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 ఒక వస్తువు గాలిలో తేలుతుందా లేక పడిపోతుందా అన్న విషయుం బరువును బట్ట ిఆధారపడదు. శాస్త్రీయుంగా 
బరువు అుంటే భారుం (Weight). దీని విలువ వస్తువు ద్రవయరాశి, గురుత్వ త్వరణాల (Acceleration due to gravity) లబ్దానికి 
సమాన్ుం. దీనిన బట్ట ికాకుండా వస్తువుల సుంద్రత్ను (Density) బట్ట ివస్తువు తేలడుం, కిుందపడటుం ఆధారపడుతుంది. గాలికన్నన 
మేఘాల సుంద్రత్ త్కువ. మేఘాలో ోనీట్ట శాత్ుం ఎకువ ఉన్నపుడు మేఘాల సుంద్రత్ కుంచుం పెరగడుం వల ోకిుందక రావడానికి 
ప్రయత్ననసుయి. ఆ క్రముంలో అవి త్కువ ఉషో్ణగ్రత్ ప్రుంతానికి దిగడుం వల ోనీట్ట బుందువులు వర్షుంచి మేఘాల సుంద్రత్ త్నర్గి త్గిి 
అలాగే ఉుండిపోతాయి. కాబట్ట ిమేఘాలు కిుంద పడవు. 
 మేఘాలు వాయు రూపుంలోను, కనిన కనిన అణువులు బ ుందాలుగా కలాోయిడల్ రూపుంలోను ఉన్న భౌత్నక 
పదారాాలు. భూమికి ఆకరషణ ఉన్నుంత్ మాత్రాన్ భూమ్మీద ఉన్నవనీన నేల మ్మదక పడవు. ఆ మాటకస్తు మేఘాలే కాదు. భూ 
వాతావరణుంలో కనిన వుందల కిలోమ్మటర ోపైవరక విసుర్ుంచి ఉన్న ఆకిిజన్ నైట్రోజన్ వుంట్ట రూప పదారాాలు కూడా భూమి మ్మద పడటుం 
లేదు. అణువుల మధ్య పరసపర తాడన్నలు, వికరషణలు ఎపుడూ ఉుంటాయి. 
 భూమికి చేరువగా ఉన్న గాలి పొరల కన్నన కుంచుం పైనున్న పొరల సుంద్రత్ త్కువగా ఉుండటుం వలో 
పైపొరలోోని పదారాాలు కిుంది పొర మ్మద తేలి ఉుంటాయి. మేఘాల సుంద్రత్, మేఘాల కిుంద ఉన్న గాలి సుంద్రత్ కన్నన త్కువ కాబట్ట ి
మేఘాలు గాలోో పైపొరలో ఉుంటాయి. మేఘాలలోని నీట్ట అణు బ ుందాలో ోఅణువుల సుంఖ్య పెర్గిన్న, వాతావరణ ఉషో్ణగ్రత్ త్గిిన్న 
మేఘాల సుంద్రత్ పెరుగుతుంది. అపుడు అవి నేలక మర్ుంత్ దగిరవుతాయి. కనిన పరవత్ ప్రుంతాలో ోమేఘాలు కుండల నేలలిన 
తాకతూ ప్రయాణిస్తుుంటాయి. ఉషో్ణగ్రత్ మరీ త్గిిన్టోయితే ఆ మేఘాలో ోఉన్న నీట్ట తుంపర్ల ోనీట్ట బుందువులుగా మార్ వరషపు 
చినుకలా ోవాన్ కరుస్తుుంది. అపుడిక మేఘాలు భూమి మ్మద రూపుం మారుుకని పడడటిే! 
So, even though typical clouds do contain a lot of water, this water is spread out for miles in the form of 
tiny water droplets or crystals, which are so small that the effect of gravity on them is negligible. Thus, 
from our vantage on the ground, clouds seem to float in the sky  
 
 

 

 
 
సుందేహుం: మేఘాలు గాలి కన్నన బరువైన్వి కదా? మర్ కిుంద పడవుందుక? 
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