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सारांश (Abstract) 

शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणार्वर ‘सामा्य लंबकाचा / दोलकाचा’ (simple pendulum) प्रयोि 
करिाना वर्वद्यार्थयाांना लंबकाच्या ित्त्र्वाची ओळख होि असिे. िथावप, र्वस्िुमानाचे होणारे 
वर्विरण िोलाकार (spherical) ककंर्वा असमशमिीय (asymmetric) नसून ‘लंबकाची लांबी’ 

आणण त्याचा आंदोलनाचा  कालार्वधी (time period of oscillation) यांर्वर अर्वलंबून असिे. 
वर्वद्याथी प्रमाणणि िोलाकार लंबकाचे होणारे वर्वचलन कसे हािाळिाि याचे परीक्षण या 



प्रयोिाि होि.े वर्वद्यार्थयाांना िुरुत्र्वीय कें द्र (centre of gravity) काढिाना साध्या भूशमिीय 
संबंधांचा उपयोि होि नाही, याची खात्री असमशमिीय र्वस्िूमुळे होिे. 

निण्य र्वजन असलेल्या आणण ‘l’ लांबीच्या दोऱ्याला टािंलेल्या सामा्य लंबकाचे/दोलकाचे बबदं ूर्वस्िुमान 
(सामा्यि:  िोलाकार) ‘m’ आहे आणण िो लंबक न्सस्थर अशा आधारकाला, बबदं ू ‘O’ च्या दठकाणी 
लटकर्वला आहे. आकृिी 1 मध्ये, ‘m’ र्वस्िुमानाच्या लंबकाने/ दोलकाने समिोल साधलेल्या जािेपासून 
T (एक आंदोलन पूणा करण्यासाठी लािणारा र्वेळ) कालार्वधीमध्ये सामा्य आर्विा ििीनुसार (simple 
harmonic motion) थोडे वर्वस्थापन केलेले ददसि आहे िे खालीलप्रमाणे : 

 

न्सजथे, g हे िुरुत्र्वीय त्र्वरण (acceleration due to gravity) आहे. 
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आकृिी 1 

‘आंदोलन’ (oscillations) ककंर्वा ‘तनयिकाशलक ििी’ (periodic motion) ही वर्वश्र्व व्यापी आहे, पण 
बऱ्याचदा र्वस्िुमानाचे वर्विरण हे अिोलीय आणण असमशमिीय असिे. म्हणूनच, कोणत्याही 
आकारमानाच्या दोलकाची लांबी आणण त्याचा सामा्य आर्विा ििीचा (simple harmonic motion) 
कालार्वधी यांचा संबंध र्वाढर्वणे ईष्ट ठरेल. अशा दोलकाला ‘संयुक्ि दोलक’ (compound pendulum) 
ककंर्वा ‘भौतिकी दोलक’ (physical pendulum)  म्हटले जािे. 
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आधारकार्वर, बबदं ू ‘O’ मध्ये टांिलेली एक न्सस्थर र्वस्िू (त्या बबदंलूा तनलंबन बबदं ू (point of 
suspension) म्हणिाि, र्वरील आकृिीि दाखर्वल्याप्रमाणे) ककंर्वा संयुक्ि लंबक / दोलक वर्वस्थावपि 
होिाना वर्वशशष्ट कालार्वधीमध्ये सामा्य आर्विा ििीि वर्वस्थावपि होिो. िे खाली पाहूया: 

 
 

 

यादठकाणी, ‘Io’ हे तनलंबन बबदं ू‘O’ पासून जाणाऱ्या अक्षाभोर्विी असणारे जडत्त्र्वाचे पररबल (moment 
of inertia) आहे आणण दोलन बबदंपूासून िुरुत्र्वीय कें द्रापयांिचे (CG) अंिर ‘h’ आहे.  

जडत्त्र्वाचे  पररबल (राशी) काढणे म्हणजे र्वस्िूच्या पररभ्रमण ििीच्या वर्वरुद्ध असणारा रोध 
(resistance) काढणे. िे नेहमी पररभ्रमण अक्षाशी (axis of rotation) संदशभाि असिे आणण र्वस्िूच्या 
आकारमानार्वर अर्वलंबून असिे. ‘m’ बबदं ूर्वस्िुमानासाठी (centre mass), जडत्र्वाचे पररबल (Io) = 
mr2, न्सजथे, r = बबदं ूर्वस्िुमानाचे पररभ्रमण अक्षापासूनचे अंिर आहे. 

