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वयम ् असममाकम ् आनकूुलयमार्थं विविधकमाययेष ु विद्तुः 
उपयोगं कुमः् । उदमाहरणमार्थं, कूपेभयः अर्िमा भमूःे 
तले विद्ममानं जलं भिनमानमाम ् उपरर विद्ममानं तटमाकं 
(जलमागमारं) प्रवत पे्रषवयतुं, जलोत्क्ेपणयन्त्े विद्तुः 
उपयोगं कुमः् । अन्येष ुकेष ुकेष ुकमाययेष ुभिन्तः विद्तुः 
उपयोगं कुि्वन्त? भितमंा वटपपणीपसुतके तेष ु कमावनचन 
आिलीकुि्न्त ु।
 वकं भितमाम ् आिलयमंा दीपमानमंा कृते विद्तुः 
उपयोगः योवजतः? विद्तुः कमारणमात ् असममाकं गहृषे,ु 
ममागयेष,ु विपवणष,ु यन्त्मागमारेष ु च सयूम्ासतसय अनन्तरम ्
अवप प्रकमाशः दृशयते । येन रमात्रौ अवप कमाय्म ्अनिुत्वयतुं
शकयते । विद्दुमागमारैः विद्तु ्प्रमापयते । तर्मावप विद्तुः 
आधमानं कुत्वचत ् अिरुदं् भवितमु ् अहव्त, कुत्वचत ्
च विद्तु ् उपलभयममानमा एि न सयमात ् । तमादृशसन्दभयेष ु
करदीपः प्रकमाशवनवमत् ंकदमावचत ्उपयजुयते । यदमा वपञजं 
नदुमामः, करदीपसय गोलकं प्रकमाशममानं भिवत । करदीपे 
विद्तु ्कुतः आगच्छवत ? 
१२.१ ववद्युत-्कोशः
करदीपे विद्ममानमाय गोलकमाय, विद्तु ् विद्तु्कोशने 
प्रमापयते । प्रबोधनघटीष,ु हसतघटीष,ु आकमाशिमाणीयन्त्ेष,ु 
्छमायमाग्माहकेष,ु इतोऽवप अन्यत् च विद्तु्कोशमाः 
उपयजुयन्ते । वकं भिव्भः कदमावप विद्तु्कोशः 

अिधमानपिू्कं दृष्ः? तत् एकवसमन ्पमार्शये लोहसय एकः 
लघपुटुः, अन्यवसमन ् पमार्शये एकं लोहमण्डलं च सतः 
(वचत्म ्१२.१)। 

 
वित्रम ्१२.१ विद्तु-्कोशः

विद्तु्कोशसय उपरर एकं धनवचह्नम,् एकम ्ऋणवचहं्न च 
वचवह्नतं वकं भिन्तः दृष्िन्तः? लोहपटुः विद्तु्कोशसय 
धनमात्मकः प्रमान्तभमागः अवसत । लोहमण्डलम ्ऋणमात्मकः 
प्रमान्तभमागः अवसत । सियेष ु विद्तु्कोशषे ु द्रौ प्रमान्तभमागरौ 
भितः ; - एकः धनमात्मकः प्रमान्तभमागः, एकः ऋणमात्मकः 
प्रमान्तभमागः च इवत ।
विद्तु्कोशः सिवसमन ् रवक्तमावन रमासमायवनकमावन 
उपयजुय विद्तुम ् उत्पमादयवत । विद्तु्कोश े वसर्तमावन 
रमासमायवनकमावन यदमा ररक्मावन भिवन्त, तदमा विद्तु्कोशः 
विद्तु-्उत्पमादनं सर्गयवत । तदमा प्रमाचीनं विद्तु्कोश ं
वनषकमासय नतूनः सर्मापनीयः ।

    समािधमानम ्      अत् दवशतं् भीवतवचहं्न भिन्तः विद्तु-्सतमभषे,ु विद्तु-्केन्द्षे,ु अन्यत् च बहुत् दृष्िन्तः 
 

सयःु । यवद उवचतरीत्यमा न उपयजुयते, तवह ्विद्तु ्आपवत्जवनकमा अवप सयमात ्इवत पिू्सचूनमंा 
दमातमु ्एतत ्उपयजुयते । विद्तुः, विद्दु-्यन्त्माणमंा च उपयोगे अजमागरूकतमा तीव्रपी्डमायमाः, 
मरणसय च कमारण ंभवितमु ्अहव्त । अतः, भिन्तः कदमावप विद्तु ्तन्तवुभः, तन्त्ीधरैः च 
समाकं प्रयोगं कतुथं न गच्छन्त ु। एतत ्अवप समरन्त,ु यत ् िहःै विद्तु-्उत्पमादकैः उत्पमावदतमा 
विद्तु ्अवप तमािदिे हमावनकरमा भवितमु ्अहव्त । विद्तु-्समबद्मानमंा सियेषमंा वरियमाकलमापमानमंा 
वनवमत् ंकेिलं विद्तु्कोशमानमाम ्उपयोगं कुि्न्त ु।

