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ప్రాజెక్ుట పేరు

: ఘర్షణ బలం ఒక్కసారి మాయమత
ై ే జరిగే సంఘటనలు

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉద్దేశ్యం : ఘర్షణ బలం ఒక్కసారి మాయమత
ై ే జరిగే సంఘటనల చితరాలను సేక్రించుట.
పరిక్ల్పన

: ఘర్షణ లేనిదే మనం ఏ పనీ చేయలేము. ఇటువంటి ఘర్షన ఒక్కసారి మాయమత
ై ే జరిగే
పరిసి త
థ ులను ఊహంచి వ్ాాయుట.

ప్రాజెక్ుటక్ట కరవల్సిన వస్తువుల్ట: ఇంటర్ నెట్, వ్ారాాపత్రాక్ల క్లిపథపంగులు, వివిధ చితరాలు.
అనతస్రించిన విధాన వివరరల్ట: మేము వివిధ వ్ారాాపత్రాక్ల మరియు అంతరాాలం నుండి సమాచరర్ం సేక్రించిత్రమి.
ఘర్ష ణ మన దన
ై ందిత జీవితంలొ ఎంతో ఉపయోగం. ఒక్ వ్ేళ
ఘర్ష ణ బలం ఒక్కసారి మాయమత
ై ే జరిగే పరిసి త
థ ులను ఊహంచి రాయుట.
1. మనం నడవల్ేము. పరిగెత్ుల్ేము.
పరిశీలనలు:
 వర్ష ంతో తడిసథన మా పాఠశాల ఆటసి లంలొ వ్ేగంగా నడిచినర, పరిగత్ర
ె ా నర పడిపో యే సందరాాలునరాయ.
పొ డిగా ఉనా ఆటసి లంపై వ్ేగంగా నడిచ,ే పరిగెతేా సందరాాలునరాయ. క్నుక్ ఘర్షణ తక్ుకవ్ెైతన
ే ే నడవలేము.
అసలు ఘర్ష ణే లేక్పో తే మరి నడవడం సాధయం క్ాదు.
 రోడడుపై వర్ష ం పడినపపపడడ తడిగా ఉండడం వలి ఘర్ష న బలం తగుుతుంది. ఈ సందర్ాంలో వ్ాహనరలు వ్ేగంగా
వ్ెళ్ళినపపడడ, ఏదైనర సంధర్ాంలో బరక్
ా ులు వ్ేసథనపపడడ ఘర్షణ బలం తగుుటవలన వ్ెంటనే ఆగక్ పామాదరలు
జరిగే సందరాాలునరాయ. క్నుక్ ఘర్షణ బలం లేక్పో తే వ్ాహనరలు క్ూడర నడవలేవప.

ఒక్ేసారి ఘర్షణ మాయమత
ై ే ఇలా నేలపై పడిపో తరర్ు. వ్ాహనరలు పడిపో తరయ.
2. నేలపై ఉనా రాళళి, వసుావపలు, వ్ాహనరలు మరియు చటు
ి గాలిక్ల ఎగిరిపో తరయ.
 ఘర్షణ ఒక్కసారి మాయమైనపపపడడ చటి వ్ేర్ిక్ు, భూమిక్ల మధయ ఘర్షణ లేని క్ార్ణంగా మరియు భూమిపై
రాళళి, వసుావపలు సి త్ర
థ క్ ఘర్షణ లేని క్ార్ణంగా గాలిక్ల ఎగిరప
ి ో తరయ.

ఘర్షణ బలం మాయమన
ై క్ార్ణంగా గాలిక్ల ఎగిరప
ి ో తునా క్ార్ుి, రాళళి మరియు చటు
ి .

3. తీర్ం వ్ెైపపక్ు పాయాణంచిన సముదాం నీర్ు ఎక్కడర ఆగక్ుండర భూభాగం వ్ెప
ై పక్ు అలా పో తూనే ఉండి అనేక్
మంది మర్ణరలక్ు క్ార్ణమవపతుంది.
 భూమిపై ఘర్షణ బలం మాయమవడం వలి సముదాం ఒడడుక్ు వచిిన నీర్ు ఎక్కడర ఆగక్ుండర అలా
పాయాణసత
ా నే ఉంటూ భూభాగంపై ఎననా జీవరాసుల మర్ణరనిక్ల క్ార్ణమవపతుంది.

