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సరపసరరి వడడ, దదూరరం మరరియయు కపలరం మధధ్య సరంబరంధధానన్ని తతెలియజజేససే వివిధ కకృతధాధ్యలతతో నవవేదదిక 
పపప్రాజజెకకక  శీరరిర్షిక               : సరపసరరి వడడ, దదూరరం మరరియయు కపలరం మధధ్య సరంబరంధరం.
పపప్రాజజెకక యొకక ఉదదద్దేశధ్యరం: సరపసరరి వడడకకి గల సదూతధాప్రానన్ని ఉతధాత్పాదదిరంచి నతధ్యజీవితరంలలో వివిధ సరందరపర్భాలలలో 
                            వినయోగరిరంచచుట.
పరరికలత్పాన :                     పప్రామమాణ కపలరంలలో వసచుస్తువవు చలిరంచద దదూరపనన్ని వడడ  అరందచురర. ఇదది దదూరరం మరరియయు కపలరం లపపప
                             ఆధధారపడడ ఉరంటటరందది.
పపప్రాజజెకకకకక కపవలససిన వసచుస్తువవులక: ఇరంటరజెన్నిట్ లలోన చితధాప్రాలక, వివిధ వడడులతతో చలిరంచగలిగజే రజెరండడు బబొ మమ్మ కపరరర, 
                            సపకప్  వపచ, టటేపవు.
అనచుసరరిరంచిన విధధాన విధధానధాలక: 

 కకరందదలక తధాబబేలక కథ దధాద్వారప సరపసరరి వడడన గగూరరిర్చి తతెలియజజేయయుట
 కకృతధాధ్యల దధాద్వారప బబొ మమ్మకపరర వడడులనచు లలెకకకటటకరంచచుట.
 పపఠశపలలలో గయురరిస్తురంచబడడన రజెరండడు బరందచువవులమధధ్య వపరర కకరంత కపలరంలలో పరరిగజెతస్తు వపరరి వడడన లలెకకకటటకరంచచుట.
 పపప కకృతధాధ్యల దధాద్వారప వడడకకి సదూతధాప్రానన్ని ఉతధాత్పాదదిరంచచుట.

1. ననెమమ్మదదిగప పప్రాయమాణణరంచద తధాబబేలక పరరగయుపరందతెరంలలో విజయరం సపధదిరంచచుట:
ఒక అడవిలలో ఒక కకరందదలక,  అకకడద చతెఱచువవులలో ఒక తధాబబేలక నవససిసదూస్తు వవురండదవి.కకరందదలకకక గరద్వారం ఎకకకవ.  వపటట
మధధ్య పరరగయుపరందతెరం జరరిగరిరందది.  కకరందదలక ఏమో గబగబ గరంతతులకవవేసదూస్తు మయురందచుకక పరరగజెతస్తురందది.  తధాబబేలలేమో పపపరం
ననెమమ్మదదిగప నడడుసదూస్తు వసస స్తురందది.  కకరందదలక కకరంచతెరం దదూరరం పస యమాక,  వనెనకకిక తరరిగరి చదూససేస్తు తధాబబేలక కనపడలలేదచు.  సరజే ఈ
తధాబబేలక ననచున్ని ఎపవుత్పాడడు ఓడడరంచధాలి అనచుకకరంటట, పకకనవే వవునన్ని పపొ దల మమాటటన కకరంతససేపవు నదప్రాపస యరందది.  ఇరంతలలో
పటటకదల కలిగరిన మన తధాబబేలక ఎలమాగజెగైనధా పరందతెరంలలో ననెగపగ్గాలి అనచుకకరంటట,  నడడుచచుకకరంటట వసదూస్తునదప్రాపస తతునన్ని
కకరందదలకన చదూససి కకరంచరం వవేగరం పపరంచి గమధ్యసపస్థానధానకకి చదరరకకరందది.  కకరంచరం ససేపవు అయమాధ్యక,  మన కకరందదలకకకి మమెలకకవ
వచిర్చిరందది.  లలేచి చదూససేస్తు తధాబబేలక కనపడలలేదచు.హయోధ్య...  ఈ తధాబబేలక ఇరంకప ఎకకడడో  వనెనకపల వవురండడ వవురంటటరందది.  నవేనచు
పస య పరందతెరం గజెలకసపస్తు ఇక అన మళళ్ళీపరరగయులక పపప్రారరంభరంచిరందది. గమధ్యసపస్థానధానకకి చదరరిన కకరందదలకకకి, అపత్పాటటకజే అకకడ 
వవునన్ని తధాబబేలకన చదూససి గరద్వాభరంగరం అయధ్యరందనన్ని మమాట.

