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भ 
वन्तः षष्ठकक्षायषंा द्षादशषाधयषाये सचूि्षायषातः 
“भव्षंा हस्तः चकयषान ् चसथिरतः व ््त्े” इच् 
क्रीडषायषातः प्रयषासं कृ्वन्तः सययतः । यचद न 

्चह्त इदषानीं भवन्तः कृतवषा पशयन्य । चिज्षासय-प्रहचेिके 
अचप षष्ठकक्षायषंा चनददेचश्-क्रीडषाथि्तम ्एकं चवद्यतपररपथिसय 
संयोिनषंा कृ्वन्तौ । ्तौ सवकय टयम ब्तः ्थिषा चमतबतः सह 
परीक्ण ंकृतवषा महषाननद ंप्रषाप्तवन्तौ । ्तौ असयषंा क्रीडषायषाम ्
ए्षावन्म ्आननद ंप्रषाप्तवन्तौ, य् ््तौ चनचचि्वन्तौ य् ्
अनयचसमन ्नगरे चनवसन्ं चप्वृयपयतम ्अचप असयषातः एव 
क्रीडषायषातः क्रीडनसय चनददेशनं कररषयषावतः । अ्तः प्रहचेिकषा 
एकं सवच्छ-चितं चनचम््त व्ी, ्थिषा ्त दचश््त व्ी य् ्
चवचवध-चवद्यदवयवषानषंा-संयोगतः कथंि भवच्, (चितम ्
14.1) | 

 
चितम ्14.1 “भव्षंा हस्तः चकयषान ्चसथिरतः व ््त्े ” 

इतयसय परीक्णसय वयवसथिषा 

चकं भवषान ्इम ंचवद्यतमषागगं सरि्यषा चनमषा्त्यं शकनोच् ?  
अनेन चिज्षासयतः इद ं ज्षा्यम ् इच्छच्, य् ् चकम ् ए्ेषषंा 
चवद्य् वयवषानषंा चनरूपणसय कचिन सरितः उपषायतः व ््त्े । 
14.1- विद्युदियिानां प्रतीकः

कषंाचिन सषामषानय-चवद्यदवयवषान ् प्र्ीकद्षारषा चनरूपचय्यं 

शकनयमतः । 14.1 सषाररणयषंा केिन चवद्यदवयवषातः ्थिषा 
्ेषषंा प्र्ीकषान ्दचश््त वन्तः । भवन्तः चवचभनन-पयस्केषय  
ए्दवयवषानषंा चवचभनन-प्र्ीकषान ्द्रष्ट ंशकनयवचन् । ्थिषाचप 
अचसमन ् पयस्के वयम ् अत प्रदचश््त -प्र्ीकषानषाम ् एव 
उपयोगं कररषयषामतः । 
 ए्तप्र्ीकषान ्  धयषानेन पशयन्य । चवद्यतकोशसय 
प्र्ीके धयषानं दद्य – अचसमन ्एकषा िम्रेखषा ् थिषा अनयषा 
सकू्म-सथििू-समषानषान्र-रेखषा व ््त्े । चकं भवन्तः समरचन् 
य् ्चवद्यतकोश ेएकतः धनषातमकतः प्रषान्भषागतः ्थिषा एकतः 
ऋणषातमकतः प्रषान्भषागतः भवच् ? चवद्यतकोशसय प्र्ीके 
िम्रेखषा धनषातमक-प्रषान्भषागं ्थिषा सकू्म-सथििू-रेखषा 
ऋणषातमक-प्रषान्भषागं चनरूपयच् ।
 चपञिसय कृ्े चपधषान-चसथिच्तः ्थिषा उद्षाचट्-चसथिच्तः 
चिते  प्रदचश््त -प्र्ीकषानयसषारं  चनरूचप्षा भवच् । 
पररपथिसय चवचवधषावयवषान ्संयोचि्षाथि्तम ्उपययजयमषान-
संयोिक-्नत्यतः रेखषाद्षारषा चनरूचप्षाचन भवचन् । 
  14.1 सषाररणयषाम ् एकतः चवद्यतकोशतः ्थिषा ्सय 
प्र्ीकतः अचप प्रदचश््त तः व ््त्े । चकं भवन्तः िषानचन् 
य् ् चवद्यतकोशतः कतः इच् ? चवद्यतकोशसय प्र्ीकं 
धयषानेन  पशयन्य । चकं भवन्तः ज्षा्यं शकनयवचन्, 
य् ्  चवद्यतकोशतः कतः भवे् ् ? कसमबचि् ् गच्चवधये 
असमभयम ् अनेक-चवद्यतकोशषानषंा आवशयक्षा भवे् ् ।  
अ्तः वयं 14.2 चिते प्रदचश््त -चवचधनषा द्योतः अथिवषा 
््तः अचधकषानषंा कोशषानषंा सहबव उपयोगं कय म्ततः । 
धयषानं दषा्वयम,् एकसय  चवद्यतकोशसय धनषातमक-
प्रषान्भषागतः अपरसय चवद्यतकोशसय ऋणषातमक- प्रषान्भषागने 
सह संययजय्े । कोशद्यसय अथिवषा ््तः अचप अचधक-
कोशषानषंा ए्षादृश ं संयोिनं चवद्यतकोश-समहूतः इच्  
उचय्े ।