12 ववद्युत ्परिपथाः ि
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 करदीपगोलकं लोहतले वसर्तेन कमाचसमपटेुन 
पररितृम ्अवसत [वचत्म ्१२.२(अ)] । 

 (अ)    (आ)
वचत्म ्१२.२ (अ) करदीपगोलकम ्

(आ) असय अन्तभम्ागसय दृशयम्

दीपगोलकसय कमाचसमपटुसय अन्तः वकम ्अवसत ? 

वरियाकलापः १            

कञचन करदीपं सिीकृत्य तसय गोलकसय अन्तः पशयन्त ु। 
वशक्कसय समाहमाययेन भिन्तः गोलदीपम ्अवप वनषकमासय 
सिीकतु्म ्अहव्न्त । तत् वकं लक्यते ? कमाचगोलकसय 
मधये कवञचत ्कृश ंतन्तुं वकं भिन्तः दृष्िन्तः ? [वचत्म ्
१२.२ (आ)] अधनुमा, करदीपं जिमालयन्त ु। दीपगोलकसय 
कः भमागः जमाजिलयममानः अवसत इवत अिलोकयन्त ु।
 यः कृशः तन्तःु प्रकमाश ं यच्छवत, सः 
कमाचगोलकसय तन्तःु इवत कथयते । यर्मा १२.२(आ) तम े
वचत्े दवशतं्,  तन्तःु सिसय अन्तयोः, तसय आधमारभतेून, 
सर्लूतरेण तन्त्ीद्येन समाकं योवजतः अवसत । तन्त्ीद्ये 
अन्यतममा एकमा तन्त्ी गोलसय तलभमागे, लोहमण्डलेन 
सह योवजतमा अवसत [वचत्म ् १२.२(आ)]। अन्यसयमाः 
सर्लूतन््तयमाः कृते गोलकतलसय मधये लोहपटेुन समाकं 
समपक्ः कवलपतः अवसत । गोलकसय द्रौ प्रमान्तभमागरौ 
सतः ; - गोलकसय तलम,् लोहशीषक्ः च । एतयोः 
प्रमान्तभमागयोः यर्मा परसपरं सपशः् न भिेत ्तर्मा योवजतरौ 
सतः । गहृ ेउपयजुयममानेष ुविद्दु्ीपेष ुअवप एतमादृशी एि 
वयिसर्मा अवसत । 
एिं विद्तु्कोशः, विद्दु-्गोलकम ् उभयोः अवप 
प्रमान्तभमागद्यम ्अवसत । एतेष ुप्रमान्तभमागद्यं वकमर्थं ित्ते ? 

सावधानम:् विद्तु्कोशसय प्रमान्तभमागद्यं वपञजेन, 
गोलकसदृशने यन्त्ेण िमा विनमा कदमावप ममा योजयन्त ु। 
यवद तर्मा वरियते, विद्तु्कोश ेवसर्तमावन रमासमायवनकमावन 
अवतशीघ्रम ् उपयकु्मावन भिवन्त, विद्तु्कोशः च 
उपयोगरवहतः भिवत ।

१२.२ ववद्युतकोशेन सह योवितं दीपगोलकम ्।

कञचन विद्तु्कोशम ् उपयजुय विद्दु्ीपगोलकं 
जिमालवयतुं प्रयत्नं कुमः् । तत ्करं् शकयते? 

वरियाकलापः २            

विविधिणणीयैः ‘पलमावसटक्’आिरणःै यकु्माः चतस्ः 
दीघत्न्त्ीः सिीकुि्न्त ु । प्रत्येकं तन््तयमाः अन्ते, लघ ु
‘पलमावसटक्’- आिरणभमागं वनषकमासयन्त ु। एतेन  अन्तः 
वसर्तमाः लोहतन््तयः अन्तभमागेष ु दृशयेरन ् । तन्त्ीणमंा 
अनमाितृभमागमान ्विद्तु्कोशने, दीपगोलकेन च सह, यर्मा 
१२.३वचत्े १२.४ च वचत्े दवशतं् तर्मा वसर्रं सर्मापयन्त ु। 

वित्रम ्१२.३ तन्त्ीद्येन योवजतः विद्तु्कोशः

              