కకరందదలక మరరియయు తధాబబేలక ఒకజేసపరరి బయలకదదరరినధా తధాబబేలక తకకకవ కపలరంలలో గమమాధ్యనన్ని చదరరినరందచున దధాన సరపసరరి
వడడ ఎకకకవ.



పరరిశీలనలక:
 ఈ కథలలో కకరందదలక సద్వాతహాగప ఎకకకవ వడడతతో పరరిగజెతస్తుగలిగరినదతెపనధా అదది గమధ్యసపస్థానధానకకి ఎకకకవ కపలరంలలో

వనెళళ్ళీనరందచున దధాన సరపసరరి వడడ తకకకవ.
 తధాబబేలక సద్వాతహాగప ననెమమ్మదదిగప చలిరంచినదతెపనపత్పాటటకకీ గమధ్యసపస్థానధానకకి కకరందదలక కనధాన్ని మయురందచుగప

తకకకవకపలరంలలో వనెళళ్ళీనరందచున దధాన సరపసరరి వడడ ఎకకకవ.
నరర్ణయరం: పప్రాయమాణ దదూరరం సమమానరం ఉనన్నిపత్పాటటకకీ కపలరంలలో తదడధాల వలర వడడలలో మమారరత్పా వచిర్చిరందది. సరపసరరి వడడ మొతస్తురం
దదూరరం మరరియయు మొతస్తురం కపలరం లపపప ఆధధారపడడుతతురందది.
2. వవేగపనన్ని నరర్ణయరంచచుట:
పప్రాయోగ విధధానరం:

 పపఠశపల గదదిలలోన నవేలపపప 1.5  దదూరరంగల ఒక రజేఖమాఖరండధానన్ని గగీచితమ. చివరరి బరందచువవులనచు "ఎ" మరరియయు
"బ" గప గయురరిస్తురంచితమ.

 ఒక కపరరనచు  "ఎ" వదద్దే ఉరంచి సపకప్ కపరక నచు ఆన్ చదససి అదది "బ" వదద్దేకక వచిర్చినపవుడడు సపకప్ కపరక నచు ఆపసి
కపలమానన్ని గణణరంచితమ. 

 ఈ కకృతధాధ్యనన్ని మగూడడుసపరరర చదససి కపలమాలనచు పటటకకలలోనమోదచు చదససితమ.
 ఒక సపకనచులలో పప్రాయమాణణరంచద దదూరపనన్ని గణణరంచితమ.
 ఇదద కకృతధాధ్యనన్ని రజెరండవ  కపరరతతో చదససి కపలమాలనచు పటటకకలలో నమోదచు చదససితమ. సపకనచులలో అదది పస యయే దదూరపనన్ని

గణణరంచితమ.
 సపకనచులలో పస యన దదూరపలక రజెరండడు కపరరకక వవేరజేద్వారరగప వచిర్చినవి. 

పరరిశీలనలక: కపరర పప్రాయమాణ దదూరరం మరరియయు కపలమాల నషత్పాతస్తు వడడ అవవుతతురందది.
పటటకక:

పప్రాయమాణణరంచద వసచుస్తువవు పప్రాయమాణ కపలరం పప్రాయమాణ దదూరరం వడడ= సరపసరరి వడడ

మొదటట కపరర
1 వ సపరరి 8 సపకనచులక 1.5 మ.