14 विद्युद्ारा तथा च तसयाः प्रभािः
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साररणी – 14.1 विद्युत्परर्पथसय केषाव्चत ्
अियिानां प्रतीकः

चितम ्– 14.2  (अ) द्योतः चवद्यतकोशयोतः चवद्यतकोशसमहूतः 

(्) ि्यणषागं चवद्यतकोशषानषंा चवद्यतकोशसमहूतः  
करदीपतः, ट्षाचनससटर, आकषाशवषाणी, क्रीडनकषाचन, 
दरूदश्तनसय दरूसथितः चनयनतकतः, सदृशषेय सषाधनेषय 

चवद्यतकोशसय उपयोगतः चक्य्े, ्थिषाचप ए्ेषय केषयचि् ्
सषाधनेषय चवद्यतकोशषान ्सदबव (चितम ्14.2) इतयत इव 
क्मणे न संसथिषापयषामतः । कदषाचि् ्चवद्यतकोशषान ्संयोजय 
सथिषापयषामतः । ्दषा पयनतः चवद्यतकोशषानषंा प्रषान्भषागषातः 
केन प्रकषारेण संयोचि्षातः ? केषषाचञिदचप सषाधनषानषंा 
चवद्यतकोश-प्रकोषं्ठ धयषानेन पशयन्य । प्रषायतः अचसमन ् एकं 
सथििू्नती अथिवषा धषा्ोतः संयोिकपतं (पत्ी) भवच्, 
य् ् एकसय कोशसय धनषातमक-प्रषान्भषागतः अनयसय 
चवद्यतकोशसय ऋणषातमक-प्रषान्भषागेन सह संयोियच् 
(चितम ्14.3 ) | चवद्यतकोशसय प्रकोषे्ठ ( ब्टरी खषानषा ) 
चवद्यतकोशसय यथिोचि्-संसथिषापनषाथिगं भव्षंा सषाहषाययषाथिगं 
प्रषायतः अत “+” ्थिषा “ - ” चिह्षाचन मयचद्र्षाचन भवचन् ।

चितम ्14.3 चवद्यतकोशसमहूचनमषा्तणषाथि्तम ्एकत 

द्योतः चवद्यतकोशयोतः संयोगतः

 सवकरीय-गच्चवधयथिगं चवद्यतकोश-चनमषा्तणकषािे 
वयं चवद्यतकोशषान ् कथंि संयोिचय्यं शकनयमतः ? भवन्तः 
14.4 चिते प्रदचश््त षानयसषारं कषाष्ठखणडसय अयसतः 
संयोिकपतद्यसय ्थिषा रब्र्नधषानषंा उपयोगं कृतवषा 
एकं चवद्यतकोश-ग्रहणकं (होलडर) चनमषा्त्यं शकनयवचन् ।  
इदम ् अचनवषायगं व ््त्े, य् ् रब्र-्नधषातः धषा्नूषंा 
संयोिकपतषाचण दृढं गहृ्णचन् ।
द्योतः चवद्यतकोशयोतः अथिवषा अचधक-चवद्यतकोशषानषंा 
चवद्यतकोशसमहू-चनमषा्तणषाथिगं भवन्तः चवद्यतकोश-
ग्रहणकम ्आपणषा् ्अचप के््यं शकनयवचन् । 

चितम ्-14.4 चवद्यतकोश-ग्रहणकतः

चवद्यतकोशतः

गोिदीपतः

चपञितः चपचह्चसथि्तौ

चपञितः उद्षाचट्चसथि्तौ

चवद्यतकोशसमहूतः

्नती

(अ)

