞིག་བཞག་རྗེས། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་ནས་བརྙན་ཡོལ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ལཱ་སྒྲོན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་

གསལ་ཤོས་དེ་རྙེད་པ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། གཟུགས་བརྙན་དེའི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ཆེ་ཆུང་བཅས་འཚོལ་དགོས། 

 དེ་བཞིན་ལཱ་སྒྲོན་དེ་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ནས་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་ས་དང། ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ི

བར། འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང། འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་འདོ་ལྟེའི་བར་བཅས་སོ་སོར་བཞག་སྟེ། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྗེས་དེ་དག་སོ་སོའ་ིགྲུབ་

འབྲས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 

༡༠་༣་༤ དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ།

 དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། དེས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཏེ་གོང་གི་དྲི་བའི་ལན་འཚོལ་དགོས།

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༡༠་༤ ཡི་ནང་དུ་གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༢ སྤེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་གནད་བསྡུས་བྱས་ཡོད། 

རེའུ་མིག་༡༠་༤ དངོས་པོའ་ིགནས་ས་འདྲ་མིན་སྟེང་འབུར་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ཆེ་ཆུང་།

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན།

མཐའ་མེད། འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང་། F2 ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ། ཚེག་ཚད་ཙམ། དངོས་བརྙན་དང་། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ཀྱི་རྒྱབ།
འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་ཟླུམ་ལྟེའི་

ཚངས་ཕྱེད་བར།
ཆུང་ངུར་གྱུར་བ། དངོས་བརྙན་དང་། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་སྟེང། ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་སྟེང། ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ། དངོས་བརྙན་དང་། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།
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རེའུ་མིག་༡༠་༤ དངོས་པོའ་ིགནས་ས་འདྲ་མིན་སྟེང་འབུར་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ཆེ་ཆུང་།

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན།

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་དང་འདུ་གནས་

གཙོ་བོའ་ིབར།
ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ཀྱི་རྒྱབ། ཆེ་རུང་སོང་བ། དངོས་བརྙན་དང་། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང།  མཐའ་མེད། ཧ་ཅང་ཆེན་པོ། དངོས་བརྙན་དང་། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ།

འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་འོད་ལྟེའི་བར།
དངོས་པོ་གང་དུ་གནས་པའི་ཕྱོགས་

དེར་གྲུབ།
ཆེ་རུ་སོང་བ། ཟོལ་བརྙན་དང། ཐད་དྲང།

བྱེད་སྒོ།   ༡༠་༡༣། 

  གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༢ ལྟར། སྟེགས་ཤིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཀོང་ཤེལ་ཞིག་བཞག་རྗེས། ཀོང་ཤེལ་དེའི་གཡོན་དུ་འབར་

བཞིན་པའི་ལཱ་སྒྲོན་ཞིག་འཇོག་དགོས། དེ་ནས་ཀོང་ཤེལ་གཡས་ནས་བལྟས་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བརྙན་

ཡོལ་ཐོག་ཏུ་གཟུགས་བརྙན་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་འཚོལ་དགོས། བརྙན་ཡོལ་ཐོག་ཏུ་གཟུགས་བརྙན་འཚོལ་མ་ཐུབ་རུང། གཟུགས་བརྙན་

ལ་ཐད་ཀར་བལྟས་ཏེ་དེའི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ཆེ་ཆུང་བཅས་ལ་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་ལཱ་སྒྲོན་དེ་ཀོང་ཤེལ་ནས་རྒྱང་

ཐག་རིང་དུ་བཏང་སྟེ། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། ཆེ་ཆུང་། གནས་ས་བཅས་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བཞིན་པར་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་

དགོས། 

 གོང་དུ་འབུར་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང། དེས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། 

ཆེ་ཆུང། གནས་ས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འདིར་ཀོང་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང། དེས་གྲུབ་པའི་

གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༡༠་༥ ཡི་ནང་དུ་གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༣ གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད།

རེའུ་མིག་༡༠་༥ ཀོང་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་དང། ཆེ་ཆུང། རང་བཞིན།

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན།

མཐའ་མེད། འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང། ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ། ཚེག་ཚད་ཙམ། དངོས་བརྙན་དང། ཐད་དྲང།

