
 

 

గురుత్వ క ేంద్రేం  
 వస్తు వుల స్థిరత్వేం,వాటి గురుత్వ క ేంద్రేం యొక్క స్ాి నేం ై ఆధారపడి ఉేంట ేంది. 

 వస్తు వు యొక్క ఎ స్థుతిలోన ైనా, స్ాి నేంలోన ైనా దాని బరువు యొక్క చర్ాార్ ఖ, ఎ బేంద్తవు గుేండా పో త్ ేందో  ఆ 

బేంద్తవునత దాని గురుత్వ క ేంద్రేం లేక్ గర్ిమ నాభి అేంటారు. 

 ఎక్రి్తి స్ాేంద్రత్,క్రమాకారేం క్యౌగిన వస్ువు యొక్క జ్ామితియ క ేంద్రేం దాని గరి్మనాభి అవుత్ ేంది.  

 అనిి క్రమాకార వస్తు వులక్ు జ్ామితియ క ేంద్రేం గురుత్వ క ేంద్రేం లేక్ గరి్మనాభి అవుత్ ేంది. 

 లావు స్థి పేం, రూళ్ళక్రర క్నాి ఎక్ుకవ స్థిరత్వేం క్యౌగి ఉేంట ేంది. కారణేం లావు స్తు పానికి ఆధారవ ైశాలాేం 

ఎక్ుకవ. 

 ఏద ైనా ఒక్ వస్తు వు స్థిరత్వేం ర్ ేండు అేంశాల ై ఆధారపడి ఉేంట ేంది. 1) ఆధారవ ైశాలాేం  2) గురుత్వ క ేంద్రేం 

ఎత్ ు  

 వస్తు వుల స్థిరత్వేం, ఆధార వ ైశాలాేంతో  ర్ిగి, గురుత్వ క ేంద్రేం ఎత్ ు లో త్గుు త్ ేంది. 

నిశ్చల స్థితి లేక్ స్మతా స్థితి : 

 వస్తు వులక్ు మూడు రకాల నిశ్చల స్థిత్ లు ఉనాియి. 1) స్థిర నిశ్చల స్థితి  2) అస్థిర నిశ్చల స్థితి  3) త్టసి్ 

నిశ్చల స్థితి  

 ఏద ైనా వస్తు వునత క ేంచ ేంగా క్దిథతే పడిపో యి, మరల తోయౌస్థుతికి ర్ాక్పో తే, ఆ వస్తు వు యొక్క స్థితిని అస్థిర 

నిశ్చల స్థితి అేంటారు. 

 ఉదా: నిలబెటిిన స్థితిలో ఉని ఆట బొ మమనత,త్క్ుకవ వ ైశాలాేంలో ఉని అేంచతవ ైపు నిలబెటిిన గర్ాట , 

నిలబెటిిన రూళ్ళ క్రర మొద్ల ైనవి. 

 ఏద ైనా ఒక్ వస్తు వు ై బాహ్ాబలేం పరయోగిేంచి క్దిథతే వేంగి, తిరి్గి యథాస్థితికి ప ేంద్గయౌగితే ఆ వస్తు వు స్థితిని 

స్థిర నిశ్చల స్థితి అేంటాము. 

 ఉదా: ఆధార వ ైశాలాేం ఎక్ుకవ ఉని వ ైపు నిలబెటిిన ఆటబొ మమ గర్ాట , లావు స్థు పేం మొద్ల ైనవి. 

 ఒక్ వస్తు వు  ై బలేం పరయోగిేంచి క్దిథతే దాని స్ాి నేంలో మారుు వచిచ స్మతా స్థుతిలో మారుు ర్ాక్పో తే, ఆ 

స్థితిని త్టసి్ నిశ్చల స్థుతి అేంటారు. ఉదా: రూళ్ళ క్రర 
 



 

 

అనతవరునములు – ఓడ నిర్ామణేం :  

 స్థు రత్వ నియమాలననతస్రి్ేంచి ఓడనత నిరి్మస్ాు రు.ఓడ యొక్క ఆధార వ ైశాలాేం స్ాధ్ామ ైనేంత్ ఎక్ుకవగా, 

గురుత్వ క ేంద్ర ఎత్ ు  స్ాధ్ామ ైనేంత్ త్క్ుకవగానత ఉేండేటట ు   దానిని నిరి్మస్ాు రు. 

 త్ ఫానతు  వచిచనపుడు గాయౌ అత్ాధిక్ వేగేంతో వీస్తు ేంది. మటియు క రటాలు అత్ాధిక్ శ్కిుతో ఏరుడతాయి. 

వీటివలు  ఓడ పరక్కక్ు ఒరి్గినా, తిరి్గి యథాస్థితిని ప ేంద్తత్ ేంది. అేంద్తవలు  అది స్థిర నిశ్చల స్థితిని క్యౌగి 

ఉేంట ేంది. 

 