वित्रम ्१२.४ तन्त्ीद्येन सह योवजतं दीपगोलकम्

प्रमान्तभमागः

तन्तःु 
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विद्तु-्तन्त्जैः उपयजुयममानमंा लेपनपरटिकमाम ् उपयजुय, 
तन््तयः दीपगोलके लेपवयतुं शकयमाः । तन््तयः कोशने 
सह योजवयतुं ‘रबबर’्परटिकमानमंा िमा लेपनपरटिकमानमंा िमा 
उपयोगं कुि्न्त ु। 

 अधनुमा, १२.५तम ेवचत्े (अ)तः (ऊ)पय्न्तं यर्मा 
दवशतं्, तर्मा विद्तु्कोशसय, दीपगोलकसय च तन््तयः 
षट्स ुविवभन्नविधषे ुयोजयन्त ु। 

      (अ)          (आ)             (इ)

        (ई)           (उ)    (ऊ)
वित्रम ्१२.५ विद्तु-्कोशसय दीपगोलकसय च विविधमाः वयिसर्माः ।

प्रत्येकं वयिसर्मायमंा, दीपगोलकं प्रकमाशते उत न इवत 
लक्यन्त ु। 
प्रत्येकं वयिसर्मायमाः कृते भितमंा वटपपणीपसुतके, ‘आम’् 
अर्िमा ‘न’ इवत वलखन्त ु। 
 इदमानीं, यसयमंा यसयमंा वयिसर्मायमंा दीपः जिलवत, 
तमाः वयिसर्माः अिधमानपिू्कं पशयन्त ु। एतमाः वयिसर्माः, 
यमास ुदीपः न जिलवत तमावभः सह तोलयन्त ु। वकं भिन्तः 
भदेसय कमारण ंजमातुं शकनिुवन्त ? 
 १२.५ (अ) वचत्े वसर्तमायमाः वयिसर्मायमाः 
कृते, भितमाम ् अङ्कन्यमाः अग्भमागं विद्तु्कोशसय 
कसयचन प्रमान्तभमागसय समीपे सर्मापयन्त ु । अङ्कनीं 
तत्त्यमायमाः तन््तयमाः अन्िमायमाम ंदीपगोलकं प्रवत नयन्त ु। 
अधनुमा दीपगोलकसय अन्यसममात ् प्रमान्तभमागमात,् 

विद्तु्कोश ं प्रवत अन्यसयमाः तन््तयमाः ममागयेण अङ्कनीं 
चमालयन्त ु। एतम ्अभयमासं १२.५ वचत्े वसर्तमानमंा सिम्ासमंा 
वयिसर्मानमंा कृते कुि्न्त ु । यमास ु वयिसर्मास ु भिन्तः 
अङ्कनीम ्एकसममात ्प्रमान्तभमागमात ्अन्यं प्रमान्तभमागं प्रवत 
चमालवयतुं न शक्माः, वकं तमास ुदीपगोलकं प्रजिमावलतम ्?
१२.३ ववद्युत-्परिपथः
वद्तीये वरियमाकलमापे, दीपगोलके योवजतमावभः तन्त्ीवभः, 
भिन्तः विद्तु्कोशसय एकं प्रमान्तभमागम ् अन्येन 
प्रमान्तभमागेन सह योवजतिन्तः । अिधमानं यच्छन्त,ु यत ्
१२.५(अ)  वचत्े, १२.५(ऊ) वचत्े च, विद्तु्कोशसय 
प्रमान्तभमागद्यं दीपगोलकसय प्रमान्तभमागद्येन सह 
योवजतम ्अवसत । तमादृशी वयिसर्मा, विद्तु-्पररपर्सय 
उदमाहरणम ्अवसत । विद्तु-्पररपर्ः, विद्तु्कोशसय द्योः 
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प्रमान्तभमागयोः मधये विद्तुः सञचमारमार््म ् एकं समपणूथं 
ममागथं कलपयवत । यदमा पररपर्सय द्मारमा विद्तु ्प्रिहवत, 
तदमा एि दीपगोलकं जिलवत । 
 यर्मा १२.६ तम ेवचत्े दवशतं् तर्मा, विद्तु-्पररपरे्, 
विद्तु्प्रिमाहसय वदक् विद्तु्कोशसय धनप्रमान्तभमागमात ्
तसय ऋणप्रमान्तभमागं प्रवत, – इवत पररगणयते । 