འོད་ལྟེ་དང་མཐའ་མེད་བར། འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་འོད་ལྟེའི་བར། ཆུང་ངུར་གྱུར་བ། དངོས་བརྙན་ད། ཐད་དྲང།

བྱེད་སྒོ་༡༠་༡༣ སྤེལ་རྗེས། མཐའ་སྡོམ་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཀོང་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་པོའ་ི

གནས་སར་མི་ལྟོས་པར་ག་དུས་ཡིན་རུང་དངོས་བརྙན་དང། ཐད་དྲང་ཡིན་པ་བརྗོད་ཐུབ།
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239སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

༡༠་༣་༥ དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་འོད་ཐིག་དཔེ་རིས།

 འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་སྤྱད་དེ་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འོད་ཐིག་

གི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། ཆེ་ཆུང། གནས་ས་བཅས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་རོགས་བྱེད་ཐུབ། 

དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་འབྲི་སྐབས། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དང་འདྲ་བར། འོད་

ཐིག་གཉིས་ཁོ་ན་སྤྱད་དེ་གཟུགས་བརྙན་མཚོན་པ་ཡིན།
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༡། དཔེ་རིས་༡༠་༡༣ ༼ཀ༽ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིའོད་ཐིག་ཁག་ཅིག་འབུར་ཤེལ་གྱི་

གཡོན་ངོས་སུ་གཏད་ཚེ། དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། འབུར་ཤེལ་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་དེ་
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འཕྲོ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན། དཔེ་རིས་༡༠་༡༣༼ཁ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཀོང་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། དངོས་གཟུགས་གནས་

སའི་ཀོང་ཤེལ་གྱི་ཕྱོགས་ཏེ། ཀོང་ཤེལ་གྱི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་ནས་འཕྲོས་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཐུབ། 

༢། དཔེ་རིས་༡༠་༡༤༼ཀ༽ ལྟར། འབུར་ཤེལ་གྱི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་དེ་འོད་ཐིག་འཕྲོ་བཞིན་
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དཔེ་རིས་༡༠་༡༦ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ས་འདྲ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་འབུར་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་དང། ཆེ་ཆུང། རང་བཞིན་བཅས་གྲུབ་ཚུལ།

དཔེ་རིས་༡༠་༡༧ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ས་འདྲ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཀོང་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་དང། ཆེ་ཆུང། རང་བཞིན་བཅས་གྲུབ་ཚུལ།
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241སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

ཡོད་ཚེ། དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། འབུར་ཤེལ་གྱི་གཡས་ངོས་ཀྱི་གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོ་བྱེད་པ་དང། གལ་ཏེ་

ཀོང་ཤེལ་ཡིན་ན། དཔེ་རིས་༡༠་༡༤༼ཁ༽ ལྟར། འོད་ཐིག་དེ་ཀོང་ཤེལ་གྱི་གཡས་ངོས་ཀྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ི

ཐོག་ཏུ་འཕྲོ་བཞིན་ལྟ་བུ་མངོན་སྲིད་ཀྱང། དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས་ཀོང་ཤེལ་གཡས་ངོས་ཀྱི་གཙོ་ཐིག་དང་མཉམ་

འགྲོ་བྱེད་པ་ཡིན། 

༣། གལ་ཏེ་འོད་ཐིག་ཅིག་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འོད་ལྟེ་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། དཔེ་རིས་༡༠་༡༥ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། འོད་ཐིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐད་ཀར་འཕྲོ་བ་ཡིན། 

གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༡༠་༡༦ ནང་དུ་དངོས་པོའ་ིགནས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ། འབུར་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་

པའི་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་དང། དཔེ་རིས་༡༠་༡༧ ནང་དུ་ཀོང་ཤེལ་གྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་འོད་ཐིག་གི་

དཔེ་རིས་བཀོད་ཡོད། 

༡༠་༣་༦ ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དུ་སྤྱོད་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་དང་འདྲ་བར། དྭངས་ཤེལ་ལའང་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་

ཡོད། སྤྱི་འགྲོས་འདི་ནི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་ལྟེ་ནས་འཇལ་བའི་བར་ཐག་མ་གཏོགས་བར་ཐག་ཚང་མར་སྤྱོད་པ་ཡིན། 

དྭངས་ཤེལ་གྱི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར་ན། འབུར་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་གི་ཐང་ནི་ཕོ་གྲངས་དང། ཀོང་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་གི་

