
सामान्य दोलक / लंबक 

Simple Pendulum 

प. क्रि. जोशी आणि जो. अतारी 

होमी भाभा क्रिज्ञान णशक्षि कें द्र, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, म ं बई. 

सारांश 

शाळा पातळीिर ‘सामान्य दोलक / लंबक’ हा यांक्रिकी शास्त्रातील (अतं्यत प्राथक्रमक पातळीिरचा) सिााणधक मूलभूत 

प्रयोग आहे, जो ग रुत्त्वाकर्ाि, ऊजेच े रुपांतरि, आंदोलनाची घटना / संकल्पना यांिर काम करतो. तसेच मोजमाप 

करण्याच्या पद्धतीिंरही काम करतो. 

 

प्रयोगाची माक्रहती / ओळख : 

नगण्य िजन असलेल्या आणि ‘𝒍’ लांबीच्या दोऱ्याला टांगलेल्या सामान्य लंबकाचे / दोलकाचे क्रबंद ूिस्त मान 

(सामान्यत: गोलाकार) ‘m’ आहे आणि तो लंबक स्थस्थर अशा आधारकाला, क्रबंद ू‘O’ च्या क्रिकािी लटकिला 

आहे. आकृती 1 मध्ये, ‘m’ िस्त मानाच्या लंबकाने / दोलकाने समतोल साधलेल्या जागेपासून T (एक आंदोलन 

पूिा करण्यासािी लागिारा िेळ) कालािधीमध्ये सामान्य आिता गतीन सार (simple harmonic motion) 

थोडे क्रिस्थापन केलेले क्रदसत आहे ते खालीलप्रमाि े: 

 

णजथे, g हे ग रुत्वीय त्वरि (acceleration due to gravity) आहे. 

 
आकृती 1 

प्रयोगासािी लागिारे साक्रहत्य : गोळा / बॉब (लंबक / दोलक म्हिून), दोन भागात क्रिभागलेले बूच (कॉका  - cork), 

चाप / पकड असिारे सँ्टड (retort stand), पातळ स ती दोरा, स्टॉप क्लॉक, मोजपट्टी. 

कृती : 

1) व्हक्रनाअर कॅणलपर / कैिार, मायिोमीटर (सूक्ष्ममापक) सू्क्र गेज आणि घड्याळाचा लघ त्तम गिनांक (least 

count) काढा. 



a) व्हक्रनाअरचा लघ त्तम गिनांक = _______ 

b) मायिोमीटर सू्क्र गेजचा लघ त्तम गिनांक = _______ 

c) स्टॉप क्लॉक / घड्याळाचा लघ त्तम गिनांक = _______ 

[ या से्टप / पायऱ्यांिरून समजते की, िेगिेगळ्या उपकरिांचा लघ त्तम गिनांक कसा णभन्न असतो. तसेच सिा 

उपकरिांसािीचे म लभूत समीकरि हे एकच / समानच असते. क्रिद्यार्थ्ाांनी व्हक्रनाअर कॅणलपर / कैिारचा िापर आणि 

लघ त्तम गिनांकाची संकल्पना स्वतःहून समोर आिल्यास / पडताळून पाक्रहल्यास अणधक चांगले. जेव्हा एकाच िस्तूचे 

िेगिेगळ्या पद्धतीने मोजमाप ही कल्पना िारंिार समोर येते, तेव्हा शक्य असल्यास ही संकल्पना णशक्षक क्रिद्यार्थ्ाांसमोर 

िेिू शकतात.] 

2) लंबक / दोलकाच्या लांबीचे मोजमाप: 

a) गोळ्याची क्रिज्या: 

अ. ि. व्यास 

1  

2  

3  

4  

5  

 

                            सरासरी व्यास , D = 

                   सरासरी क्रिज्या , r = 

3) एक अणधक लांबीचा दोरा घ्या, त्याचे एक टोक गोळ्याच्या हुकमधून घाला आणि द सरे / िरचे टोक सँ्टडच्या 

पकडीत असलेल्या ब चाच्या (cork) रेखा णिद्रातून घाला. दोलकाची (L1) लांबी समायोणजत (adjust) करा. 

[ येथे क्रिद्यार्थ्ाांचा शॉटाकट घेण्याकडे कल असतो असे दिसते, णजथे ते कॉका ऐिजी (बूच) पकड / चाप असलेल्या सँ्टड 

िर दोरा बांधतात. ज्याम ळे दोऱ्याचा क्रनलंबन क्रबंद ूस्थस्थर आणि क्रनणित रयहत नसतो. पि, दोरा जर कॉका च्या (बूचयच्यय) 

फटीतून / रेखा णिद्रातून (slit) ओवलय गेला असेल तर हा क्रबंद ूत्याच्या क्रिकािी क्रनणित होईल. अशा प्रकारे दोऱ्याच्या 

लांबीचे मोजमाप ि टीम क्त केले जाईल.] 

4) दोलक / लंबकाला एकाच प्रतलात आंदोणलत होण्यासािी थोड्या अंतरािरून (आयाम) दोलने द्यय. 