वित्रम ्१२.६ विद्तु-्पररपरे् विद्तु-्प्रिमाहसय वदक्

यदमा दीपगोलसय प्रमान्तभमागमाः विद्तु्कोशसय प्रमान्तभमागैः 
समाकं तन्त्ीवभः योजयन्ते, विद्तु ्दीपगोलकसय तन्तनुमा 
द्मारमा प्रिहवत । एतेन दीपगोलकं प्रजिवलतं भिवत । 
 कदमावचत,् विद्तु्कोश े योवजते सवत अवप 
दीपगोलकं न प्रजिलवत । यदमा दीपगोलकम ्
अिदीणथं(विनष्)ं भिवत, तदमा एिं समभिवत । कवञचत ्
अिदीणथं दीपगोलकम ्अिधमानपिू्कं पशयन्त ु। वकं तसय 
अन्तः विद्ममानः तन्तःु अक्णुणः अवसत?
 दीपगोलकसय अिदीणये बहूवन कमारणमावन 
भिवन्त । तेष ुएकं कमारण,ं तसय तन्तोः भङ्गः । तन्तःु 
भगनः इत्यकेु्, विद्तु्कोशसय प्रमान्तभमागयोः मधये वसर्तः 
विद्तुः ममाग्ः अवप भगनः इत्यर््ः । अतः, अिदीणथं 
दीपगोलकं न प्रजिलवत, यतः तसय तन्तनुमा द्मारमा विद्तु ्
न प्रिहवत । 
 अधनुमा, १२.५(आ),(इ),(ई),(उ) वचत्ेष ु
वसर्तमानमंा वयिसर्मानमंा कृते दीपगोलकं प्रजिवलतं न 
अभित,् इत्यसय कमारण ं प्रवतपमादवयतुं वकं भिन्तः 
शकनिुवन्त ?

 इदमानीं, विद्तु्कोशम ् उपयजुय दीपगोलकसय 
प्रजिमालनं ियं जमानीमः । वकं भिन्तः सियम ्एकं करदीपं 
वनमम्ातमु ्इच्छवन्त?

वरियाकलापः ३           
करदीपसय दीपगोलकम,् एकमंा तन्त्ीं च सिीकुि्न्त ु । 
यर्मा पिूथं कृतं, तन््तयमाः अन्तभमागेष ु वसर्तसय 
‘पलमावसटक्’आिरणसय लघभुमागं वनषकमासयन्त ु । 
यर्मा १२.७तम े वचत्े दवशत्म,् तन््तयमाः एकम ् अन्तं 
दीपगोलकसय तलभमागं पररतः िेष्यन्त ु।

 
वित्रम ्१२.७ गहृ ेवनवमत्ः करदीपः

 

प्रहवेलकमा विद्तु्कोश ं दीपगोलकं 
च अन्ययमा वयिसर्यमा योवजतिती । 
वकम ्असयमंा वयिसर्मायमंा दीपगोलकं 
जिलवत? 

तन््तयमाः अन्यत ् अन्तं, ‘रबबर’्बन्धम ् उपयजुय 
विद्तु्कोशसय ऋणप्रमान्तभमागेन सह वसर्रं योजयन्त ु । 
अधनुमा दीपगोलकसय तलसय अग्भमागं (एषः 
दीपगोलकसय अन्यः प्रमान्तभमागः), विद्तु्कोशसय 
धनप्रमान्तभमागं प्रवत आनीय योजयन्त ु । वकं दीपगोलकं 
प्रजिवलतम ् ? इदमानीं दीपगोलकं विद्तु्कोशसय 
प्रमान्तभमागमात ् अपनयन्त ु । वकं दीपगोलकं प्रजिवलतम ्



120

एि अवसत? भिन्तः यदमा करदीपसय वपञजेन करदीपसय 
प्रजिमालनं वनिम्ापण ंच कुि्वन्त, वकं तदमा एिमिे भिवत ?

१२.४ ववद्युत-्वपञिः 

असममाकं गहृ े वनवमते् करदीपे दीपसय प्रजिमालन-
वनिम्ापणमार््म ् एकमा वयिसर्मा कृतमा आसीत ् । 
दीपगोलकसय तलभमागसय विद्तु-्कोशमाग्भमागं प्रवत 
चमालनम ्। एषः वपञजसय सरलः उपमायः, वकन्त ुउपयोगः 
न सरलः । असममाकं पररपरे् उपयोकंु्, ियम ्अन्यम ्एकं 
सरलं वपञजं कतुथं शकनमुः । 
वरियाकलापः ४           
कलमाकीलकद्यं, सरुक्माकीलकं, तन्त्ीद्यं, ‘र्ममोकोल’् 
अर्िमा कमाष्ठसय लघखुण्ंड च सिीकृत्य भिन्तः वपञजं 
वनमम्ातुं शकनिुवन्त । यर्मा १२.८तम े वचत्े दवशतं्, 
सरुक्माकीलकसय ितृ् ेकलमाकीलकं ‘र्ममोकोल’् इत्यसय 
अन्तः सर्मापयन्त ु। 

