
 

 

గతి శాస్్తరం 

వివిధ రకాల బలాలు :  

 వస్తత్ వునత తాకుతూ, దాతు ై బలం రయోగ ంచిన అది బలరయోగ దిశలో కదతలుత ంది. ఈ బలాననే యాంతిరక 
బలం అంటారు. 

 ఒక శకత్వంతమ ైన  ఆయసాకంతాతుే ఒక కారుకు ఎదతరుగా, తాకకుండా టటు కోనతనతము. ఆ కారు 
అయసాకంతం వ ైుకు కదతలుత ంది. అయసాకంతం కలుగచేసిన ఈ బలాతుే అయసాకంత బలం అతు 
అంటారు. 

 ఒక తృాా సిుక్ దతవ ెన తీస్తతకుతు తు యొకక తొృ డి జుటటు నత చాలాసారుా  దతవుెకోనతము. ఈ దతవనెననత చినే 
కాగ తం ముకక లేక తరడా ముకక దగగరగా వాటితు తాకకుండా టటు కొనతము. అవి దతవనెనవ ైునకు 
కదతలుతాయి.దీతుకత కారణం వాటి మధయ గల విదతయత్ ఆకరషణ బలాలు. 

 భూమి దాతుకత దగగరగా ఉనే రతి వస్తత్ వునత దాతు క ందరం వ ైునకు ఆకర్ షస్తత్ ంది. భూమికత చందతర తుకత మధయ 
దూరం చాల ఎకుకవగా ఉనాేనత వాటి మధయ బలం ఉంటటంది. 

 స్తూరుయతుకత గరహాలకు మధయ మియౌయనాకొదిి  కతలోమిటర్ దూరం ఉనేపటికత, స్తూరుయడు వాతుయొకక అతయధిక 
దరవయర్ాశి వలా గరహాలనత ఆకర్ షస్తత్ నాేడు. ఈ బలాతుే గురుతాెకరషణ బలం అంటారు. 

నూయటన్ ముదటి గమన స్తూతరం :  

 రతి వస్తత్ వు, దాతు సిితితు మారుుటకు ఎ బాహ్యబలం తుచేయకతోృ తే తుశుల సి్తిలోగాతు, స్తమవనగంతో 
రుజుమారగంలో తోృ యిే సిితిలోగాతు ఉండితోృ త ంది. 

జడతెం : 

 ఎ బాహ్య బలం తుచేయకతోృ తే తుశుల సిితిలో ఉనే వస్తత్ వు అదే సిితిలోనత, స్తమవనగంతో రుజుమారగం 
గమతుంచే వస్తత్ వు అదే గమన సిితిలోనూ ఉండితోృ యిే వస్తత్  ధర్ాాతుే జడతెం అంటారు. 

 కొతుే క రమ్స్ బో ర్్ కాయిన్్ తీస్తతకొతు ఒకదాతు  ై ఒకటి  రుుము, స ్రైకర్ తో గటిుగ అటుడుగు కాయిన్ నత 
గుర్ చూసి కొడితే అది మాతరమే బయటకు వచేస్తత్ ంది. జడతెం వలా మిగ యౌన కయినతా గల వరుస్త అదే విధంగా 
ఉండితృో త ంది. 

 సిటి బస్తత్ తులవడి ఉనే వయకత్ బస్తత్ హ్టాత ్ గా ఆగ తే ముందతకు డితోృ తాడు. దితునన గమన జడతెం 
అంటారు. 



 

 

బలం : 

 వస్తత్ వులు తుశుల సిితిలో గాతు, స్తమవనగంతో రుజుమారగంలో తోృ యిే సిితితు గాతు మార్ ుది లేక మారుడాతుకత 
రయతిేంచే దాతుతు బలం అంటారు. 

ఘరషణ బలం :  

 ఒకదాతుకొకటి స్తపర్ ిస్తత్ నే ర్ ండు తలాల మధయ సాేక్ష చలనం ఉనేటాయితే, ఆ చలనాతుే ఎదిర్ ంచే బలాతుే 
ఘరషణ బలం అంటారు. 

 ఘరషణ బలం మనకు చాలా అవస్తరం మర్ యు అది చలనాతుకత తుర్ోధకార్ . 

దరవయ వనగం : 

 వస్తత్ వు యొకక దరవయర్ాశి (   ), దాతు వనగం ల లబాి తుే దరవయ వనగం అంటారు 
 వనగం స్తదిశ ర్ాశి కాబటిు  దరవయవనగం కుడా స్తదిశ ర్ాశి 

 దరవయ వనగాతుకత C.G.S రమాణం : గార ము,స ం.మీ/స కనత మర్ యు M.K.S రమాణం : కత.గార . మీటరు/స కనత 

నూయటనత ర్ ండవ గమన స్తూతరం : 

 వస్తత్ వుల తెరణం వాటి  ై తుచేసే బాహాయబలాతుకత అనతతృాతంలోనత, వాటి దరవయర్ావులనత 
విలోమానతతృాతంలోనత ఉంటటంది మర్ యు బల దిశలో ఉంటటంది. 

 వస్తత్ వు యొకక దరవయవనగం మారుప ర్ టట దాతు ై కయౌగ ంచబడిన బాహ్య బలాతుకత అనతలోమానతతృాతంలో ఉంది 
అదే దిశలో కలుగుత ంది. 