(्)
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अचसमन ् चवद्यतकोशषान ् समयचि्रूपेण अनेन 
प्रकषारेण वयवसथिषापयन्य, य् ् एकसय चवद्यतकोशसय 
धनषातमकप्रषान्भषागतः अपरसय चवद्यतकोशसय 
ऋणषातमकप्रषान्भषागेन सह संययक्तः भवे् ् । 14.5 
चिते प्रदचश््त षानयसषारं चवद्यतकोशग्रहणकसय धषा्य-
सनदचंशकषाभयषंा सह ् नतसय एकं भषागं संयोियन्य । भव्षंा 
चवद्यतकोश-समहूतः उपयोगषाथिगं चसद्तः अचस् ।

चितम ्14.5 द्योतः चवद्यतकोशयोतः चवद्यतकोशसमहूतः

 कसयचि् ् चवद्यतकोशसमहूसय चनरूपणषाथि्तम ्
उपययजयमषानतः प्र्ीकतः, 14.1 सषाररणयषंा प्रदचश््त तः व ््त्े ।
 आगच्छन्य, इदषानीं वयं 14.1 सषाररणयषंा प्रदचश््त -
प्र्ीकषानषाम ् उपयोगं कृतवषा कसयचि् ् चवद्यतपररपथिसय 
पररपथिषारेख ंकय म्ततः ।

प्रहचेिकषा चिज्षासयतः ि इद ं ज्षा्यचमच्छ्तः य् ्
कष्तकयषाने भषारवषाहकयषाने इनवट्तरयनते उपययजयमषानषातः 
चवद्यतकोशसमहूषातः ( ब्टरी) अचप चवद्यतकोशने (सेि 
द्षारषा) एव चनचम््त षातः भवचन् । यचद चवद्यतकोशने चनममीय्े, 
्दषा असय नषाम चवद्यतकोशसमहूतः इच् कथंि भवच् ? 
चकं असय प्रश्नसय समयचि्ोत्रषाथिगं भवन्तः कमचप प्रयषासं 
सहषाय्षंा ि क्यगं शकनयवचन् ?

चितम ्14.6 भषारवषाहकयषानसय चवद्यतकोशसमहूतः 
्थिषा ि क ््तनचितम्

गवतविविः – 14.1         

14.7 चिते प्रदचश््त षानयसषारं चवद्यतपररपथंि चनमषा्तन्य । 
भवन्तः षष्ठकक्षायषाम ् ए्षादृशसय पररपथिसय उपयोगं 
एकं गोिदीपं दीपचय्यं कृ्वन्तः । चकं भव्षा समय्त्े 
य् ्गोिदीपतः केविं ्दषानीम ्एव दीपय्े, यदषा चपञितः 
चपचह्तः भवच्, चपञिसय चपधषानसमनन्रम ् एव 
गोिदीपतः दीपय्े ।

चितम ्14.7 एकतः चवद्यतपररपथितः

असय चवद्यतपररपथिसय प्रच्चिचपं सवपयस्के चिखन्य । 
चवचवध-चवद्यदवयवषानषंा प्र्ीकषानषाम ्उपयोगं कृतवषा असय 
चवद्यतपररपथिसय पररपथिषारेख ंकय व्तन्य ।
चकं भव्षाम ् आरोखतः 14.8 आरेखचिते 
प्रदचश््त षारेखसदृशतः एव व ््त्े ।

चितम ्– 14.8, 14.7 चिते प्रदचश््त -चवद्यतपररपथिसय पररपथिषारेखतः 

प्र्ीकषानषाम ्उपयोगं कृतवषा चवद्यतपररपथिषारेखषाणषाम ्िेखनं 
सरि्म ं भवच् । अ्तः सषामषानय्तः वयं चवद्यतपररपथंि 
पररपथिषारेखद्षारषा चनरूपयषामतः । 

+

-
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  14.9 चितद्षारषा एकतः अनयतः चवद्यतपररपथिषारेखतः 
प्रदचश््त तः व ््त्े । चकम ् इद ं चितं 14.8 चिते प्रदचश््त -
पररपथि-सदृशतः व ््त्े ? अनयोतः पररपथियोतः कतः भदेतः ?