 
वित्रम ्१२.८ समाधमारणः वपञजः

सरुक्माकीलकं, मकु्तयमा पररभ्रवमतुं शकनयुमात ् इत्येतत ्
समरन्त ु । अधनुमा, सरुक्माकीलकसय मकु्ः भमागः अन्यं 
कलमाकीलकं यर्मा सप्रषु् ंशकनयुमात ्तर्मा अन्यं कलमाकीलकम ्
अवप ‘र्ममोकोल’् इत्यसय अन्तः  सर्मापयन्त ु  । 
एिं संसर्मावपतं सरुक्माकीलकम ् अवसमन ् वरियमाकलमापे 
असममाकं वपञजरूपेण उपयजुयते । 
 अधनुमा, एतेन वपञजेन विद्तु्कोश ं दीपगोलकं 
च योजवयत्िमा, यर्मा १२.९तम े वचत्े दवशतं् तर्मा एकं 
पररपरं् वनमम्ान्त ु।

 
वचत्म ्१२.९ वपञजेन सवहतः विद्तु-्पररपर्ः

सरुक्माकीलकं पररभ्रमामयय, कलमाकीलकेन सह तसयमाः 
मकु्भमागसय सपशथं कमारयन्त ु । भिव्भः वकं लक्यते? 
इदमानीं, सरुक्माकीलकम ् अपनयन्त ु । वकं दीपगोलकं 
तर्मावप प्रजिलवत ?
 यदमा भिव्भः सपशः् कमाररतः, कलमाकीलकयोः 
मधये वसर्तः अिकमाशः सरुक्माकीलकेन परूरतः । 
अवसमन ् सर्माने, वपञजः ‘चमावलतः’ इवत कथयते 
(वचत्म ्१२.१०) ।

 
वित्रम ्१२.१० ‘चमावलत’वसर्तरौ वपञजः

सरुक्माकीलकसय वनमम्ाणपदमार््ः सिवसमन ् विद्तंु 
प्रिमाहयवत इत्यतः सः पररपर्ः समपणूः् । अतः दीपगोलकं 
प्रजिवलतं भिवत ।
 अन्यर्मा यदमा सरुक्माकीलकं कलमाकीलकं 
न सपशृवत सम, तदमा दीपगोलकं न जिवलतम ् । 
कलमाकीलकयोः मधये ररक्सर्लम ् आसीत ् इत्यतः 
पररपर्ः समपणूः् न आसीत ्। यर्मा १२.९  वचत्े दवशत्म ्
अवसमन ्वसर्तरौ वपञजः ‘सर्वगतः’ अवसत इवत उचयते ।
 पररपर्सय खण्डनं परूण ंिमा कतुथं वपञजः सरलं 
समाधनम ्अवसत । गहृ ेउपयजुयममानमानमंा दीपगोलकमानमंा िमा 
अन्य-विद्दु्न्त्माणमंा िमा जिमालने उपयजुयममानमाः वपञजमाः 
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यद्वप तेषमंा प्रमारूपसंरचनमाः वभन्नमाः तर्मावप एतत्सममानं 
वसद्मान्तम ्अनसुतृ्य कमायथं कुि्वन्त ।

१२.५ ववद्युत-्वाहकाः िोधकाः ि

 असममाकं सियेष ु वरियमाकलमापेष,ु पररपर्मानमंा 
वनमम्ाणमार्थं ियं धमाततुन्त्ीणमाम ् उपयोगं कृतिन्तः । 
लोहतन््तयमाः सर्माने असममावभः कमापम्ासतन््तयः उपयकु्माः 
इवत वचन्तयन्त ु । तमादृश े पररपरे्, दीपगोलकं प्रजिलेत ्
इवत वकं भिन्तः वचन्तयवन्त? विद्तु-्पररपरे्ष ु
कीदृशमाः पदमार्म्ाः उपयकु्माः यैः विद्तु ् प्रिहवत ? इवत  
पररशीलयमामः । 
वजजमासःु करदीपसय अन्तभम्ागम ् १२.११ वचत्े यर्मा 
दवशतं् तर्मा वलवखतिमान ् अवसत । यदमा ियं वपञजं 
नदुमामः, पररपर्ः समपणूः् भिवत दीपः प्रजिलवत च । 
वचत्सय उपरर रक्िणणीययमा रेखयमा समपणूथं पररपरं् 
दशव्यतुं भिन्तः शकनिुवन्त वकम ्?