ཐང་ནི་མོ་གྲངས་ཡིན་པ་དང། འདིར་ཡིད་འཇོག་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ནི། དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་(u)དང། གཟུགས་བརྙན་

གྱི་བར་ཐག(v) འདུ་ཐག(f) དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད།(h) གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་(h’)བཅས་སོ་སོའ་ིགྲངས་ཐང་གི་

རྟགས་མ་ནོར་བ་དགོས། 

༡༠་༣་༧ དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་ག་དང་སྤྱི་འགྲོས།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ལ་ཆོ་ག་ཡོད་པ་དེ་བཞིན། ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་ལའང་ཆོ་ག་ཡོད། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་གས་

དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་(u)དང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག(v) འདུ་ཐག་(f)བཅས་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟོན་པ་ཡིན། 

དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་ག་ནི་གཤམ་ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན།
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 གོང་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་ག་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོ་ག་དེ་ཡིན་ཞིང། ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་ཚང་མ་སྤྱོད་ཆོག དྭངས་

ཤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་བེད་སྤྱོད་རྩིས་གཞིའི་འགྲོལ་སྐབས། གྲངས་ཐང་སོ་སོའ་ིརྟགས་གང་འགོད་དགོས་པར་ཟབ་ནན་

བྱེད་དགོས། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།242
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ཆེར་སྐྱེད།

 ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གིས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་པ་བཞིན། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆེར་སྐྱེད་ནི། གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་དང། 

དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་གྱིས་འཚོལ་བ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་ཨིན་ཡིག་m སྤྱོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དངོས་པོའ་ིམཐོ་

ཚད་དང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་ཡིན་ན། དྭངས་ཤེལ་དེས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚད་ནི་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

   

གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད།h’

དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད།h
=m = h’

h     
༼༡༠་༩༽

དྭངས་ཤེལ་གྱིས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚད་ནི་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་དང། གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ལའང་འབྲེལ་ཐུབ།

  ཆེར་སྐྱེད་ནི།  = =-m h’ ʋ
h u       ༼༡༠་༡༠༽

༡༠་༣་༨ དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤུགས་ཚད། 

 དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས། འོད་ཐིག་འདུ་བ་དང། གཏོར་བའི་སྐོར་བའི་སྦྱངས་ཟིན། དཔེར་ན། འདུ་

ཐག་ཐུང་བའི་འབུར་ཤེལ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། འོད་ཐིག་ཤ གས་ཆེན་པོ་དཀྱོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། འོད་ལྟེ་དང་ཐག་ཉེའི་མཚམས་སུ་

འདུ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་འདུ་ཐག་ཐུང་བའི་ཀོང་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། འོད་ཐིག་ཤ གས་ཆེན་པོ་དཀྱོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། ཐོར་འཕྲོ་བྱེད་

པ་ཡིན། དྭངས་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོ་བའི་འོད་འདུ་བ་དང་ཐོར་བའི་ཚད་ལ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཟེར་ཞིང། རྒྱུན་དུ་འདུ་

ཐག་གི་ལོག་གྲངས་ཀྱིས་འཚོལ་བ་དང། ཨིན་ཡིག་P ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་འདུ་ཐག་f ཡིན་

ཚེ། དྭངས་ཤེལ་དེའི་ཤ གས་ཚད་ནི་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།
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 རྒྱལ་སྤྱིའི་འཇལ་བྱེད་ལུགས་སུ། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ནི་འོད་དཀྱོག་ཚད་དེ། ཌའི་ཨོབ་ཊར་(dioptre)

ཞེས་པས་འཇལ་བ་དང། མཚོན་རྟགས་སུ་ཨིན་ཡིག་ D འབྲི་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་ཊར་གྱིས་འདུ་ཐག་བཅལ་ཚེ། དྭངས་

ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ནི་ཌའི་ཨོབ་ཊར་གྱིས་འཇལ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་ཤ གས་ཚད་ཌའི་ཨོབ་ཊར་ 1 ཡིན་

ཚེ། དྭངས་ཤེལ་དེའི་འདུ་ཐག་གི་རིང་ཚད་མི་ཊར་ 1 ཡིན། དེར་བརྟེན། 1D=1m-1 ཡིན། རྒྱུན་གཏན་འབུར་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། 