या प्रयोिामध्ये आपण ‘m’ र्वस्िुमानाची स्र्वप्रिलामध्ये दोलन करणारी बत्रकोणी थाळी (दोलकाच्या / 
लंबकाच्या जोडणी मध्ये दाखर्वल्याप्रमाण)े घेिली आहे. तिच्या तनलंबन बबदं ू ‘O’ पासून जाणाऱ्या 
अक्षाभोर्विी असणारे जडत्त्र्वाचे पररबल हे खाली ददले आहे,  

Io = m(K2 + h2 ) 

   न्सजथे, K  ही घुणानाची (िोल कफरण्याची) बत्रज्या (radius of gyration) आहे. 

भौतिकी लंबकाच्या / दोलकाच्या आंदोलनाचा कालार्वधी, 

 
 

अशा प्रकारे पण शलदहिा येईल,  

 

न्सजथे,  L = 𝐾²
ℎ
  + h ही बरोबरीच्या सामा्य लंबकाची / दोलकाची लांबी आहे. 



बाजू CG च्या दसुऱ्या बाजलूा असणारा बबदं ूS, (आकृिी 1 मध्ये दाखर्वल्याप्रमाण)े CG (O आणण CG 
रेरे्र्वर ) पासून h’ =  𝐾²

ℎ
  अंिरार्वर आहे, त्या बबदंसू ‘आंदोलन बबदं’ू (Point of oscillation) म्हणिाि. 

तनलंबन बबदं ू(O) भोर्विी झालेली आंदोलने ही बबदं ूS च्या दठकाणी एकबत्रि झालेल्या र्वस्िुमानाच्या 
बरोबरीची आहेि. 

उपलब्ध सादहत्य : 

 संख्या 
गचमटा असणारे स्टॅ्ड 1 
बत्रकोणी थाळी 1 
तनलंबनासाठी सुरीसारख्या ददसणाऱ्या भािाची कड 
आणण टेकू साठी लािणारी कांडी 

1 

ओळंबा / लंब रेर्ा ( plumb line) 1 
मोजपट्टी  1 
स्टॉप र्वॉच 1 

 

A1 बत्रकोणी आकाराच्या सपाट प्रिलीय िुकड्याच े‘A’, (आपण याला यापुढे ‘बत्रकोणी थाळी’ म्हणणार 
आहोि) िुरुत्त्र्वीय कें द्र (CG) काढा. 

कृिी :  

1. बत्रकोणी थाळीच्या ति्ही कोपऱ्यांर्वर असलेल्या तिद्रांपैकी एका तिद्रामध्ये टेकू कांडीच्या (गचमटा 
स्टॅ्ड च्या र्वरच्या भािाि असणारी कांडी) साहाय्याने, बत्रकोणी थाळी ‘A’ (जी अल्युशमतनयम / लाकूड 
/ प्लान्सस्टकची असेल) टांिा / लटकर्वा (यासाठी आकृिी 2 पाहुया). 



 
आकृिी 2 

2. टांिलेली बत्रकोणी थाळी न्सस्थर राहील याची खात्री करून घ्या. कांडीर्वर जाड दोऱ्याचा रे्वढा (ककंर्वा 
सुिळीचा) घाला आणण टेकू कांडीच्या मध्ये ओळंबा (लंब रेर्ा) अडकर्वा (आकृिीमध्ये दाखर्वल्याप्रमाणे). 
मोजपट्टी आणण पने्स्सलच्या सहाय्याने थाळीर्वर दोऱ्याला लािून सरळ रेर्ा काढून थाळीर्वर खूण करा.  

3. आिा, दसुऱ्या तिद्रामध्ये थाळी लटकरू्वन / टांिून र्वरील कृिी पु्हा करा. िेदणाऱ्या दोन रेर्ा CG 
देिाि. थाळीर्वर त्या दठकाणी पेन्स्सलच्या साहाय्याने ‘X’ अशी खणू करा. 

मोठ्या आकाराच्या कािदार्वर / िार्वार्वर (िुम्हाला ददलेल्या ) दोन रेर्ा आणण बबदं ू‘X’ याबरोबर बत्रकोणी 
थाळीची आकृिी काढा . त्यार्वर कािद / शीट क्र.1 असे लेबल लार्वा. 