वित्रम ्१२.११ करदीपसय अन्तभम्ागसय दृशयम्

वरियाकलापः ५            

 चतरु्ये वरियमाकलमापे, विद्तु-्पररपरे् उपयकंु् 
वपञजं ततः वनषकमासयन्त ु । १२.१२(अ)तम े वचत्े यर्मा 
दवशतं्, तेन तन्त्ीणमंा मकु्म ्अन्तद्यं लभयते । 

       (अ)       (आ)
वित्रम ्१२.१२ (अ) प्रिमाहण-परीक्कः(आ) कुवञचकयमा 

समाकं योवजतसय प्रिमाहणपरीक्कसय दीपगोलकम ् 
प्रजिलवत उत न इवत परीक्णम ्।

तन्त्ीणमंा तत ् अन्तद्यं परसपरं समीपम ् आनीय सपशथं 
कमारयन्त ु । वकं दीपः प्रजिवलतः ? इदमानीं भिन्तः एते 
पदमार्म्ाः विद्तंु प्रिमाहयवन्त उत न इवत परीवक्तमु ्एतसयमाः 
वयिसर्मायमाः उपयोगं कतु्म ्अहव्न्त ।
 परीक्णमार्थं नमाणकमावन, वपधमानकम,् ‘रबबर’्, 
कमाचः, कुवञचकमाः, सचूयः, ‘पलमावसटक्’ममावपकमा, 
कमाष्ठखण्डः, अङ्कन्यमाः सीसम,् ‘अलयवुमवनयम’्पत्म,् 
वसकर्िवत्कमा, सीिनसचूी, ‘र्ममोकोल’्, कग्दपत्म ्
इत्यमादीनमंा विविधमानमंा पदमार्म्ानमाम ्एकत्ीकरण ं कुि्न्त ु । 
भितमंा प्रिमाहण-परीक्कसय मकु्भमागद्ये, सङ्गहृीतमानमंा 
पदमार्म्ानमाम ् अन्तसय एकैकशः सपशथं कमारयन्त ु [वचत्म ्
१२.१२(आ)] । तर्मा करणसमये तन्त्ीद्यसय परसपरं 
सपशः् यर्मा न भिेत ्तर्मा जमागरूकमाः भिन्त ु। वकं प्रत्येकं 
सन्दभये दीपगोलकं प्रजिलवत ?
१२.१तमयमा समाररणयमा सदृशीं समाररणीं भितमंा 
वटपपणीपसुतके रचवयत्िमा, भितमंा अिलोकनमावन तत् 
वलखन्त ु।



122

सारिणी १२.१ वाहकाः िोधकाश्च

वपञजसय सर्माने 
उपयकंु् िसतु

िसतनुः 
वनमम्ाणपदमार््ः

दीपः प्रजिलवत? 
(आम/्न)

कुवञचकमा लोहः आम्
ममाज्कम् ‘रबबर’् न

ममावपकमा ‘पलमावसटक्’

अवगनशलमाकमा कमाष्ठम्
कमाचकङ्कणम् कमाचम्
अयःसचूी लोहः

भिव्भः वकं लक्यते ?  भिव्भः परीवक्तेष ुपदमार्येष ुकमंाश्चन 
पदमार्म्ान ्तन््तयोः अन्ते सपशथं कमारयमामः चते ्दीपगोलकं न 
प्रजिलवत । तसय अर््ः, एते पदमार्म्ाः विद्तंु न प्रिमाहयवन्त । 
वकन्त ु केचन पदमार्म्ाः विद्तंु सिसय द्मारमा प्रिमाहयवन्त, 
यत ्दीपगोलकसय प्रजिमालनेन जमायते । ये पदमार्म्ाः विद्तंु 
सिसय द्मारमा प्रिमाहयवन्त, ते विद्तु-्िमाहकमाः सवन्त । 
 रोधकमाः सिद्मारमा विद्तुः सञचमारं न 
अङ्गीकुि्वन्त । १२.१ समाररणयमाः समाहमाययेन, के के 
पदमार्म्ाः विद्तु ्िमाहकमाः, के च रोधकमाः इवत नमामवनदयेशनं 
कुि्न्त ु। 
िमाहकमाः ______, _______, _______
रोधकमाः ______, ________, ________
भिव्भः वकं वनणणीयते ? कीदृशमाः पदमार्म्ाः िमाहकमाः, 
कीदृशमाः च रोधकमाः सवन्त ? चतरु्ये अधयमाये ियं 