དེའི་ཤ གས་ཚད་ནི་ཕོ་གྲངས་དང། ཀོང་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། དེའི་ཤ གས་ཚད་ནི་མོ་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན།

 མིག་གི་སྨན་པས་མིག་ཤེལ་ཆེད་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྒྲིག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་

མིག་ཤེལ་ཞིག་གི་ཤ གས་ཚད་ +2.0D རེད་ཟེར་ན། མིག་ཤེལ་དེ་ནི་འབུར་ཤེལ་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེའི་འདུ་

ཐག་གི་རིང་ཚད་ནི་ +0.50m ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། དེ་བཞིན་མིག་ཤེལ་ཞིག་གི་ཤ གས་ཚད་-2.5D ཡིན་ཚེ། མིག་ཤེལ་དེ་

ནི་ཀོང་ཤེལ་ཡིན་པ་དང། དེའི་འདུ་ཐག་གི་རིང་ཚད་-0.40m ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ།
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དཔེར་བརྗོད།  ༡༠་༣། 

 ཀོང་ཤེལ་ཞིག་གི་འདུ་ཐག་གི་རིང་ཚད་15cm ཡིན། གལ་ཏེ་དྭངས་ཤེལ་ནས་བར་ཐག་10cm 

མཚམས་སུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་དགོས་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་དྭངས་ཤེལ་དང་བར་ཐག་ཇི་

ཙམ་ན་འཇོག་དགོས་སམ། དྭངས་ཤེལ་གྱིས་ཆེར་སྐྱེད་ཇི་བྱས་ཡོད་དམ།

འགྲོལ་བ། 

ཀོང་ཤེལ་ཡིན་ཚེ། ག་དུས་ཡིན་རུང་དངོས་བརྙན་ཡིན་ལ་ཐད་དྲང་ཡིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་དངོས་

པོ་གང་དུ་བཞག་པའི་ཕྱོགས་དེར་གྲུབ་པ་ཡིན།

གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག   ʋ = -10cm

འདུ་ཐག f = -15cm

དངོས་པོའ་ིབར་ཐག      u = -5.00cm

  
1 1 1
ʋ u f 

- =
      

ཡིན་རྐྱེན།

  ཡང་ན།   1 11
u f v -=  

   1
u  = =  --1

-10
1

(-15) +1
10

1
15

   1
u  = -3 + 2

30
 = 1

-30

   
ཡང་ན།

 
u= -30cm

 

དེར་བརྟེན།  དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་ནི་ 30cm ཡིན། 

ཆེར་སྐྱེད།  = =m h’ ʋ
h u 

  
= =-10cm 1

-30cm 3
m

      
  m + 0.33=

དེར་བརྟེན།  ཕོ་གྲངས་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་དེ་དངོས་བརྙན་དང་ཐད་དྲང་ཡིན་པ་སྟོནཔ་དང། གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་

པོ་ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད།
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དཔེར་བརྗོད།  ༡༠་༡། 

 འདུ་ཐག་ལ་རིང་ཚད་ 10cm ཡིན་པའི་འབུར་ཤེལ་ཞིག་གི་གཙོ་ཐིག་སྟེང་དུ། མཐོ་ཚད་2.0cm 

བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དྲང་འཕྱང་དུ་བཞག་ཡོད། དངོས་པོ་དེ་དང་དྭངས་ཤེལ་གྱི་བར་ཐག་ནི་ 15cm 

ཡིན་ན། དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། གནས་ས། ཆེ་ཆུང་བཅས་འཚོལ་དགོས། 

འགྲོལ་བ། 

དངོས་པོའ་ིམཐོ་ཚད། h = +2.0cm

འདུ་ཐག f = +10cm

དངོས་པོའ་ིབར་ཐག u = -15cm

གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག ʋ = ?

གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད། h’ =?