िणु 1.0 [ प्रश्न क्र - 1 च्या उत्तरासाठी ] 

4. आिा, थाळी तिसऱ्या तिद्रामध्ये लटकर्वा आणण कृिी क्र. 1 र्व 2 पु्हा करा. तिथे शमळालेली रेर्ा 
CG मधून िेलीच पादहजे. िी रेर्ा कािद / शीट क्र. 1 र्वर दाखर्वा.  

सचूना : CG योग्य पद्धिीने काढणे हे खूप महत्त्र्वाचे आहे. या दठकाणी झालेली एखादी चूक निंर ‘h’ 
काढिाना पु् हा उपन्सस्थि होऊ शकि.े 

 



A2 थाळीच्या वर्ववर्वध तनलंबन बबदंूंसाठी दोलकाच्या आंदोलनाच्या कालार्वधीची ककंर्वा आंदोलनकाळाची 
नोंद घेणे. 

कृिी : 

1. टेकू कांडीच्या साहाय्याने, H1 तिद्रामध्ये थाळी लटकर्वा. िसेच थाळी टेकू कांडीच्या मध्यभािी आणण 
सुरीसारख्या ददसणाऱ्या भािाच्या कडेर्वर वर्वराम अर्वस्थेि असण्याची खात्री करून घ्या (खालील आकृिी 
पाहून घ्या). हे आंदोलनाची दमनकक्रया कमी करण्यासाठी महत्त्र्वाच ेआहे आणण म्हणूनच आंदोलनाचा 
आंदोलनकाळ काढण्यािील चुका कमीि कमी कराव्याि.  

 
आकृिी 3 

सूचना : सर्वा तिद्राचं्या र्वर पासनू अिंरे मोजा. आकृिीमध्ये तिदे्र तनदेशशि केली आहेि. [वर्वद्यार्थयाांनी 
या सूचनेकडे दलुाक्ष करू नये, यासाठी शशक्षकांनी लक्ष ठेर्वले पादहजे.]  

2. प्रयोिािील आधीच्या भािाि आपण खूण करून ठेर्वलेल्या H1 तिद्र आणण CG मधील ‘h’ अंिर 
मोजा (H1 तिद्राच्या र्वरील भािापासून अंिर मोजा). िे सारणी A.1 मध्ये शलहा.  

3. थाळीला आंदोलनासाठी ियार ठेर्वा (िोटा / लहान आयाम देऊन) आणण आंदोलने प्रामुख्याने थाळीच्या 
प्रिलीय ददशेि होिील याची खात्री करून घ्या.  

[सामा्यि: वर्वद्यार्थयाांकडून खालील 3 चुका होिाि, हे शशक्षकांनी लक्षाि घेणे खपू महत्त्र्वाचे आहे.  

(i) वर्वद्याथी स्टॅ्डजर्वळ बुशशिंच्या (उपकरणािील पोकळी / खाच / तिद्रा मध्ये बसर्वण्याि येणारे 
िोलाकार साधन) जर्वळपास लंबक/ दोलक ठेर्वि नाहीि. त्यामुळे अन्सस्ित्र्वाि असलेल्या असहज लंब 
बलामुळे ककंर्वा मािा बदल झाल्यामुळे लंबकाला / दोलकाला अतनन्सश्चि होण्यासाठी / डिमिण्यासाठी 
पयााप्ि जािा शमळि.े  



(ii) अचूक तनष्कर्ा शमळण्यासाठी आयाम (amplitude) िोटा / लहान ठेर्वला पादहजे, याकडे िे दलुाक्ष 
करिाि.  

(iii) आंदोलनामुळे ियार झालेल्या घर्ाणार्वर आलेले तनबांध कमी करण्यासाठी थाळी सुरीसारख्या भािाच्या 
कडेर्वर वर्वराम अर्वस्थेि ठेरू्व नका.] 

4. 50 आंदोलनांसाठी लािणारा र्वेळ स्टॉप र्वॉच च्या साहाय्याने मोजा. 3 रे्वळा ही कृिी पु्हा करून 
आलेले र्वाचन सारणी A.1 मध्ये शलहा. 

5. प्रयोिाच्या /कृिीच्या र्वरील पायऱ्या H2, H3 आणण H4 तिद्रांसाठी पु्हा करा.  

4.0 िणु [प्रश्न क्र - 2 च्या उत्तरासाठी] 

 

A3   र्वरील आधारभूि मादहिीचे वर्वश्लेर्ण करून खालील िोष्टी तनधााररि करा. 