0.185 మ/సప2 వ సపరరి 8.2 సపకనచులక 1.5 మ.
3 వ సపరరి 8.3 సపకనచులక 1.5 మ.

రజెరండవ కపరర
1 వ సపరరి 5.3 సపకనచులక 1.5 మ.

0.283 మ/సప2 వ సపరరి 5.5 సపకనచులక 1.5 మ.
3 వ సపరరి 5.1 సపకనచులక 1.5 మ.



3. విదధాధ్యరరస్థాల వడడన లలెకకికరంచచుట:
పపఠశపలలలో రజెరండడు పప్రాదదశపలనచు నరర్ణయరంచి వపటట మధధ్య విదధాధ్యరరస్థాలనచు పరరిగజెతస్తురంచి వపరర పప్రాయమాణణరంచద కపలమాలనచు సపకప్
వపచ తతో గణణరంచి వపరరి వడడులనచు లలెకకకటటకరంచితమ.
పటటకక:

విధధాధ్యరరిస్థా పసేరర
పప్రాయమాణ దదూరరం

మటరరలలో
పప్రాయమాణ కపలరం

సపకనచులలలో
సరపసరరి వడడ

భభారగ్గావ 100 మ. 50 
చరందప్రామమౌళ 100 మ. 48
రపజజేష 100 మ. 53
రపరంబభాబయు 100 మ. 55
శివకకృషర్ణ 100 మ. 47

పరరిశీలనలక:
 వసచుస్తువవు వడడ మొతస్తురం కపలరం, దదూరరంలపపప ఆధధారపడడ ఉరంటటరందది.
 పప్రామమాణ కపలరంలలో వసచుస్తువవు పస యన దదూరపనన్ని వడడ అరంటభారర.
 పప్రాయమాణ మమారగ్గారంలలో ఎకకడతెపనధా వడడ తగరిగ్గానధా సరజే పపూరరిస్తు మమారగ్గారం పప్రాయమాణరం యొకక దదూరపనన్ని, కపలమానన్ని గణణరంచి

సపరపసరరి వడడన గణణరంచధాలి.
 పపప పప్రాయోగరం దధాద్వారప గమమాధ్యనకకి తకకకవ సమయరంలలో వనెళళ్ళీనవపరరి సరపసరరి వడడ ఎకకకవ అన తతెలిససినదది.

జజాగగతస్తులక: 
 వడడన కనచుగగొనవేటపవుత్పాడడు పపప్రారరంభ మరరియయు అరంతధ్య సపస్థానధాలలలో సపకప్ వపచ నచు సరరిగప ఉపయోగరిరంచధాలి.
 బబొ మమ్మ కపరరనచు ఉపయోగరిరంచచునపవుడడు వపటట వడడ పప్రాయమాణ మమారగ్గా మధధ్యలలో ఎకకడధా తగగ్గాకకరండధా జజాగగతస్తు పడధాలి.

మయుగరిరంపవు:
మమేమయు మమా ఉపపధధాధ్యయయుల సమకరంలలొ ఈ కకృతధాధ్యలనచు చదససితమ.  పపపన సదూచిరంచిన కథ దధాద్వారప సరపసరరి వడడన
గణణరంచచుటకక మొతస్తురం దదూరరం,  మొతస్తురం కపలరం గణనలలోన తీసచుకకోవపలనచు తతెలకసచుకకనధాన్నిమయు.  బబొ మమ్మ కపరరనచు
ఉపయోగరిరంచి మమా బకృరందరంలలోన సభయుధ్యలక పరసత్పార సహకపరరంతతో వపటట సరపసరరి వడడన గణణరంచితమ.  అదద విధరంగప
పపఠశపల ఆటసస్థాలరంలలో మమేమయు పరరిగజెతస్తున వడడులనచు సపకప్ కపరక,  టటేపవులనచుపయోగరిరంచి గణణరంచితమ. దదీనన బటటక పప్రామమాణ
కపలరంలలో పప్రాయమాణణరంచద దదూరపనన్ని వడడ అరంటభారన తతెలిససినదది. 
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పపప్రాజజెకకక రరిపస రరక
పపప్రాజజెకకక పసేరర               : సరపసరరి వడడ, దదూరరం మరరియయు కపలరం మధధ్య సరంబరంధరం..
తరగత         : 9 వ
విషయరం  : భభౌతక శపసస్తుసమయు
పపఠశపల : జిలమారపరరిషత్ ఉనన్నిత పపఠశపల, లలోలకగయు,పపొ రందదూరర మరండలరం
నరద్వాహణధా సమయరం : 7 రరోజులక
పరరికరపలక/మగూలమాలక : అరంతరపర్జాలరం, వపరపస్తు పతప్రాకలక,  విజజాజ్ఞాన శపసస్తుస పవుసస్తుకమయులక
పపప్రాజజెకకక వివరపలక : 