 

  
1 1 1
ʋ u f 

- =
      

ཡིན་རྐྱེན།

 ཡང་ན། 1 11
ʋ f u +=  

         1
ʋ  = = -+ -1

(-15)
1

10 +1
15

1
10

         1
ʋ  = -2 + 3

30
 = 

1
30

  ʋ = +30cm   

དེར་བརྟེན།  གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག་ཕོ་གྲངས་ཡིན་པ་དེས་གཟུགས་བརྙན་ནི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བར་

ཐག་30cm ལ་གནས་ཡོད་པ་དང། མགོ་རྟིང་ལྡོག་པའི་དངོས་བརྙན་ཡིན་པ་སྟོན། 

ཆེར་སྐྱེད།  = =m h’ ʋ
h u  ཡང་ན། =h’ h (v/u)

གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་ནི།  h’= (2.0)(+30/-15) = -4.0cm

ཆེར་སྐྱེད་ནི།  =m
ʋ
u   

ཡང་ན།    
= =-2m +30

-15 
དེར་བརྟེན། ཆེར་སྐྱེད་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཐང་མོ་གྲངས་ཡིན་པ་དེས། གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་བརྙན་ཡིན་ལ། མགོ་རྟིང་ལྡོག་ཅིང། 

གཙོ་ཐིག་གི་འོག་ཏུ་མཐོ་ཚད་4cm ཡོད་པ་སྟོན་པ་མ་ཟད། དངོས་པོ་གནས་པའི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བར་ཐག་

30cm ཐོག་ཏུ་གྲུབ་པ་མཚོན།



245
245

245སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

དྭངས་ཤེལ་གྱི་མ་ལག

 གཟུགས་བརྙན་ཆེར་སྐྱེད་དང་གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཕྱིར། འོད་ཪིག་ཡོ་ཆས་མང་པོར་དྭངས་ཤེལ་དུ་མ་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ཡོད། 

འདི་ལྟའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་ཤ གས་ཚད་གཙང་མ་སྟེ། སྨར་ཤ གས་ནི་ཚབ་རྩིས་བསྡོམས་གྲངས་ཀྱིས་དྭངས་ཤེལ་སོ་སོའ་ིཤ གས་ཚད་བསྡོམས་ཏེ་

འཚོལ་ཐུབ། དཔེར་ན། དྭངས་ཤེལ་སོ་སོའ་ིཤ གས་ཚད་ནི་ P1, P2, P3,............ལྟ་བུ་ཡིན་ཚེ། འོད་རིག་ཡོ་ཆས་དེའི་སྨར་ཤ གས་ནི་ P=P1+P2+P3+........ ལྟར་

འཚོལ་ཆོག དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་གཞི་རུ་བཟུང་སྟེ་དབྱེ་བ་ནི། འདུ་ཐག་གཞི་རུ་བཟུང་བ་ལས་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད།

 རྒྱུན་གཏན་མིག་གི་སྨན་པས་མིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས། མིག་ཤེལ་ཆེད་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས། མིག་ཤེལ་ལྟ་བུའི་སྒྲོམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཤ གས་ཚད་

ངེས་ཅན་གྱི་དྭངས་ཤེལ་འདྲ་མིན་བླུགས་ཏེ། དྭངས་ཤེལ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་ཤ གས་ཚད་རན་པ་ཞིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད། མིག་གི་སྨན་པས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ནི་

སྟབས་བདེའི་ཚབ་རྩིས་སྡོམ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོལ་བ་ཡིན། དཔེར་ན། དྭངས་ཤེལ་གཉིས་སོ་སོའ་ིཤ གས་ཚད་ནི་+2.0D དང་+0.25Dཡིན་ཚེ། དྭངས་ཤེལ་

གཅིག་གི་ཤ གས་ཚད་+2.25D དང་མཚུངས་པ་ཡིན། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་སྡོམ་ཆོག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཆེར་སྐྱེད་དང། གསལ་ཆ་ཆེ་རུ་

གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། རྒྱང་ཤེལ་དང། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་སོགས་འོད་རིག་ཡོ་ཆས་ནི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མ་ལག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་
སམ།

དྲི ་
བ།

༡། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཌའི་ཨོབ་ཊར་1 རེད་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། འབུར་ཤེལ་ཞིག་གིས་ཁབ་ཀྱི་མགོ་རྟིང་ལྡོག་པའི་དངོས་བརྙན་ཞིག་བར་ཐག་50cm མཚམས་སུ་

གྲུབ་ཡོད་ན། དྭངས་ཤེལ་གྱི་མདུན་ངོས་སུ་བར་ཐག་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་ཁབ་དེ་བཞག་ཚེ། ཁབ་དང་དེའི་

གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་འབྱུང་སྲིད་དམ།

༣། ཀོང་ཤེལ་ཞིག་གི་འདུ་ཐག་གི་རིང་ཚད་ 2m ཡིན་ན། དེའི་ཤ གས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། 