चितम ्– 14.9 अनयपररपथिषारेखतः

चकं 14.9  चिते प्रदचश््त चवद्यतपररपथेि गोिदीपतः जविच् 
? समरन्य गोिदीपतः केविं ्दबव जविच्, यदषा चपञितः 
चपचह्-चसथितयषंा सयषा्,् ्थिषा पररपथितः चपचह्तः सयषा् ्।
 गोिदीपे एकं सकू्म्न्यतः भवच्, यसय नषाम 
्न्यतः अथिवषा चििषामनेट इच् कथय्े । अयं ् दषानीम ् एव 
जविच्, यदषा ए्ेन द्षारषा चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा भवच् । 
यदषा गोिदीपतः अवदीण्ततः भवच् ्दषा ्सय ्न्यतः च्छननतः 
भवच् ।

 y धयषानं दषा्वयम,् कय चञिकषाम ् अथिवषा चपञिं 
पररपथेि कय तषाचप संयोिचय्यं शकनयमतः ।

 y यदषा चपञितः चपचह्-चसथितयषंा भवच्, ्दषा 
चवद्यतकोशसमहूसय ( ब्टरी) धनषातमक-
प्रषान्भषागषा् ् ऋणषातमक-प्रषान्भषाग-पय्तन्ं 
पररपथितः परूर्तः भवच्, ्दषा अत पररपथिसय 
चपपररपथितः चपचह्तः इच्, ्थिषा समपणू्त-पररपथेि 
सद्तः चवद्यद्षारषा प्रवषाहशीिषा भवच् । 

 y यदषा चपञितः उद्षाचट्चसथितयषंा भवच्, ् दषा पररपथितः 
अपणू्ततः भवच् । एषतः उद्षाचट्तः इच् उचय्े । 
असयषंा दशषायषंा पररपथिसय कचसमचंचिद ्अचप भषागे 
कषाचि् ्अचप चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा  न भवच् ।

अििानम्

चवद्य् तः मेंस इतयनेन संयोचि्ं  दीप्त-गोिदीपं कदषाचप 
न सपशृन्य । अयम ् अचधक्मतः ्प्ततः भवे्,् ्थिषा 
भव्षंा हस्तः दगधतः भवे् ् । चवद्यतमेंस, चवद्य् -्िनकं, 
चवद्य् -्संरक्क-यनतं (इनवट्तर) इतयषादीनषंा चवद्यदषापतूयषा्त 
सह कदषाचप प्रमषाद ंन कय व्तन्य, ए्ेन चवद्यदषाघषा्तः भचव्यं 
शकनोच्, यतः भयङ्करतः भचवषयच् । अत चनचद्तष-सव्त-
गच्चवधीनषंा कृ्े केविं चवद्यतकोशषानषाम ्एव उपयोगं 
कय व्तन्य । 

  यचद चवद्यद्ीपसय ्नती भगनषा भवे् ््चह्त चकं पररपथितः 
पणू्ततः भचवषयच्? चकं ्दषानीम ्अचप गोिदीपतः जविच् ?
   भवन्तः इद ंधयषानं दत्वन्तः सययतः, य् ्प्रदीप्ततः गोिदीपतः 
उषणतः भवच् । चकं भवन्तः िषानचन् य् ्ए्षादृश ंचकमथिगं 
भवच् ?
 14.2 विद्युद्ारायाः ता्पीयप्रभािः

गवतविविः 14.2           

 एकं चवद्यतकोशम,् एकं गोिदीपम,् एकं 
चपञिं, ्थिषा संयोिक-्नतीतः सवीकय व्तन्य । 14.9 चिते 
प्रदचश््त षानयसषारम ् एकं चवद्यतपररपथंि चनमषा्तन्य । एषतः 
गच्चवचधतः केविम ्एकेन चवद्यतकोशने करणीयतः चक्य्े ।  
चपञिं उद्षाचट्चसथितयषंा सथिषापयन्य । चकं गोिदीपतः 
जविच् ? गोिदीपं सपष्ृवषा पशय्य । इदषानीं चपञिम ्
चपचह्चसथिच्ं प्रच् िषािय्य गोिदीपतः एकक्णपय्तन्म ्
अथिवषा चकचञिद ् अचधक-कषािपय्तन्ं जवि्य । पयनतः 
गोिदीपं सपशृन्य । चकं भवन्तः चवभदेम ्अनयभवचन् ? 
चपञिं पयनतः उद्षाचट्चसथिच्ं प्रच् िषाियन्य,  चकचञि् ्
कषािषानन्रं गोिदीपं पयनतः सपशृन्य ।