         अ) आर्विा ििीची पुष्टीकरण परीक्षा म्हणनू िुरुत्त्र्वीय प्ररे्वि.  

         ब) CG मधून जाणाऱ्या अक्षाभोर्विीच्या थाळीच्या घूणानाची (िोल कफरण्याची) बत्रज्या, जी 
बत्रकोणाच्या प्रिलाला लंबरूप / प्रलंब (normal) असिे. 

         क) दोन तनलंबन बबदंसूाठी, CG मधून जाणाऱ्या लििच्या आंदोलन बबदंूंची न्सस्थिी.  

         ड) या दोन तनलंबन बबदंूंसाठी, बरोबरीच्या ककंर्वा समिुल्य असणाऱ्या साध्या 
दोलकाची/लंबकाची (equivalent simple pendulum) लांबी. 

 

कृिी : 

1. सारणी A.1 मधील मादहिीच्या आधारे उत्तरपबत्रकेमध्ये ददलेल्या गिडर्वर (आलेख कािदार्वर) hT2 (Y 
अक्ष – ms2 मध्ये) वर्वरुद्ध (X अक्ष – m2 मध्ये) चा आलेख काढा.  

िणु 2.0 [प्रश्न क्र - 3 च्या उत्तरासाठी] 

2. बबदंमूधून जाणारी सरळ रेर्ा काढा / आखा आणण उिार (slope) ‘s’ आणण Y-अक्षाच्या अंिरिेद 
(the Y-intercept) ‘c’ काढा.  

s आणण c च्या ककंमिी आणण भौतिकी लंबकाच्या /दोलकाच्या कालार्वधीची राशी / पदार्वली याचंा उपयोि 
करून ‘g’ (ms2 मध्ये) आणण K (मीटर एककामध्ये) यांच्या ककंमिी काढा. सारणी A.2 मध्ये, s, c, g 
आणण K च्या आलेल्या ककंमिी शलहा.  

िणु 3.0 [प्रश्न क्र - 4 च्या उत्तरासाठी] 



[शशक्षकांनी वर्वद्यार्थयाांना थटे अंतिम राशी / पदार्वली देऊ नये. िे त्यांनी प्रश्नसंिहाच्या / अभ्यासाच्या 
स्र्वरूपाि वर्वद्यार्थयाांना द्यारे्व. त्यामुळे वर्वद्यार्थयाांना नैकरेर्ीय संबंधांचे एकरेर्ीय संबंधामध्ये रूपांिरण 
कशाप्रकारे करार्वे हे समजेल. िे समीकरण खालील प्रकारे आहे, 

 

 
र्वरील समीकरण हे सरळ रेर्ेचे आहे म्हणजचे y = mx + c च्या स्र्वरूपाि आहे.] 

3. H1 आणण H4 तिद्रासाठी, CG (h’) मधून जाणाऱ्या लििच्या आंदोलन बबदंूंची न्सस्थिी काढा. सारणी 
A.3 मध्ये ि ेशलहा. एका मोठ्या आकाराच्या कािदार्वर (कािद / शीट क्र. 1) अनुक्रमे H1 आणण H4 
तिद्रा लििच्या J1 आणण J4 आंदोलन बबदंूंच्या दठकाणी खणू करा.  

िणु 3.0 [प्रश्न क्र - 5 च्या उत्तरासाठी] 

4. थाळी H1 आणण H4 मध्ये लटकर्वली असिाना बरोबरीच्या ककंर्वा समिुल्य असणाऱ्या साध्या 
दोलकांची लांबी (L) काढा. िुमचे उत्तर सारणी A.4 मध्ये शलहा. 

िणु 1.0 [प्रश्न क्र - 6 च्या उत्तरासाठी] 

2013 च्या ऑशलन्सम्पयाड मध्ये, एकूण 226 वर्वद्यार्थयाांपैकी 3 च्या समूहामध्ये / िुपमध्ये हा प्रयोि 
पार पाडला िेला. या प्रयोिासाठी एकूण 14 िुण होिे. वर्वद्यार्थयाांना शमळालेल्या िुणाच ेवर्विरण आकृिी 
4 मध्ये दाखर्वले आहेि. 



 

आकृिी 4 

45 वर्वद्यार्थयाांना 14 पैकी 13.75 आणण त्यापेक्षा जास्ि िुण शमळाले. म्हणजचे, त्या वर्वद्यार्थयाांनी 
प्रयोिाची कृिी पार पडिाना काहीही चुका न केल्याचे ददसून आले. 

