
  

थथॉमटट थॉप बनवविणणे 
दृश्ययाततील अननुभवि वनमयार्माण करणणे

 

थथॉमटट थॉप असया गगमततीशतीर खणेळ आहणे ज्ययामध्यणे दृषतीभ्रम हहोतहो. हया मध्यणे एकया कयारयार्माच्यया दहोन्हती बयाजजगनया 
एकमणेकयागशती सगबगधतीत वचित्र असतयात. जणेव्हया विणेगयानणे थथॉमटट थॉप वफिरविलणे जयातणे तणेव्हया दहोन्हती वचित्रणे एकत्र 
यणेतयात आवण दृषतीभ्रम वनमयार्माण करतयात.

थथॉमटट थॉप कसणे बनवियाविणे ?

पयायरती 1: 
जयार कयागदयाविर दहोन समयान वितनुर्माळणे  कयापया.  

पयायरती 2: 
प्रत्यणेक वितनुर्माळयाविर एक वचित्र कयाढया. जसणे 
वक: यणेथणे एकया वितनुर्माळयाविर उघरलणेलया 
रहोळया वि दनुसऱ्यया वितनुर्माळयाविर झयाकलणेल्यया 
रहोळ्ययाचिणे वचित्र कयाढलणे आहणे.   

पयायरती 3: 
वितनुर्माळणे  एकया विर एक नतीट ठणेविजन त्ययामध्यणे 
एक कयारती वचिकटविया. 

पयायरती 4: 
हती कयारती तनुम्हती तनुमच्यया तळहयातयात  
धरया वि तती जहोरयात वफिरविया. 

तनुम्हयालया तनुमच्यया थथॉमटट थॉप मध्यणे कयाय वदसलणे?
तनुमच्यया आविरतीच्यया वचित्रयानणे तनुम्हती एक थथॉमटट थॉप बनविया. 

वरझयाइन आवण तगत्रजयान वशक्षण गट, हहोमती भयाभया वविजयान वशक्षण कक द
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19व्यया शतकयात जथॉन हशरल ययागनती एक महोठणे नयाणणे टणेबलयाविर उभणे धरलणे आवण त्ययालया विणेगयानणे वफिरविलणे. 
असणे करून त्ययागनती नयाण्ययाच्यया दहोन्हती बयाजज रहोळ्ययागनया एकयाचि विणेळती कशया वदसतयात तणे दयाखवविलणे 
(Babbage, 1864). हणेनतीफिफीटट  न ययागनती ययाचि तत्त्वियाविर बनवविलणेलणे वचित्रयागच्यया चिकततीचिणे खणेळणणे म्हणजणे 
थथॉमटट होप. थथॉमटट होपमध्यणे एकया कयारर्माच्यया दहोन्हती बयाजजगविर विणेगविणेगळणे  (पण पजरक) वचित्र असतयात. जणेव्हया 
तनुम्हती हणे कयारर्मा विणेगयानणे वफिरवितया तणेव्हया दहोन्हती वचित्रणे एकत्र यणेतयात आवण दृषतीभ्रम वनमयार्माण हहोतहो. थथॉमटट होप 
बनविण्ययासयाठती वचित्रयागचिती यहोग्य वनविर आवण सगरणेखन करणणे महत्वियाचिणे आहणे. थथॉमटट होप बनविण्ययाच्यया 
प्रवक्रियणेत दृषती, आकलन, अननुक्रिम आवण महोजमयाप यया सगकल्पनयागचिती समज वियाढतणे. ययामनुळणे  हयात वि रहोळणे  
ययागच्ययाततील समन्विय आवण कल्पनयाशकफी सनुधयारू शकतणे. तसणेचि ययात एखयादयालया वनरयाळ्यया प्रवतमया 
वियापरुन आपलती ससृजनशतीलतया दयाखविण्ययाचिती सगधतीसनुदया वमळतणे. 

सगशहोधनयात लहयान मनुलयागनया अ अवनमणेशन वशकविण्ययाच्यया फियायदयागचिया अभ्ययास कणे लया गणेलया आहणे 
(Ehrlich, 1995). ययात महोशन अवनमणेटणेर गहोषष्टींच्यया पनुस्तकयागचिया वियापर आवण त्ययाचिया मनुलयागच्यया 
वव्हज्यनुअल अटकशन   (वदसणयाऱ्यया अनणेक दृश्ययागमधजन सगबगधधत मयावहतती गहोळया करणणे) आवण कथया 
आकलनयाविर हहोणयाऱया पररणयाम ययाचियाहती अभ्ययास कणे लया गणेलया आहणे (Takacs & Bus, 2016). 
अभ्ययासयागमध्यणे वविशणेषततः अ अवनमणेशनचिया STEM वशक्षणयामध्यणे कसया वियापर कणे लया जयाऊ शकतहो 
(Harrison & Hummell, 2010) आवण वचित्रपट वनवमर्माततीमध्यणे मनुलयागनया पनुनरयाविलहोकन, प्रयहोगयाचिती 
पनुनरयाविसृतती करणणे आवण सहयहोगयानणे कयाम करणणे यया गहोषष्टीं मध्यणे कश्यया पदततीनणे समयावविष करतया यणेईल 
ययाकरणे लक्ष वदलणे गणेलणे आहणे (Cannon, 2018).
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