
प्रक्षेपण गती 

(Projectile Motion) 

प. क्रि. जोशी, जो. अत्तारी, प्र. क. नवाळे 

होमी भाभा क्रवज्ञान शशक्षण कें द्र, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, म ं बई  

 

दहावीच्या क्रवद्यार्थ्ाांनी त्ाचं्या दैनंक्रदन आय ष्यात नेहमीच प्रक्षेपी / प्रक्षेपण गक्रत अन भवली आहे. हा 

अन भव / प्रयोग साध्या / सामान्य साधनसामग्रीचा / साधनांचा (स्वस्त / कमी क्रकंमतीची) वापर 

करून आकृतीबद्ध पद्धतीन े मांडला आहे, जेणकेरून क्रवद्यार्थ्ाांना भौक्रतकशास्त्रातील या महत्त्वाच्या 

संकल्पनेक्रवषयी समज ूशकेल. स्प्रंग आशण स्टीलचा गोळा / गोलक या साध्या उपकरणांचा उपयोग 

करून हे उक्रिष्ट साध्य केल ेजाते. 

 

साक्रहत् / उपकरणे: 

हा प्रयोग करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्लाशस्टकची (पॅ्लशस्टकची) लहान बाटली / क पी औषधी 

भांडारातून खरेदी करता यतेे, कोनाचे माप मोजण्यासाठी कोनमापक, कोनमापकावरील कोन क्रनदेश 

करण्यासाठी टोकदार काडी (दात कोरण)े, स्प्रंग, शसररंज क्रपस्टन (पपचकारीचा दट्ट्या) - जे उघड-बंद 

केले जाऊ शकत ेआशण स्टीलच्या गोलकाचे / गोळ्याचे, (बेअरीगंचे) फलन करण्यास/उडवण्यास 

मदत करेल. मोजमाप करण्यासाठी मोजपट्टी-टेप, बारीक वाळून ेभरलेला प्लाशस्टकचा टरे / तबक 

/तसराळे, वाळूवर खूण करण्यासाठी दात कोरण्यासाठी वापरण्यात येणारी टोकदार काडी. 

 

प्रक्षेपक (लााँचर) घरच्या घरीच तयार करण्यात आला होता. त्ाचे वणणन पुढीलप्रमाणे करता येईल. 

शजचा बाह्य व्यास स मारे 1.1 सें.मी. आशण आतील व्यास 0.9 सें.मी. आहे , अशी 'A' लबेल असणारी 

प्लाशस्टकची ससरी ींज / पपचकारी व्यावसाक्रयक दृष्ट्या औषधीींच्या दकुानाींमधून उपलब्ध असते. शजथनू 

प्रक्षेपणास प्रारंभ होतो, क्रतथे त्ा पपचकारीच े'मखु' (muzzle) म्हणून वापर केला जातो. स मारे 1.7 

गॅ्रम वजनाचा स्टीलचा गोलक / गोळा ( बेअररंग / फलन गोलक ) हा प्रक्षेपी वस्तू / प्रक्षपे्य असून 

त्ाचे प्रक्षेपण करण्यासाठी पपचकारीच्या 'B' च्या क्रपस्टनच्या शाफ्टचा / दांड्याचा वापर केला जातो. 

 

ज्ञात स्प्रंग स्प्स्थरांकासह 'C' स्प्रंग, शाफ्टचे / दाडं्याचे टोक आशण 'A' बाटलीचा / क पीचा दोऱ्यान े

बांधललेा वरचा भाग या दरम्यान अडकलेली असत.े 'E' कोनमापक आशण 'G' लाकडी पट्टीला 

जोडलेली 'A' पपचकारी 'F' लबेल असलले्या मोठ्या क पीत बसवली आहे. लाकडी पट्टी साधारणपणे 

1 सें.मी. जाड आहे जेणकेरून ती 'K' लबेल असलले्या प्लाशस्टकच्या सपाट शीटवर शचकटवता येईल. 

ही संपूणण मांडणी आकृती 1 मधे्य पाहता येईल. 



 
आकृती 1: टेबलावर / मजेावर जोडलले्या प्रक्षेपकाच्या माींडणीचे शचत्र. 