༤། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མ་ལག་ཟེར་རམ། 

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

འོད་ནི་ཐད་ཐིག་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།• 

མེ་ལོང་དང་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཐུབ་པ་དང། དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནས་• 

སར་ལྟོས་ཏེ། དེ་ལྟའི་གཟུགས་བརྙན་ནི་དངོས་བརྙན་ཡིན་སྲིད་ལ། ཟོལ་བརྙན་ཡང་ཡིན་སྲིད། 

ལྡོག་ངོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། ལྡོག་འཕྲོའ• ་ིགཏན་སྲོལ་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིངོས་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་རུང། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིགཏན་སྲོལ་དང་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན།

ཀར་ཊི་སན་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་ནི་ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་དང་མེ་ལོང་གཉིས་ཀར་སྤྱོད་ཆོག• 

མེ་ལོང་གི་ཆོ་• ག་ 
1 1 1
ʋ u f 

+ =  ཡིས་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གི་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་དང། གཟུགས་

བརྙན་གྱི་བར་ཐག འདུ་ཐག་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྟོན་པ་ཡིན།
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སྦྱོང་ཚན།
༡། གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་གང་དག་དྭངས་ཤེལ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆར་མི་འོས་སམ།

    ཀ) ཆུ།  ཁ)ཤེལ།  ག)འགྱིག་ཤོག  ང)འདམ་བག

༢། ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གིས་དངོས་གཟུགས་ལས་ཆེ་བའི་ཐད་དྲང་གི་ཟོལ་བརྙན་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་ཚེ། 

དངོས་གཟུགས་དེའི་གནས་ས་གང་དུ་ཡིན་དགོས་སམ།

ཀ) འདུ་གནས་གཙོ་བོ་དང་ཟླུམ་ལྟེའི་བར།

ཁ) ཟླུམ་ལྟེའི་སྟེང།

ག) ཟླུམ་ལྟེའི་རྒྱབ།

ང) མེ་ལོང་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར།

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གི་འདུ་ཐག་ནི་མེ་ལོང་དེའི་ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་ཡིན།• 

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་གིས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚད་ནི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་མཐོ་ཚད་དང་དངོས་པོའ• ་ིམཐོ་ཚད་ཀྱི་

བསྡུར་གྱིས་འཚོལ་ཐུབ།

རྒྱུད་ལམ་སྟུག་པ་ཞིག་ནས་སྲབ་པ་ཞིག་གི་གསེག་ཏུ་འཕྲོ་བའི་འོད་ཐིག་གིས་གཞུང་ཐིག་ལས་ལྡོག་སྟེ་གུག་• 

པ་དང། རྒྱུད་ལམ་སྲབ་པ་ཞིག་ནས་སྟུག་པ་ཞིག་གསེག་ཏུ་འཕྲོ་བའི་འོད་ཐིག་གིས་གཞུང་ཐིག་གི་ཕྱོགས་སུ་

གུག་པ་ཡིན།

རྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ• ་ིནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་མི་འདྲ། སྟོང་སངས་རྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་

མགྱོགས་ཚད་ནི་ 3x108ms-1 ཡིན།

དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་དཀྱོག་འཕྲོའ• ་ིཕྱོད་ནི་སྟོང་སངས་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང་རྒྱུད་

ལམ་དེའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་གྱིས་འཚོལ་ཐུབ།

གྲུ་ནར་ཤེལ་ལེབ་ཡིན་ཚེ། ཤེལ་དང་རླུང་གི་ཕྲད་ངོས་དང། རླུང་དང་ཤེལ་གྱི་ཕྲད་ངོས་གཉིས་ཀར་དཀྱོག་• 

འཕྲོ་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། འོད་ཀྱི་ཐོན་ཐིག་ནི་འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མཉམ་འགྲོ་ཡིན། 

དྭངས་ཤེལ་• གྱི་ཆོ་ག་ 1 1 1
ʋ u f 

+ =  ཡིས་ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་དང། 

གཟུགས་བརྙན་གྱི་བར་ཐག འདུ་ཐག་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྟོན་པ་ཡིན། 

དྭངས་ཤེལ་ཞིག་གི་• ཤ གས་ཚད་ནི་དྭངས་ཤེལ་དེའི་འདུ་ཐག་གི་ལོག་གྲངས་ཡིན་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་འཇལ་

