
  

ကာတရှီန်ရေငပ်ုသမာား (CARTESIAN DIVER) 

ရေဘ ူးကိို လက်န ဲ့ညှစ်လိိုက်ေင ်ရေရ ွေက ရေငိုပ်သမ ူးဆကီိို အဖိခံေပါလိမဲ့မ်ယ်။ 

ရဖ ဲ့ဂိုဏသ် တ ိကိိုရလ  ဲ့ချလိိုက်ပပီူး ရေငိုပ်သမ ူးက ရအ က်ထမိမြုပ်သွေ ူးပါ ယ်။ အမပနအ်လှနအ် ူးမဖငဲ့ ်

ရေငိုပ်သမ ူးက ရအ ကထ်မိမြုပ်သွေ ူးေင ်ရဖ ဲ့ဂိုဏလ်ညူ်းရလျ ဲ့သွေ ူးပါ ယ်။ 

သငထ် ောကက်ပူစ္စည််းမ ော်း 

၀.၅လီ   ပလက်စ စ်ရေဘ ူးအကကည၊် baking aroma tube မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနအ်လွေ ်၊ ဓ  ်ခွေ ခနူ်းသံိုူးပပန၊် 

ပနူ်းကနလ်ံိုူး၊ ရေ 

ပပြုလပ်ုပ ုအဆင ဆ်င  ်

 

ပနူ်းကနလ်ံိုူးထ ရေမဖညဲ့်ပပီူး baking aroma tube မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနအ်လွေ ်ကိို ထညဲ့်လိိုက်ပါ။ မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနရ်ချ ငူ်းရလူးက 

ရေရပေါ်မှ  အလျ ူးလိိုက်ရပါရလ ရပေါ်ရနပါ ယ်။ ပပနရ်ည်ှသံိုူးပပီူး မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနကိ်ို ရေမဖညဲ့်လိိုက်ပါ။ ခိုနကလိို 

ထပ်စမ်ူးကကညဲ့ေ်င ်မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနက် ရေရအ က်ရမခရေ က်သွေ ူးပါ ယ်။ ရန က်ထပ်လိုပ်ေမှ က မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပနထ် ကိို 

ရေလံိုလံိုရလ က်ရလ က်မဖညဲ့်ဖိို ဲ့ပါပ ၊ ဒါမှသ  ရေထ မှ  ေပ်ရနနိိုငမှ် မဖစ်ပါ ယ်။ ရန က်ဆံိုူးမပငဆ်ငေ်မှ က 

ရေဘ ူးနှု ်ခမ်ူးန ူးရေ က်  ဲ့အထ ိရေဘ ူးကိိုရေမဖညဲ့်ေမှ ပါပ ။  

မပငဆ်ငထ် ူး  ဲ့ ရေငိုပ်သမ ူး (မိုန ဲ့ဖ်ို ်ပပန)် ကိို အဖံိုူးဖွေငဲ့ထ် ူး  ဲ့ ရေဘ ူးထ  ပပနမ်ျက်န ှမပငကိ်ို ရအ က်ဆိိုက်ချလိိုက်ပါ။ 

ရေဘ ူးကိို ငူ်းကျပ်စွေ ပိ ်ပါ။ ရေငိုပ်သမ ူးက ရေဘ ူးအရပေါ်မှ  ရပါရလ ရပေါ်ရနပါလိမဲ့မ်ယ်။ ရေဘ ူးကိိုအမပငက်ရန 

ညှစ်လိိုက်ေင ်ရေငိုပ်သမ ူးက ရအ က်ကိိုငိုပ်သွေ ူးပါလိမဲ့မ်ယ်။ ကျွမ်ူးကျငမ်ှုနည်ူးနည်ူး၊ မှနက်န ် ဲ့ဖိအ ူးနည်ူးနည်ူးန ဲ့ပ  