 

 
आकृती 2 आशण 3: वेगवेगळ्या / शभन्न कोनांमधून प्रयोगाची मांडणी. 

 

'K' शी जोडलेली संपूणण मांडणी स्प्िपसह टेबलाला जोडलेली आहे. पपचकारीच ेमुख 'A' मधे्य एक 

स्टीलचा गोलक / गोळा घातला जातो आशण नंतर दांडा 'B' बाहेरच्या बाजून ेओढून / बाहेरच्या 

क्रदशनेे माग ेघेऊन 'C' स्प्रंगचे संपीडन केले जाते / ताणली जाते. 'B' दट्ट्यावर पलीकडच्या बाजनू े

एक लहान शिद्र आहे जेणकेरून या दाडं्याला त्ाच्या क्रवस्ताररत स्प्स्थतीत थाींबवनू ठेवण्यासाठी क्रपन 

बसवता येईल. ही क्रपन काढून टाकली असता, स्प्रंग पुनर्स्ाापपत होऊन त्या बलाने गोळ्याचे / 

गोलकाचे मखुावाटे पपचकारीबाहेर प्रक्षेपण करत े (फेकत े / उडवते).  आकृती 2 आशण 3 मधे्य 

वेगवेगळ्या / शभन्न कोनांतनू प्रयोगाची मांडणी दाखवली आहे. 

 



प्रक्षेपण झालले्या / उडालले्या गोलकाचे अंतर मोजण्यासाठी टेबलावर 'J' (मोजमाप करण्यासाठी) 

मोजपट्टी-टेप जोडलेली आहे. आकृती 2 आशण 3 मधे्य दशणक्रवल्याप्रमाणे टेबलाच्या द सऱ्या टोकाला 

वाळूने भरलेल ेतसराळे / तबक आहे. गोलक उसळी न मारता / टप्पा न घेता वाळूमधे्य पकडला 

गेला पापहजे. पपचकारीच्या मखुातनू उडाल्यानंतर खाली पडताना, वाळूला तो ज्या क्रठकाणी स्पशण 

करतो, त्ा जागेची नोदं करण्यासाठी खूण म्हणून काडी ठेवता येईल. प्रक्षेपकाच्या मांडणीचे वरच्या 

बाजनूे पदसणारे दृश्य आकृती 4 मधे्य पाहता येईल. 

 
आकृती 4: प्रक्षेपणाच्या माडंणीचे वरच्या बाजूच ेदृश्य. 

 

लांब दाींडीला / रॉडला जोडलेला पट्टी च ं बक हाताळण्यासाठी खपू स लभ आहे. हा प्रयोगाचा भाग 

नाही, परंत  गोलक / गोळा वाळूने भरलेल्या तबकाच्या वर क्रकंवा पलीकडे उडण्याच्या वेळी तो इतरत्र 

ज्या पठकाणी - कोपऱ् यात उडून पडू शकतो, तेथून तो पटकन उचलण्यास हा पट्टीवर बसवलेला च ं बक 

खूप उपय क्त ठरू शकतो. 

 

शसद्धातं / तत्त्व / मीमांसा:  

जेव्हा प्रक्षेपणाच्या क्रवक्रवध कोनांत वस्त ूग रुत्वाकषणण बलाच्या अंतगणत "v" वेगासह / प्रवेगासह प्रक्षेक्रपत 

केली जाते, त्ाला 'मखुाचा वेग' म्हणतात. त्ा वस्तूचा गक्रतमागण / प्रक्षेप-पथ जवळजवळ अन्वस्त / 

परवलय (parabola) असतो. या प्रक्रियेत त ेक्रवक्रवध / शभन्न / वेगवेगळ्या उंची, मयाणदा / व्याक्रि, 

उडण्याचा वेळ वगैरे प्राि करतात आशण याबरोबर हवेचा रोध आशण प ररोधक बलांकडे द लणक्ष करतात. 