ఘర్ష ణ బలం మాయమత
ై ే యలా సముదా జలాలు తీర్ం వ్ెంబడి పాయాణంచి విధవంసానిా సృష్థిసా ుంది.
4. విదుయత్ సి ంబాలు, సల్ ఫో న్ టవర్్ క్ూడర ఘర్షణ లేనపపడడ గాలిక్ల ఎగిరిపో తరయ.
ఘర్షణ బలం మాయమత
ై ే నేలలో పాతబడిన విదుయత్ సా ంబాలు, సల్ ఫో న్ టవర్్ గాలిక్ల ఎగిరిపో తరయ. దీనివలి
విదుయత్ సౌక్ర్యం ఉండదు. సమాచరర్ సాధనరలు పనిచేయవప.
5. ఎవరితోనత మాటాిడడట సాధయం క్ాదు.
ఘర్షణ మాయమత
ై ే శబద తర్ంగాలు పాయాణంచవప. క్నుక్ మనం ఎవరితోనత మాటాిడలేము.
6. పని్ల్ మరియు పన్ లతో రాయలేము.
ఘర్షణ మాయమత
ై పని్ల్ పటుిక్ోవడం సాధయం క్ాదు. అది చేత్రలోనుంచి జారిపో తుంది. క్నుక్ రాయడం సాధయం
క్ాదు.
7. అగిుపటటిలు పనిచేయవప.
అగిుపపలి తో అగిుపటటి తలంపై ర్ుదిదనపపడడ ఘర్షణ లేని క్ార్ణంగా అది వ్ెలగదు. క్నుక్ అగిా మనక్ు లభంచదు.

ఘర్ష ణ ఉనాపపపడడ వ్ెలిగిన అగిుపపలి

ఘర్షణ మాయమన
ై పపడడ వ్ెలగని అగిుపపలి

విదరయరిి యొక్క వ్ాయఖ్ాయనం: ఘర్షణ బలం మానవ్ాళ్ళక్ల ఎంతో ఉపయోగం. ఘర్ష ణ లేక్పో తే మనం నడవలేము.
పరిగెతాలేము. రాయలేము. ఏ పనీ చేయలేము. క్ార్ుి బరక్
ా ులు వ్ేసన
థ పపటిక్ీ ఆగక్ుండర పో య పామాదరలు జర్ుగుతరయ.
భూమిపై గల వసుావపలు

గాలిక్ల ఎగిరి పో తరయ. సముదరాలలోని నీర్ు తీర్ం దరటి ఎక్కడర ఆగక్ుండర భూమిపై

పాయాణసుాంది. పపసా క్ంపై పనుాతో రాయలేము. ఈ విషయాలను పరిశీలన దరవరా, ఊహంచి మా బృందం చర్ిలు జరిపథ
నివ్ేదిక్ రాసథత్రమి.

జాగరతాలు :
 వర్ష ంలో రోడడుపై సక్
ై లలును వ్ేగంగా తొక్లకతే బరక్
ా ులు వ్ేసన
థ పపడడ ఘర్ష న తగిున క్ార్ణంగా పడిపో తరర్ు.
నెమమదిగా వ్ెళ్ళిలి.
 వర్ష ంలో బుర్ద నేలపై వ్ేగంగా నడవరాదు.
 నునుపపగా ఉనా బండలు గల గచుిపై వ్ేగంగా పరిగత
ె ా రాదు..
ముగింపప :
రెండడ తలాలను ఒక్ దరనిపై ఒక్టి ఉంచితే వ్ాటిలోని ఎతు
ా పలాిలు ఒక్దరనిక్ొక్టి పనవ్ేసుక్ొంటాయ. ఫలితంగా వ్ాటి
మదయ సాపేక్ష చలనం నిరోధించ గలుగుతుంది. రెండడ తలాలోిని అణువపల మధయ ఉండే ఆక్ర్ష ణ బలాలను అసంజన
బలాలు అంటార్ు. ఈ బలాల వలి రెండడ తలాలు ఒక్దరనిక్ొక్టి పనవ్ేసుక్ోంటాయ. అణువపల మధయన ఉనా ఈ
బలాలే ఘర్షణక్ు క్ార్ణమవపతరయ. ఘర్షణ వలి రోడి పై ఇళిలో సుర్క్షితమన
ై నడక్ సాధయమవపతుంది. పనుా
పపసా క్ం తదితర్ వసుావపలు చేత్రతో పటుిక్ొనేందుక్ు వీలవపతుంది. బసు్ క్ార్ు, మోటార్ు సైక్ల్
ల తదితర్ వ్ాహనరల
గమనరనిా నియంత్రాంచేందుక్ు (అంటే వ్ేగానిా నియంత్రాంచటం) ఉపక్రిసా ుంది. మోటార్ి లో బెలి ు దరవరా యాంత్రాక్
శక్లాని బదిలీ చేయవచుి. ఈ ఘర్షణ ఎక్ుకవ్ెత
ై ే యంతరాలు ఎక్ుకవ శక్లా క్ోలోపవడంతో వ్ాటి దక్షత తగుుతుంది.
యంతరాలోి వివిధ భాగాలు అరిగిపో య, వ్ాటి జీవితక్ాలం తగుుతుంది. యంతరాలోిని అంతర్ు త బాగాలు బాగా ఉష్ాానిా
శోష్థంచుక్ుని క్ొనిాసార్ుి క్రిగప
ి ో తరయ. ఈ ఘర్ష న పూరిాగా మాయమత
ై ే మనం ఏ పనీ చేయలేము. మనక్ు మనుగడ
లేదు.