िसेच शभ्न आकारांसाठी (दोलकाच्या), सूत्रांची पडिाळणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे खपूच मजेशीर 
होिे. िसे, शभ्न आकाराच े2 दोलक िुम्हाला खाली ददसिील (परीक्षक्षि नसले िरी). या प्रयोिासाठी, 
धािूच्या थाळीऐर्वजी पुठ्ठ्याचा कािद पण र्वापरिा येईल. भूशमिीय दृष्ट्या पादहल्यास, CG प्रत्यक्षाि 
थाळीच्या बाहेर असू शकिो. खालील आकार खास करून CG  थाळीच्या / प्लेटच्या आि नसण्याची 
आर्वश्यकिा दशावर्वि आहेि. 

 

आकृिी 5 

[जसे प्रश्न ियार करणे महत्त्र्वाचे आहे, िसेच योग्य उत्तरपबत्रका ियार करणे िेर्वढेच महत्त्र्वाच ेआहे.] 

 

वर्वशशष्ट काया (Task) : र्वरील वर्वशशष्ट कायााचे िीन भािाि वर्वभाजन केले आहे.              एकूण 
िणु : 14 

              A1: ‘A ’ बत्रकोणी थाळीचा िुरुत्र्वीय कें द्र काढणे. 



              A2: थाळीच्या शभ्न तनलंबन बबदंूंच्या आंदोलनाच्या कालार्वधीची नोंद करणे. 

              A3: र्वरील आधारभूि मादहिीचे आणण तनष्कर्ााचे वर्वश्लेर्ण करणे. 

 

प्रश्न क्र – 1 चे उत्तर : CG ची तनन्सश्चिी / CG काढणे :                     

[िणु 1.0]                                                            

कािद / शीट क्र. 1 र्वर योग्य जािी "X" अशी खणू करून त्याला CG म्हणून दशार्वा (मोठ्या आकाराच्या 
शीट र्वर). 

                                                                  गिड 1 (आलेख 
कािद) 

 
 

प्रश्न क्र – 2 चे उत्तर : सारणी A.1 – आदंोलनाचंे मोजमाप   

            [िणु 4.0]                                 



 

प्रश्न क्र – 3 चे उत्तर : आधारभिू मादहिीच्या वर्वश्लेर्णाचा तनष्कर्ा 

        अ) गिड 1 (आलखे कािद): hT2 (Y -अक्ष) वर्वरुद्ध h2 (X- अक्ष) 

[2.0 िणु] 

[शशक्षकानंी उत्तर कं्र ३ साठी गिडऐर्वजी तनयशमि आकाराचा आलखे कािद र्वापरार्वा.] 

प्रश्न क्र – 4 चे उत्तर : सारणी A.2 : गिड 1 ची आकडमेोड (Calculations) 

[3.0 िणु] 

प्रमाण / पररमाण संख्यात्मक मूल्य / ककंमि एकक 
आलेखाचा उिार (slope)   
आलेखार्वरील Y - अक्षाचा अंिरिेद 
(c) 

  

िुरुत्त्र्वीय त्र्वरण (g)   
घूणानाची (िोल कफरण्याची) बत्रज्या 
(K) 

  

 

प्रश्न क्र – 5 चे उत्तर : (अ) सारणी A.3 

[3.0 िणु] 

तिदे्र h (m) अिंर h (m) अिंर 
H1   
H4   

 

        
H 

     
h2 

50 आदंोलनासंाठी लािणारा र्वेळ T=T1/50 
     (s) 

     
T2 
   
(s2) 

hT2 
(ms2) 

     
(m) 

   
(m2) 

पदहला दसुरा तिसरा मध्य (T1) 

  (t1) (t2) (t3) (t1+t2+t3)/3 
H1          
H2          
H3          
H4          



(ब) कािद / शीट क्र. 1: कािदार्वर (क्र. 1 च्या) J1 आणण J4 आंदोलन बबदंूंच्या जािांर्वर खूण करा. 
त्या 2 बबदंूंना J1 आणण J4 अशी स्पष्ट लेबल लार्वा. 

प्रश्न क्र – 6 चे उत्तर : सारणी A.4 : बरोबरीच्या / समिलु्य असणाऱ्या सामा्य दोलकाचंी / लबंकाची 
लाबंी. 

[1.0 िणु] 

तिदे्र h (m) अिंर L (m) लाबंी 
H1   
H4   

 