బలాతుకత రమాణాలు : 

 C.G.S దధతి : మ్స = 1గార ము, a = 1స ం.మీ/స కనత2 అయితే అుడు F=ma = 1gm × 1 స ం.మీ/ స కనత2 

= 1 గార ము స ం.మీ / స కనత2 = 1 డ ైనత అవుత ంది. అందతచేత బలాతుకత C.G.S రమాణం = గార ము స ం.మీ / 
స కనత2 లేదా డ ైనత. 

 M.K.S దితిలో బలాతుకత రమాణం నతయటనత. 1 నూయటనత = 105 డ ైనతలు. 

దరవయ ర్ాశి మర్ యు బరువు : 

 నూయటనత ర్ ండవ గమన స్తూతరం దరవయర్ాశికత, బరువుకు మధయగల తేడా త లుస్తతకోవడాతుకత 
ఉయోగడుత ంది. 

 బలాతుే గురుతె రమాణాలతో కుడా కొలుసా్ రు. 



 

 

 అంతర్ క్షంలో వస్తత్ వులు దరవయర్ాశి కయౌగ యునే బరువు కయౌగయుండవు. 

నూయటనత మూడవ గమన స్తూతార తుకత ఉదాహ్రణ : 

 మనం ,మన చేతితు టేతల్  ైనగాతు, గోడ ైన గాతు బలంతో నొకతకతే ఆ టేతల్ లేదా గోడ మన చేతి  ై అంతే 
బలాతుే వయతిర్ క దిశలో కలుగజ స్తత్ ంది. మనం గోడ ై లేదా టేతల్  ై కలుగ చేసే బలాతుే చరయ అంటాము. 
అుడు గోడ లేదా టేతల్ మన ై కలుగచేసే బలాతుే రతి చరయ అంటారు. ఈ ర్ ండునత స్తమానంగానత, దిశలో 
వయతిర్ ఖంగానత ఉంటాయి, 

 నడిచేటుడు మనం ననల ై కొంత బలాతుే కలుగాజ స్్తం, ననల యొకక రతిచరయ వలన మనం ముందతకు 
నడవగాలుగ త నాేం. 

 తూటి ై ఈదే మతుషి, తూటి ై బలాతుే కలుగజ సి వ నకుక తోసా్ డు, రతి చరయ వలన అతడు ముదతకు తోృ తాడు. 
 తార్ాజువె కారబన్ తొృ డి మర్ యు తొృ టాషియం న ైటేరట్ లమిశరమంతో గటిుగా కురబడుత ంది. 

ఇదే ఇందన. దాతుతు చివర అంటించినుడు మండి, మాడుత నే వాయువులు చాలా వనగంగా శబిం చేస్తూ్  
బయటకు వసా్ యి. ఇదియిే చరయ రతి చరయ వలన తార్ాజువె ఆకాశంలోకత దూస్తతకుతృో త ంది. 

 త తృాకత మీట తుకతక ేయౌునుడు త తృాకత గుండు కొంత  వనగంతో ముందతకు దూస్తతకుతృో త ంది . ఇదియిే చరయ 
రతిచరయ బలం వలన, త తృాకత వ ంటనన వ నకుక ననటుబడుత ంది. దీతునన త తృాకత ‘ ర్ీకాయిల్’ అంటారు. 
అందతచేత త తృాకత ేలేు వయకత్ దాతు ర్ కాయిల్ వలా కయౌగ  ద బబనత తుర్ోధించడాతుకత త తృాకత అతతు భుజాతుకత 
గటిుగా అదిమి టటు కొంటాడు. 

నూయటనత మూడవ గమన స్తూతరం : 

 రతి ఒకక చరయకు దాతుకత స్తమానంగా మర్ యు వయతిర్ ఖ దిశలో రతిచయ ఉంటటంది. లేదా వస్తత్ వులు ఒకదాతు ై 
ఒకటి రస్తపర చరయ జరుుకునేుడు ఆ బలాలు ర్ ండూ ర్ మాణంలో స్తమానంగానత, దిశలో 
వయతిర్ ఖంగానత ఉంటాయి. 

దరవయ తుతయతె స్తూతరం : 

 అననక వస్తత్ వులు ఒకదాతుకొకటి ఎతుేసారుా  డికోనేపటికత వాటి తొయౌ దరవయ వనగాల తెజీయ ముత్ం వాటి త ది 
దరవయ వనగాల తెజీయ ముత్ం నకు స్తమానం, ఇదియిే దరవయవనగ తుతయతె స్తూతరం. 

 m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2 ఇకకడ m1 m2 వస్తత్ వులు దరవయర్ావులు, u1 u2 వాటి తోయౌవనగాలు, 
v1, v2 వాటి త ది వనగాలు. 
 
 



 

 

నూయటనత మూడవ గమన స్తూతరం – అనతవర్నం – ర్ాక టటు  : 

 ర్ాక టటు , జ ట్ విమానాలు, నూయటనత మూడవ స్తూతరమ  ై ఆధారడి తుచేసా్ యి. 
 ఉగరహ్ం, చందతర తులా భూమి చతటృు  ఎలాుపడూ తిర్ గుతూ ఉంటటంది. వీటినన కృతిరమ ఉగరహాలు అంటారు. 
 ఉగరహాలు, ఎకుకవ దూర్ాలకు టి.వి, టెయౌతౄో న్ రసార్ాలు చేయడాతుకత ఉయోగడుతాయి. 

  
 

 

 

 

 

 