བྱེད་ལུགས་སུ་འོད་དཀྱོག་ཚད་དེ། ཌའི་ཨོབ་ཊར་ཞེས་པས་འཇལ་བ་ཡིན། 
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༣། དངོས་གཟུགས་དང་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པའི་དངོས་བརྙན་ཞིག་གྲུབ་དགོས་ན། འབུར་ཤེལ་དང་ཐག་རིང་ཐུང་

ཇི་ཙམ་ལ་དངོས་པོ་དེ་འཇོག་དགོས་སམ།

ཀ) དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིསྟེང་དུ།

ཁ) འདུ་ཐག་ལས་ལྡབ་གཉིས་རིང་བའི་སྟེང།

ག) མཐའ་མེད།

ང) འོད་ལྟེ་དང་འདུ་གནས་གཙོ་བོའ་ིབར།

༤། གལ་ཏེ་ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་དང། ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་སྲབ་པོ་གཉིས་སོ་སོའ་ིའདུ་ཐག་གི་རིང་ཚད་

-15m ཡིན་ན། མེ་ལོང་དང་དྭངས་ཤེལ་ནི།

ཀ) གཉིས་ཀ་ཀོང་ངོས་ཡིན།

ཁ) གཉིས་ཀ་འབུར་ངོས་ཡིན།

ག) མེ་ལོང་ཀོང་ངོས་དང། དྭངས་ཤེལ་འབུར་ངོས་ཡིན།

ང མེ་ལོང་འབུར་ངོས་དང། དྭངས་ཤེལ་ཀོང་ངོས་ཡིན། 

༥། ཁྱེད་རང་གིས་ཐག་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་བསྡད་ཀྱང། མེ་ལོང་ནང་དུ་འཆར་བའི་ཁྱེད་རང་གི་གཟུགས་བརྙན་

ནི་ཐད་དྲང་ཡིན་ན། མེ་ལོང་དེ་ནི།

ཀ) ངོས་སྙོམས་ཡིན།

ཁ) ཀོང་ངོས་ཡིན།

ག) འབུར་ངོས་ཡིན།

ང) ངོས་སྙོམས་སམ། ཡང་ན། འབུར་ངོས་ཡིན།

༦། ཚིག་མཛོད་ནང་གི་ཡིག་ཆུང་ཀློག་སྐབས་གཤམ་གྱི་དྭངས་ཤེལ་གང་བེད་སྤྱོད་ཆོག་གམ།

ཀ) འདུ་ཐག་ 50cm ཅན་གྱི་འབུར་ཤེལ།

ཁ) འདུ་ཐག་ 50cm ཅན་གྱི་ཀོང་ཤེལ།

ག) འདུ་ཐག་ 5cm ཅན་གྱི་འབུར་ཤེལ།

ང) འདུ་ཐག་ 5cm ཅན་གྱི་ཀོང་ཤེལ།

༧། འདུ་ཐག་ 50cm ཅན་གྱི་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་སྤྱད་དེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཐད་དྲང་དགོས་

ཚེ། དངོས་པོ་དེ་དང་མེ་ལོང་ནས་བར་ཐག་ཅི་ཙམ་འཇོག་དགོས་སམ། གཟུགས་བརྙན་དེ་དངོས་པོ་ལས་

ཆེ་བའམ། ཡང་ན། ཆུང་བ་ཡོད་དམ། གནད་དོན་འདི་སྟོན་ཕྱིར་འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་ཤིག་འབྲི་དགོས།

༨། གཤམ་གྱི་གནས་སྟངས་སོ་སོའ་ིའཚམ་པའི་མེ་ལོང་གང་དང་གང་བེད་སྤྱོད་པའི་མིང་བྲིས།

ཀ) འཇིབ་འཁོར་གྱི་གདོང་གློག
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ཁ) རླངས་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཐོང་ཕྱིར།

ག) ཉི་ཐབ།

གོང་གི་གནས་སྟངས་སོ་སོར་རྒྱུ་མཚན་འབྲི་དགོས།

༩། འབུར་ཤེལ་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཤོག་བུ་ནག་པོ་ཞིག་གིས་བཀབ་ཚེ། འབུར་ཤེལ་དེས་དངོས་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་