शजथ ेगोळा / गोलक िोट्या अंतरावर / अशभसीमेवर स्प्रंगशी जोडला गेला आहे, क्रतथ ेतो शून्यापासून 

“सोडण्याचा / स टण्याचा वेग v" पयांत (muzzle velocity - तोडंाच्या शिद्रातून बाहेर पडणारा 

संवेग) गक्रतमान होतो / गती वाढवतो / त्वरण करतो. स्प्रंगपासून स टल्यानंतर ही एक प्रके्षपपत / 



प्रक्षेप्य गक्रत बनते. या िोट्या / लहान अंतरामधे्य शभन्न आकारांची / प्रारूपांची प्रक्रतकषी बल ेअतं्त 

महत्त्वाची आहेत आशण म्हणूनच शभन्न कोनांत "स टण्याचा" वेग v हा समान / सारखा असत नाही. 

 

संबंशधत सूते्र: 

उडण्याचा वेळ T = 
2𝑣𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑔
 ; v2 

प्रक्षेपणाची मयाणदा / व्याक्रि R = 
(v2)

𝑔
 sin2𝜃 

 

म्हणून कोणत्ाही कोनात ( प्रक्षेपकाची ) व्यािी मोजून 'v' प्रवेग मोजता यतेो. 

जेव्हा स्प्रंग संपीक्रडत केली जाते क्रकंवा ताणली जात ेतवे्हा स्प्रंगच्या आत प नःस्थापी बल (restoring 

force) तयार केल ेजाते, जे स्प्रंगच्या संपीडन (compression) क्रकंवा लंबनाच्या / अपगमाच्या 

/ लांबीच्या ( x ) समान पाती प्रमाणात असते. जेव्हा स्प्रंग सोडली जाते ( ताणलेली ) तवे्हा संपीडन 

/लंबन म्हणजेच अपगम शून्य होईपयांत / शनू्यावर येईपयांत हे बल संपीडनासह / लंबनासह 

रेषात्मकपण े / रेषीय दृष्ट्या कमी होते. अशाप्रकारे सरासरी बल 1 
2 ⁄ kx2 आहे. हे बल अन्य 

कोणत्ाही बाह्य वस्तूवर कायण करेल, ज्या क्रवरुद्ध ही स्प्रंग सोडली जाईल / स्प्रंग उलगडेल. 

जेव्हा हा गोलक / गोळा सोडण्यासाठी दाींड्याला मागे खेचले जाते, तवे्हा स्प्रंग आशण पृथ्वीच्या 

ग रुत्वाकषणणाम ळे गोळ्यावर / गोलकावर बल कायणरत असते. हे बल आशण त्ानंतरच्या प्रवेगाचा 

पररणाम म्हणजे प्रत्के प्रक्षेपण / प्रक्षेप कोनासाठी अन माक्रनत केललेी / क्रनशित केलेली प्रक्षेपक 

वस्तचूी गती होय. प ढील संबंधातनू ही गती म्हणज े'v' क्रमळू शकतो; 

 

v2 = 
2𝑘[(

𝑥

2
)

2
]

𝑚
 – 2(

𝑥

2
) 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 

 

कृती : 

1) प्रत्यक्ष वाचन घणे्यापूवी गोळा / गोलक जक्रमनीवर / टेबलावर आपटण्यापूवी कोणत्ा मागाणवर 

उडेल / कोठपयंत उडेल हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

2) क्रदलेल्या लाबं लाकडी पट्टीवर पट्टीच ं बक जोडा. जवे्हा स्टीलचा गोलक / गोळा दरू अंतरावर फेकला 

जातो / उडतो तेव्हा हे चुीं बक उपय क्त ठरते. तो जलद गतीने परत क्रमळवण्यासाठी / शोधून 

काढण्यासाठी च ं बकाचा वापर केला जातो. 

3) प्रत्ेक वेळी प्रयोग करत असताना स्प्रंग संपूणण प्रयोगादरम्यान सारख्याच / समान प्रमाणात 

संपीक्रडत केली जावी. 

4) गोळा / गोलक उडवण्यासाठी समान प्रमाणातील संपीडन आशण समान आसनस्प्स्थती स क्रनशित 

करण्यासाठी केलले्या मांडणीची / आखणीची नोदं घ्या. काळ्या रंगाच्या रबराच्या ब चाने / कॉकण न े



मुखाच्या सपाटीला स्पशण करेपयांत क्रपन घाला. प्रत्के वळेी क्रपन समान रूपरेषेत सोडली गेली आहे 

याची खात्री करा. गोळा / गोलक न घालताच या गोष्टीचा सराव केला जाऊ शकतो. 