[ सहसा, कोनाचे माप 15° आणि त्यापेक्षा कमी (θ ≤ 15°) घेण्याकडे क्रिद्यार्थ्ाांचा कल असतो. परंत , ही काही 

अक्रिभाज्य संख्या नाही. लहान कोन अंदाजे θ ≈ sin θ  हे अणधक चांगल्या प्रकारे णसद्ध करू शकतात, म्हिूनच 5° 

(= θ) च्या जिळपास / अगदी जिळ असिारे कोन हे खूप चांगले आंदोलन असू शकते. θ ≤ 15° ही एक प्रकारे 

कोनाची मयाादा आहे, म्हिजेच θ = 15° पयांत कोनाचे माप घेिे आिश्यक आहे.] 

5) 3 प्रयत्ांमध्ये 'N' (N > 10) आंदोलनांसािी लागिारा कालािधी (t1) काढा आणि सरासरी कालािधी 't' काढा. 

[ जर एखाद्याने 45 आंदोलनांसािी िाचन घेतले (नोांिी घेतल्यय) आणि प्रते्यकी 15 आंदोलनांसािी 3 नोांिी असे िाचन 

घेतले, तर दोन्ही पररस्थस्थती समान आहेत का? दोन पररस्थस्थतीमंधील फरक क्रनणित करिे हे पूिापिे िाचकािर अिलंबून 

आहे.] 

6) अणधक 6 णभन्न लांबीसािी (L2 - L7) आणि त्यांच्या संबंणधत 6 िेगिेगळ्या / णभन्न आंदोलन कालािधीसािी (T2 

- T7) से्टप / पय्ऱ्य अर्यात म द्दा ि. 3, 4 आणि 5 प न्हा करा. 



क्रनरीक्षि 
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[ दोन णभन्न चलांमधील रेर्ीय क्रकंिा नैकरेर्ीय संबंध समजून घेण्यासािी, तसेच त्यांचे आचरि आत्मक्रिश्वासपूिाक 

अभ्यासण्यासािी आिश्यक असिारे कमीत कमी 7 डाटा पॉईंट (आधारभूत माक्रहतीच्या आधारे क्रमळालेल्या संख्या, 

दविय द ांि)ू स्थाक्रपत केले गेले आहेत. क्रिद्यार्थ्ाांनी आंदोलने मोजायला स रूिात करताच णशक्षकांनी त्यांचे क्रनरीक्षि 

करािे. चांगला सराि होण्यासािी एकाच व्यक्तीने लंबक / दोलक  आणि स्टॉप िॉच हाताळले पाक्रहजे. दोन जणयांमधील 

समन्वयाचा अभाि काही गोष्ीनंा िेळ लािू शकतो / उशीर करू शकतो. अनेक िेळा क्रिद्यार्थ्ाांना आंदोलन ही संकल्पना 

स्पष् नसते. क्रिद्याथी पूिा आितानाला आंदोलन समजतात याची णशक्षकांनी खािी करून घेतली पाक्रहजे. पूिा आितान 

म्हिजे गोळ्याचे मध्यातून / मध्य क्रबंद ूपासून आितानाला स रूिात करून एका टोकापासून द सऱ्या टोकापयांत जाऊन 

प न्हा मध्य क्रबंद ूपयांत येिे.] 

7) आकडेमोड / गिना: 

 

क्रनरीक्षि ि. लांबी (L) सेमी मध्ये कालािधी (T) 

सेकंद मध्ये 

T2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

प्रश्न ि - 1)  कालािधी / िेळ (T) आणि लांबी (L) या दरम्यान आलेख काढा. 

प्रश्न ि - 2) T आणि L2 दरम्यान आलेख काढा / रेखाटा. 

प्रश्न ि - 3) L आणि T2 दरम्यान आलेख रेखाटा. 

प्रश्न ि - 4) T आणि √𝐿 दरम्यान आलेख काढा / रेखाटा. 

प्रश्न ि - 5) 4 आलेखांपैकी कोिता आलेख रेर्ीय संबंध दशाितो ?  

[ जर आपल्याकडे िेळ असेल तर चारही आलेख कसे क्रदसतात हे पाहिे चांगले राहील. जर समीकरि माक्रहत नसेल 

तर कालािधी / िेळ आणि दोलकाची लांबी या दरम्यान असलेला संबंध ओळखिे हाच मागा असेल. व्हक्रनाअर आणि 

मायिोमीटर (सूक्ष्ममापक) हे दोन्ही उपलब्ध असून देखील गोळ्याचा व्यास मोजण्यासािी मायिोमीटर क्रनिडण्याचे 

कारि क्रिद्यार्थ्ााला क्रिचारले जाऊ शकते. हे अचूकतेसािी नाही परंत  गोळा धरून िेिण्याच्या सोयीसािी आहे. अन्यथा, 

दोऱ्याची लांबी मोजण्यासािी िापरण्यात येिाऱ्या उपकरिाचा लघ त्तम गिनांक अचूकतेपेक्षा बराच मोिा आहे, हे 

मायिोमीटर सू्क्र गेज द्वारे गोळ्याचा व्यास मोजून णसद्ध केले जाऊ शकते.] 

प्रश्न ि - 6) जर T = 2π√(𝑙 g)⁄  , तर 'g' ची क्रकंमत काढण्यासािी कोिता आलेख िापरला जाऊ शकतो? 

प्रश्न ि - 7) 'g' ची क्रकंमत क्रमळिा / प्राप्त करा. 

प्रश्न ि - 8) त म्ही काढलेल्या आलेखाचा अंतरिेद (intercept) काय दशाितो / प्रस्त त करतो ? 

प्रश्न ि - 9) जर दोऱ्याची लांबी (L3 + L4)/2 होती, तर क्रकती कालािधी लागला असेल ? 