ရေငိုပ်သမ ူးကိို ရေဘ ူးအလယ်မှ  ရမျ ရနရအ ငလ်ိုပ်လိို ဲ့ေပါ ယ်။ 
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ထ ောကခ် အကကောင််းအရော 

Rene Descartes လိို ဲ့ရခေါ်  ဲ့ မပငသ်စ်အရ ွေူးအရခေါ်ပည ရှင၊် သခ္ျ ပည ရငှ၊် သပိပံပည ရှငက်ိိုအစွေ မပြုပပီူး 

က  ီရနှရ်ေငိုပ်သမ ူးရ ွေလိို ဲ့ ရခေါ် ကက  မဖစ်ပါ ယ်။ ရေရပေါ်ရပေါ်ရန  ဲ့ ရေငိုပ်သမ ူး၊ 

ရေေ ဲ့ရဘူးဘက်မခမ်ူးရ ွေအမပင ်ရလနညူ်းနညူ်းလညူ်းရှိပါ ယ်။ ရေဘ ူးကိိုညှစ်လိိုက်မခငူ်းအ ူးမဖငဲ့ ်

ရေဘ ူးထ ကဖိအ ူးက မျ ူးလ  ယ်။ ရေကိိုရ  ဲ့ ဖိထ ူးလိို ဲ့မေ  ဲ့အ ွေက် ဖိအ ူးကရေကိိုမဖ ်ပပီူး 

ရေငိုပ်သမ ူးဆရီေ က် ယ်၊ ပပီူးရ  ဲ့ သ ဲ့ကိို ရလရ ွေကလညူ်း က ေံထ ူး ယ်။ ဒရီလရ ွေက 

သ ဲ့ကိိုဖိထ ူး  မဖစ် ယ်။ ရလထိုထညက်ရ  ဲ့ ရလျ ဲ့သွေ ူးပပီူး ရေကဒဟီ ကိိုမဖ ်သနူ်းသွေ ူး  ပါ။ 

ေလဒအ်ရနန ဲ့ ရေငိုပ်သမ ူးေ ဲ့အရလူးချနိက်  ိိုူးလ ပပီူး ရေထ မှ မမြုပ်သွေ ူး  ပ မဖစ်ပါ ယ်။ 

အကယ်၍ ဆလငရ်ပေါ်ကဖိအ ူးကိို ရလ  ဲ့လိိုက်ေင ်ရေရပေါ်ကဖိအ ူးလညူ်း ရလျ ဲ့သွေ ူးမှ မဖစ်ပပီူး 

ရေငိုပ်သမ ူးန ူးကရလက  ဖနမ်ပန ဲ့က် ူးလ မှ မဖစ် ယ်။  စ်ဆက် ညူ်းမှ  ရေေ ဲ့ရနေ ကိို ရလကယ သွေ ူးပပီူး 

မပနလ်ညစီ်ူးရနမှ မဖစ် ယ်။ မပနရ်ပါ ဲ့သွေ ူး  ဲ့ ရေငိုပ်သမ ူးကလညူ်း လံိုရလ က်  ဲ့ ရဖ ဲ့ဂိုဏသ် တ ိရကက ငဲ့ ်

ရေရပေါ် မပနရ်ပေါ်လ မှ ပါ။ နညူ်းနညူ်းရလဲ့ကျငဲ့ရ်ံိုန ဲ့ က  ီရှနရ်ေငိုပ်သမ ူးကိို 

ရေရပေါ်ရပေါ်ရနရအ ငလ်ိုပ်နိိုငပ်ါ ယ်။ ရေရအ က်ရလဲ့လ ရေူးရ ွေနငှဲ့ ်

သပိပံရေငိုပ်သရဘ ္အငယစ် ူးရ ွေမှ သံိုူး  ဲ့ drift buoys ရခေါ် ရေရကက ငူ်းမပရ  ်ယ ရ ွေကိို ဒနီယိ မကိိုသံိုူးပပီူး 

 ီထွေငထ် ူး  ပါ။ 
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