[सूचना: जर स्प्रंग शभन्न स्वरूपात / रूपरेषेत सोडली गेली असेल तर प्रत्ेकवळेी "सोडण्याचा" प्रवेग 

क्रकंशचत शभन्न / वेगळा होईल.] 

5) स्प्रंग दांड्यासह मागे / बाहेर खेचा / ओढा आशण क्रपनच्या केलेल्या मांडणीसह कडीबंद करा. 

नंतर देण्यात आलेला स्टीलचा गोळा / गोलक मखुावाटे त्ात घाला. 

[सूचना: स्टीलचा गोळा / गोलक दांड्यामधे्य घालून स्प्रंग बाहेर ओढली / खेचली गेल्यास गोळ्याचे 

अचानकपणे / अभाक्रवतपणे स टण े/ क्रनसटणे गोळ्याला अनावर पद्धतीने बाहेर उडवू शकते.] 

6) वाळूचे तसराळे / तबक अशा क्रठकाणी ठेवा जणेेकरून गोळा / गोलक तबकामध्येच पडेल. 

यासाठी आपल्याला आधीच काही चाचण्या पार पाडण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्ेक वळेी 

नेहमीसारखीच समान स्थर्स्तीत क्रपन काढणे अवलंपबल ेजाईल तवे्हाच हे साध्य होईल. 

7) आता शक्षक्रतज समातंर असलेल्या 30° कोनात "पपचकारी" ठेवून प्रयोग स रु करा. कोनमापकावरील 

योग्य शचन्हाबरोबर क्रनदशणकाला / दशणकाला ज ळवनू कोनाचे मोजमाप घेतले जाते. गोळ्याला / 

गोलकाला उडवा आशण तसराळ्यातील वाळूमधे्य पकडा (capture). वाळूच्या तसराळ्यामधे्य 

गोळ्याच्या अवतरण क्रबंदलूा क्रटपण्यासाठी वाळूत त्या जागी (दात कोरण्याची) काडी खुणेसाठी ठेवा. 

गोळ्याची / गोलकाची ही व्यािी / हे अंतर दोरी, मोजपट्टी क्रकंवा कापडी टेपन ेमोजा. ही प्रक्षेपणाच्या 

अींतराची / प्रक्षपे्याची व्यािी / अशभसीमा आहे.  

[सूचना: क्रवद्याथी क्रबंद ूदरम्यानची व्यािी / अशभसीमा / अंतर मोजले जावे, यासाठी कशाप्रकारे क्रनणणय 

घेतात याचे शशक्षकांनी क्रनरीक्षण केले पाक्रहजे. तसराळ्यामधे्य ज्या क्रठकाणी गोळा / गोलक पडला 

आहे, त ेमोजमापाचे एक टोक आहे. हा तोच क्रबंद ूआहे, शजथ ेप्रक्षपेपत गोळ्यान ेपक्रहल्यांदाच वाळूला 

स्पशण केला. तर द सरा क्रबंद ूशजथे गोळा स्प्रंगमधनू स टण्याआधी पपचकारीच्या मखुामधे्य सजथ ेक्रवराम 

अवस्थेत होता तो पबींद ूआहे. बऱ्याच वेळा क्रवद्याथी दांड्याच्या / शाफ्टच्या टेकूच्या क्रबंदपूासनू / 

टेकूपासनू ते अंतर मोजतात, जे च कीचे आहे.] 

8) मोजण्याची कृती / मोजमाप प न्हा 5 वेळा करा आशण उत्तरपक्रत्रकेतील सारणी 1 मधे्य त्ाची नोदं 

करा. सरासरी अंतराची / अशभसीमेची गणना करा. 

9) 40°,  50°,  60° आशण 70° या प्रक्षेपण कोनांसाठी कृती/पायरी ि. 6 आशण 7 प न्हा करा.  