प्रभमायकु्िसतनूमंा गण ंकृतिन्तः आसम इवत समरन्त ु। वकं 
ते िमाहकमाः? ‘अलयवुमवनयम’्, तमाम्रम ्इत्यमादयः धमातिः 
वकमर्थं तन्त्ीवनमम्ाणमार््म ्उपयजुयन्ते इवत प्रमायः अधनुमा 
सरलतयमा अिगमयते ।
चतरु्ये वरियमाकलमापे असममावभः वपञजसवहतः विद्तु-्
पररपर्ः वनवमत्ः आसीत ् इत्येतत ् समरमाम (वचत्म ्
१२.९) । यदमा वपञजः उद्मावटतः आसीत,् तदमावप 
कलमाकीलकद्यं ‘र्ममोकोल’् द्मारमा परसपरं सपशृवत सम 
नन?ु वकन्त,ु यर्मा भिव्भः परीवक्तं सयमात,् ‘र्ममोकोल’् 
रोधकः अवसत । कीलकयोः मधये वसर्तः िमायःु कीदृशः 
सयमात?् यदमा कलमाकीलकयोः मधये केिलं िमायःु भिवत, 
तदमा दीपः न जिलवत इत्यतः, िमायःु अवप रोधकः अवसत 
इवत अर््ः । 
 िमाहकमाः रोधकमाः च असमभयं सममानरूपेण 
आिशयकमाः । वपञजमाः, विद्तु ्अिकीलकमाः, तन्त्ीधरमाः 
च िमाहकैः वनमणीयन्ते । तरै्ि, यमान ् जनमाः सपशृयेःु 
तमादृशमान ् - विद्तु ् तन्त्ीः, अिकीलकमानमंा वशरमंावस, 
वपञजमान,्  विद्दु-्यन्त्माणमाम ्अन्यमान्यभमागमान ्च वनमम्ातुं 
‘रबबर’्, ‘पलमावसटक्’ च उपयजुयन्ते ।

समािधमानम;्- भितमंा दहेः विद्दु-्िमाहकः अवसत । 
अतः, यदमा भिन्तः विद्दु-्यन्त्माणमाम ्उपयोगं कुि्वन्त, 
तदमा जमागरूकमाः भिन्त ु।

 

प्रमयुख-शबदाः

दीपगोलकम् तन्तःु

विद्तु-्िमाहकमाः विद्तु-्रोधकमाः

विद्तु्कोशः वपञजः

विद्तु-्पररपर्ः प्रमान्तभमागः
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सािांशः 
 y विद्तु्कोशः विद्तुः एकं स्ोतः अवसत ।
 y विद्तु्कोशसय द्रौ प्रमान्तभमागरौ भितः । एकः धनप्रमान्तभमागः(+), अन्यः च ऋणप्रमान्तभमागः(-) ।
 y विद्दु-्दीपगोलके तन्तःु विद्ते । तन्तोः प्रमान्तभमागद्यं ित्ते ।
 y यदमा विद्तु ्दीपगोलके प्रिहवत, दीपगोलकं प्रजिलवत । 
 y समपणूये विद्तु्पररपरे्, विद्तु्प्रिमाहः विद्तु्कोशसय एकसममात ्प्रमान्तभमागमात ्तसय अन्यं प्रमान्तभमाग ंप्रवत गच्छवत । 
 y विद्तु-्पररपर्सय खण्डनं िमा परूण ंिमा कतुथं, वपञजः सरलं समाधनम ्अवसत । 
 y ये पदमार्म्ाः सिद्मारमा विद्तंु प्रिमाहयवन्त, ते िमाहकमाः इवत कथयन्ते ।
 y ये पदमार्म्ाः सिद्मारमा विद्तुः प्रिमाह ंन अङ्गीकुि्वन्त, ते रोधकमाः इवत कथयन्ते ।

अभयासः 

१. ररक्सर्मानमावन परूयत

 (अ) विद्तु-्पररपर्सय खण्डनमार््म ्______ समाधनम ्उपयजुयते । 

 (आ) विद्तु्कोश ेकवत प्रमान्तभमागमाः सवन्त? ______ ।

२. अधोवलवखतमावन िमाकयमावन ‘सत्यम’् उत ‘असत्यम’् इवत वलखत ।

 (अ) विद्तु्प्रिमाहः लोहमानमंा द्मारमा सञचरवत ।

 (आ) लोहतन्त्ीणमंा सर्माने, शणतन््तयः उपयजुय विद्तु्पररपर्ः वनमम्ातु ंशकयः ।

 (इ) ‘र्ममोकोल’्पत्द्मारमा विद्तु ्प्रिहवत ।

३. १२.१३ वचत्े वसर्तमायमां वयिसर्मायमंा दीपगोलकं वकमर्थं 

 न जिलवत ? विशदीकुरुत ।                    वचत्म ्१२.१३

४. तन्त्ीद्यसय मकु्भमागमाः कुत् योवजतमाः चते ्दीपगोलकं प्रजिलेत ्इवत 
दशव्यत्िमा १२.१४ वचत्ं समपणूथं कुि्न्त ु। 