ཆ་ཚང་གྲུབ་ཐུབ་བམ། ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་ལན་འདེབས་དགོས་པ་མ་ཟད། ཚོད་ལྟའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་དགོས།

༡༠། རིང་ཚད་ 5cm བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་འདུ་ཐག་ 10cm བྱས་པའི་སྡུད་ཤེལ་ཞིག་དང་བར་ཐག་ 

25cm མཚམས་སུ་བཞག་ཡོད་ན། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་བྲིས་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་དང། 

ཆེ་ཆུང། རང་བཞིན་བཅས་འཚོལ་དགོས།

༡༡། འདུ་ཐག་ 15cm བྱས་པའི་ཀོང་ཤེལ་ཞིག་གིས་བར་ཐག་ 10cm མཚམས་སུ་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་གྲུབ་

ཡོད་ན། ཀོང་ཤེལ་དང་དངོས་པོའ་ིབར་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་འབྲི་དགོས།

༡༢། འདུ་ཐག་ 15cm བྱས་པའི་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ཞིག་དང་དངོས་པོ་ཞིག་གི་བར་ཐག་ལ་ 10cm ཡོད་ན། 

དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་ས་དང་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༡༣། ངོས་སྙོམས་མེ་ལོང་ཞིག་གིས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚད་ནི་ +1 ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༤། ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད་ 30cm ཡིན་པའི་འབུར་ངོས་མེ་ལོང་ནས་བར་ཐག་ 20cm མཚམས་སུ་རིང་ཚད་ 

5.0cm བྱས་པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་བཞག་ཡོད་ན། དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གནས་དང། 

རང་བཞིན། ཆེ་ཆུང་བཅས་འཚོལ་དགོས།

༡༥། འདུ་ཐག་ 18cm ཡིན་པའི་ཀོང་ངོས་མེ་ལོང་ནས་བར་ཐག་ 27cm མཚམས་སུ་རིང་ཚད་ 7.0cm བྱས་

པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་བཞག་ཡོད་ན། མེ་ལོང་ནས་བར་ཐག་ཇི་ཙམ་ལ་བརྙན་ཡོལ་བཞག་ཚེ། དངོས་

པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གསལ་ཤོས་མཐོང་ཐུབ་བམ། གཟུགས་བརྙན་དེའི་རང་བཞིན་དང་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་

ཡིན་ནམ།

༡༦། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ -2.0D ཡིན་ན། དྭངས་ཤེལ་དེའི་འདུ་ཐག་ག་ཚོད་རེད་དམ། དྭངས་ཤེལ་གྱི་

རིགས་གང་ཡིན་ནམ། 

༡༧། སྨན་པས་མིག་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ +1.5D བྱས་པ་ཞིག་ཆེད་སྒྲིག་དགོས་པའི་སྨན་ཡིག་སྤྲད་ན། མིག་

ཤེལ་དེའི་འདུ་ཐག་ག་ཚོད་རེད་དམ། ཆེད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མིག་ཤེལ་དེ་སྡུད་ཤེལ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཐོར་

ཤེལ་ཡིན།
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249སློབ་ཚན་བཅུ་པ། འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དང་འཁྱོག་འཕྲོ།

ཚིག་གནད།

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང། Spherical mirror འབྱུང་གནས། Origin

ཀོང་ངོས་མེ་ལོང། Concave mirror གནས་ཚད་མ་ལག Coordinate 
system

འབུར་ངོས་མེ་ལོང། Convex mirror མེ་ལོང་ཆོ་ག Mirror formula

ལྟེ། Center ཆེར་སྐྱེད། Magnification

ཟླུམ་ལྟེ། Center of Curvature ལྡོག་འཕྲོ། Reflection

ཟླུམ་ལྟེའི་ཚངས་ཕྱེད། Radius of Curvature དཀྱོག་འཕྲོ། Refraction

གཙོ་ཐིག Principal Axis ཕོག་ཐིག Incident

འདུ་གནས། Focus གཞུང་ཐིག Normal

འདུ་ཐག Focal length ལྡོག་ཐིག Refraction

འདུ་གནས་གཙོ་བོ། Principal Focus དྭངས་ཤེལ། Lens

སྒོར་ཁུང། Aperture འབུར་ཤེལ། Convex lens

ཐད་དྲང། Erect ཀོང་ཤེལ Concave lens

ལྟར་སྣང། Virtual སྡུད་ཤེལ། Converging lens