ప్రాజెక్ుట రిప్ో రుు
పాాజెక్ిు పేర్ు

: ఘర్షణ బలం ఒక్కసారి మాయమత
ై ే జరిగే సంఘటనలు.

తర్గత్ర

: 8వ

విషయం

: భౌత్రక్ శాసా మ
ర ు

పాఠశాల

: జిలాిపరిషత్ ఉనాత పాఠశాల, లోలుగు,పొ ందతర్ు మండలం

నిర్వహణర సమయం

: 4 రోజులు

పరిక్రాలు/మూలాలు

: అంతరాాలం, వ్ారాా పత్రాక్లు, 8వ తర్గత్ర పాఠయ పపసా క్ం.

పాాజెక్ిు వివరాలు

: మేము అంతరాాలం నుండి వివిధ చితరాలను సేక్రించరము. క్ొనిా వ్ారాా పత్రాక్లలోని
చితరాలను క్ూడర సేక్రించరము. మేము సేక్రించిన దతరాంశానిా క్ోరడీక్రించి నివ్ేదక్
ి ను
తయర్ుచేసథత్రమి. మేము అంతరాాలం నుండి వివిధ చితరాలను సేక్రించిత్రమి. ఘర్ష ణ
పూరిాగా మాయమైతే జరిగే సంఘటనల గురించి మా బృందం చర్ిలు చేసథ వ్ాటిని
వివర్ంగా నివ్ేదక్
ి లో పొ ందుపర్చరము. అంతరాాలం దరవరా ఘర్షణ యొక్క ఆవశయక్తను,
ఘర్షన

ఎక్ుకవ్ెత
ై ే

జరిగే

శక్లానష్ాిలను

మరియు

శక్లానష్ాిలను

అధిగమించడరనిక్ల

తీసుక్ోవ్ాలి్న చర్యల గురిి తలుసుక్ునరాము.
పరిశీలనలు

:

 ఘర్షణ తక్ుకవ గల నేలపై పరిగెడత
ి ే పడిపో వపట.
 వర్ష ంతో తడిచిన నేలపై సైక్ల
ల ు తొక్లకతే సైక్లలు జారిపో వపట.
 వర్ష ం పడినపపపడడ తరర్ురోడడుపై పామాదరలు జర్ుగుట.
 నతనె పూసథన పని్ల్ తో పటుిక్ొని రాయలేక్పో వపట.
 బాగా పాక్కతలం అరిగిపో యన అగిుపటటి పై అగిుపపలి ను గీచిన మంట రాక్పో వపట.
ప్రాజెక్ుట ఫలితాల్ట :మా యొక్క ఉపాధరయయులు, సహ విదరయర్ుిలతో మరియు మా తలిి దండడాలతో మా అభపాాయాలను
పంచుక్ునరాము.

దైనందిత జీవితంలో జరిగే వివిధ సంఘటనల గూరిి చరిించి వ్ాటిక్ల గల క్ార్ణరలను

అనేవష్థంచిత్రమి. నితయజీవితంలొ ఘర్ష ణ పాతాను తలుసుక్ొంటిమి. ఈ సంఘటనల గూరిి మా బృందంలో సభుయలు
పని విభజన చేసుక్ుని చితరాలను సేక్రించడం జరిగన
ి ది.
గ్ర
ూ పుల్ోని స్భ్ుయల్ వివరరల్ట మరియు పని విభ్జన:
వరుస్ స్ంఖ్య

స్భ్ుయని పేరు

అపపగించిన పని

1
2
3
4
5
సమరిపంచిన తేదీ :

సంతక్ాలు