५. वपञजसय उपयोगसय उद्शेः कः? केष ु केष ु विद्दु-्यन्त्ेष ु वपञजमाः 
योवजतमाः दृशयन्ते? कमावनचन उदमाहरत ।

६. १२.१४ वचत्े, सरुक्माकीलकसय सर्माने यवद ममाज्कम ्उपयकंु् सयमात,् 
वकं तवह ्दीपगोलकं प्रजिलेत?्

७. वकं १२.१५ वचत्े दवशते् पररपरे् विद्ममानं दीपगोलकं जिलेत?्       वचत्म ्१२.१४

८. ‘संिमाहनपरीक्कम’् उपयजुय, वकञचन िसत ुउपयकंु् चते ्दीपगोलकं 
प्रजिलवत इवत जमातम ्। तत ्िसत ुिमाहकम ्उत रोधकम ्? विशदीकुरुत ।
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९. भितमंा गहृ े विद्ममानसय विद्तु-्वपञजसय समीकरणसमये, विद्तु-्
तन्त्जः रबबर-्हसतकोश ंवकमर्थं धरेत?् विशदीकुरुत । 

१०. विद्तु-्तन्त्जैः समीकरणकमायम्ार््म ् उपयजुयममानमानमंा ित्नीचमालकं, 
सन्दशंः इत्यमादीनमाम ् उपकरणमानमंा ग्माहः ‘पलमावसटक्’ अर्िमा 
‘रबबर’्आच्छमादकैः आितृः भिवत । तत ्वकमर््म ्? इवत विशदीकुरुत ।

      वचत्म ्१२.१५

प्रसताववताः परियोिनाः वरियाकलापाः ि

१. एकममासं यमाित ्विद्तु ्एि न भिवत इवत वचन्तयन्त ु। तेन भितमंा कुटुमबे, भितमाम ्अन्येषमंा च दनैवन्दन 
वरियमाकलमापमानमाम ् उपरर कीदृशः पररणमामः भवितमु ् अहव्त? कर्मारूपेण िमा नमाटकरूपेण िमा भितमंा 
कलपनमायमाः प्रसतवुतं कुि्न्त ु। यवद शकयं, भिव्भः वमत्ेण िमा वलवखतं नमाटकं िेवदकमास ुप्रसततंु कुि्न्त ु।

२. भितमंा वमत्माणमंा मधये ‘भितः हसतः वकयमान ् दृढः अवसत?’ इवत रिी्डमंा रिीव्डतुं शकनिुवन्त । एतदर्थं 
विद्तु्कोशः, दीपगोलकं, लोहकुवञचकमा, अयःसचूीद्यं (५से.मी दीघम्)्, समाध-्एकमीटर ् यमाित ् दीघम्ा 
सर्लूमा लोहतन्त्ी (तसयमाः ‘पलमावसटक्’ आिरण ं वनषकमावसतं भिेत)् , योजनमार्थं केचन लघतुन्त्ीखण्डमाः 
च आिशयकमाः । एकसय कमाष्ठपत्सय उपरर अयःसवूचकमाद्यं एकमीटर ्अन्तरे वसर्रम ्उपमािेशयन्त ु। तेन 
अयःसचूीद्यम ्आलमबरूपेण उपयोकंु् शकयं सयमात ्। कुवञचकमायमाः ितृ्ने तन्त्ीं पे्रषवयत्िमा तमंा सवूचकयोः 
मधये वसर्रं सर्मापयन्त ु। एतसयमाः तन््तयमाः एकम ्अन्तं दीपगोलकेन सह, विद्तु्कोशने सह च योजयन्त ु। 
विद्तु्कोशसय अन्यं प्रमान्तभमागं कुवञचकमायमाः कृते, एकमंा तन्त्ीम ्उपयजुय योजयन्त ु। दीघत्न््तयमाः अन्िमायमाम ं
कुवञचकमायमाः ितृ्,ं यर्मा तत ्तन्त्ीं न सपशृते ्तर्मा सञचमारवयतुं भितमंा वमत्ं सचूयन्त ु । यवद दीपगोलकं 
प्रजिलवत, तत ्तेन दीघत्न्त्ी सपषृ्मा इत्येतत ्सचूयवत ।

३. अलेससमान्ड्ो िोलटमा विद्तु्कोशम ् आविषकृतिमान ् । तसय विषये जमासयन्त ु । यः विद्दु-्दीपगोलकम ्
आविषकृतिमान ्तसय ‘र्मामस ्आलिमा एव्डसन’् महोदयसय विषये अवप जमातमु ्अहव्न्त । 