 కకరందదలక తధాబబేలక కథ దధాద్వారప సరపసరరి వడడన గగూరరిర్చి తతెలియజజేయయుట
 కకృతధాధ్యల దధాద్వారప బబొ మమ్మకపరర వడడులనచు లలెకకకటటకరంచచుట.
 పపఠశపలలలో గయురరిస్తురంచబడడన రజెరండడు బరందచువవులమధధ్య వపరర కకరంత కపలరంలలో పరరిగజెతస్తు వపరరి వడడన లలెకకకటటకరంచచుట.
 పపప కకృతధాధ్యల దధాద్వారప వడడకకి సదూతధాప్రానన్ని ఉతధాత్పాదదిరంచచుట.

పరరిశీలనలక : 
 వసచుస్తువవు వడడ మొతస్తురం కపలరం, దదూరరంలపపప ఆధధారపడడ ఉరంటటరందది.
 పప్రామమాణ కపలరంలలో వసచుస్తువవు పస యన దదూరపనన్ని వడడ అరంటభారర.
 పప్రాయమాణ మమారగ్గారంలలో ఎకకడతెపనధా వడడ తగరిగ్గానధా సరజే పపూరరిస్తు మమారగ్గారం పప్రాయమాణరం యొకక దదూరపనన్ని, కపలమానన్ని గణణరంచి

సపరపసరరి వడడన గణణరంచధాలి.
పపప్రాజజెకకక ఫలితధాలక :  మమేమయు మమా ఉపపధధాధ్యయయుల సమకరంలలొ ఈ కకృతధాధ్యలనచు చదససితమ.  పపపన సదూచిరంచిన కథ దధాద్వారప
సరపసరరి వడడన గణణరంచచుటకక మొతస్తురం దదూరరం,  మొతస్తురం కపలరం గణనలలోన తీసచుకకోవపలనచు తతెలకసచుకకనధాన్నిమయు.  బబొ మమ్మ
కపరరనచు ఉపయోగరిరంచి మమా బకృరందరంలలోన సభయుధ్యలక పరసత్పార సహకపరరంతతో వపటట సరపసరరి వడడన గణణరంచితమ. అదద విధరంగప
పపఠశపల ఆటసస్థాలరంలలో మమేమయు పరరిగజెతస్తున వడడులనచు సపకప్ కపరక,  టటేపవులనచుపయోగరిరంచి గణణరంచితమ. దదీనన బటటక పప్రామమాణ
కపలరంలలో పప్రాయమాణణరంచద దదూరపనన్ని వడడ అరంటభారన తతెలిససినదది. 

గగూగ పవులలోన సభయుధ్యల వివరపలక మరరియయు పన విభజన:
వరరస సరంఖధ్య సభయుధ్యన పసేరర అపత్పాగరిరంచిన పన
1
2
3
4
5

సమరరిత్పారంచిన తదదదీ :                                                                                     సరంతకపలక

NAGA MURTHY
Typewriter
ignitephysics.weebly.com