[सूचना : जोपयांत तसराळे वाळून े काठोकाठ भरत नाही तोपयांत गोळा / गोलक 30° कोनात 

तसराळ्याच्या कडेवर आदळेल. परंत , तसराळे पूणा भरण्यासाठी बरीच वाळू लागेल.] 

10) सरासरी अंतर / अशभसीमा / व्यािी क्रवरुद्ध प्रक्षेपण कोन यांचा आलखे काढा. (प्रक्षेपण 

कोनाक्रवरुद्ध सरासरी अंतराचा / अशभसीमेचा आलखे रेखाटा.) 

11) ज्या कोनात मोजलेली/मोजलेल ेव्याक्रि / अंतर महत्तम असले, अशा कोनाचा आलेखावरून 

अंदाज घ्या. 



[क्रदलले्या समीकरणांचा उपयोग करून गोळ्याचे / गोलकाचे वस्त मान क्रनशित करून पायरी ि. 10 

आशण 11 बदलल ेजाऊ शकतात. शजथ ेअंतरावरून / व्याक्रिवरुन 'v' ची गणना केली जात ेआशण नंतर 

गोळ्याचे / गोलकाचे वस्त मान मोजण्यासाठी / क्रनशित करण्यासाठी 'v' प्रवेगाचा वापर केला जातो.] 

12) प्रक्षेपणाच्या प्रत्के कोनात मोजलेल्या अंतरापासनू / व्याक्रिपासून प्रक्षेपणाच्या प्रत्ेक कोनासाठी 

प्रक्षेपणाच्या वेगाची / प्रवगेाची गणना करा. उत्तरपक्रत्रकेवरील सारणी ि. 3 मधे्य त्ाची नोदं करा. 

13) आता v2 क्रवरुद्ध sinɵ आलेख रेखाटा. 

14) आलखेाच्या संबंशधत िेदावरून (intercept) गोळ्याच्या / गोलकाच्या वस्त मानाची गणना 

करा. स्प्रंगचा स्प्स्थरांक 176.4 N/m ( ठराक्रवक / क्रवशशष्ट क्रकंमत) आशण g = 9.8 m/s2 आहे. 

[क्रवद्यार्थ्ाांना त्ांनी वापरलेल्या स्प्रंगचे 'k' मलू्य शोधावे / काढावे लागेल.] 

15) स्प्रंगची क्रनयक्रमत / नहेमीची लांबी (x1) आशण संपीक्रडत लाबंी (x2) व्हक्रनणअर कैवाराचा वापर / 

उपयोग करून मोजा. त्ाची नोदं उत्तरपक्रत्रकेत करा. ज्याद्वारे स्प्रंग संपीक्रडत केली जाऊ शकते अशी 

लांबी (x) मोजा. 

प्रक्षेपी / प्रक्षेपण गक्रत 

उत्तरपक्रत्रका 

सारणी 1:                                                                                [ग ण 10] 

1 30       

2 40       

3 50       

4 60       

5 70       

 

व्याक्रि / मयाणदा / श्रेणी क्रवरुद्ध प्रक्षेपण / प्रक्षेप कोन यांचा आलेख.                       [ग ण 3] 

श्रेणी / व्याक्रि _______ या कोनात जास्तीत जास्त / महत्तम आहे.                    [ग ण 0.5] 

सारणी ि - 3                                                                            [ग ण 5] 

 

क्रनरीक्षण ि. ɵ sinɵ प्रवेग / वेग 

v से.मी. मधे्य 

v2 

से.मी.2 मधे्य 

1 30    

2 40    

3 50    

4 60    

5 70    



 

v2 क्रवरुद्ध sinɵ चा आलखे                                                               [ग ण 3] 

स्प्रंगची/चे असंपीक्रडत लांबी /अंतर X1 = ______ से. मी. 

स्प्रंगची/ चे संपीक्रडत लांबी / अंतर X2 = ______ से.मी. 

असे अंतर / अशी लाबंी ज्याद्वारे स्प्रंग संपीक्रडत केली जाते x = _______ से.मी.        [ग ण 1] 

आलेखाचा अंतऱ्िेद / िेद = _______                                               [ग ण 0.5] 

गोलकाचे / गोळ्याचे वस्त मान = _______                                           [ग ण 0.5] 

....................... 