गवतविविः 14.3        

14.10 चिते प्रदचश््त षानयसषारं चवद्यतपररपथंि चनमषा्तन्य । 
प्रषायतः 10 cm िम्सय नषाइक्ोन-्नत्यषातः एकं भषागं 
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गहृीतवषा द्योतः करीियोतः मधये ्धनन्य । (भवन्तः 
नषाइक्ोमसय ्नती चवद्य् -्समीकरण-आपणषा् ् प्रषाप्तयं 
शकनयवचन्, अथिवषा भवन्तः कसयचि् ् ्षापीय-यनतसय 
अपचक्प्तकय णडलयषातः उपयोगं क्यगं शकनयवचन् ) । इद ं्नतं 
सपशृन्य ।

               चितम ्- 14.10 

समप्रच् चपञिं चपधषाय चवद्यद्षारषंा प्रवषाहयन्य । 
चकचञितकषािषानन्रं ्नतीं सपशृन्य (अचधककषािपय्तन्ं 
सपश्तनं न कव्तन्य) पररपथेि चवद्यद्षारषाम ् अवरोधयन्य । 
चकचञि्-्चनमषेषानन्रं ्नतीं पयनतः सपशृन्य ।

अििानम ्
चपञिं चपचह्चसथितयषंा अचधक-कषािपय्तन्ं मषा 
सथिषापयन्य, नो िे्  ् चवद्यतकोशतः सद्तः समषाप्ततः 
भचवषयच् ।

यदषा कयषाचि् ् ्नत्यषाण चवद्यतधषारषा प्रवषाचह्षा भवच्, 
एषतः चवद्यतधषारषायषातः ्षापीय-प्रभषावतः इच् उचय्े । चकं 
भवन्तः कसयचि् ्  ए्षादृशसय चवद्यदयपकरणसय नषाम 
चिन्चय्यं शकनयवचन्, यचसमन ् चवद्यतधषारषायषातः ्षापीय-
प्रभषावसय उपयोगतः भवच् । ए्षादृशषानषंा उपकरणषानषंा 
एकषंा सिूीं चनमषा्तन्य । 
 भवन्तः प्रकोष्ठ-्षापीय-यनतम ् अथिवषा 
भोिनपषािक-्षापीय-यनतं दृषवन्तः[चितम ् 14.11 
(a)]| अचसमन ् ्नत्यषातः एकषा कय णडिी भवच् । इयं 

कय णडिी चवद्यत्षापनसय अवयवतः इच् उचय्े । भवन्तः 
इद ं धयषा्वन्तः य् ् यदषा ए्ेषषंा उपकरणषानषंा चवद्यतमेंस 
इतयनेन सह संयोिनं कृतवषा चपञिम ्चपदधच्, ् दषा असय 
अवयवषातः रक्वणषा्ततः भतूवषा ऊषमषाण ंप्रददच् ।

चितम ्– 14.11 (a) भोिनपषािने उपययजयमषानतः 
कचचि् ्चवद्यत्षापकतः

कसयषाचञि् ् ्नत्यषाम ् उतपननोषमणतः पररमषाण ं ्सयषातः 
्नत्यषातः पदषाथिदे दबर्यदे सथििू्षायषंा ि चनभ्तरतः भवच् । 
अ्तः चवचभनन-आवशयक्षायब चवचभनन-पदषाथिषा्तनषंा 
्नत्यतः चवचभनन-दीघ्त-्नत्यतः चवचभनन-स्िू-्नत्यतः ि 
उपययजयन्े ।
    चवद्यतपररपथि-संयोिने उपययजयमषानषा ्नतीसषामषानय्तः 
ऊषण ं न भवच् । असय चवपरी्ं केषषाचञि् ्
चवद्यदयपकरणषानषंा अवयवषातः ए्षादृशषातः अचधक्प्तषातः 
भवचन्, य् ्अनषायषासेन द्रष्ट ंशकय्े ।

चिज्षासयतः, चवद्य् -्समीकरणसय अवयवं न दृषवषान ् । 
प्रहचेिकषा ्ं ज्षाचप्व्ी य् ्चनमजिन्षापकतः, उषण-
सथिषाचिकषातः, चवद्य् -्समीकरणम,् िि्षापकतः(गीिर) 
चवद्य् -्उदसथिषािी, केश-शोषकतः इतयषाचदषय सदृशषेय 
चवद्यदयपकरणषेय अवयवतः (कय णडिी) अन्तः भवच् ।  
चकं भवन्तः कसयचि् ् चवद्यदयपकरणसय अवयवं 
(कय णडिीं) दृषवन्तः ?

चितम ्– 14.11 (b) चवद्य् -समीकरणसय ्षापनषावयवतः

+

-
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चितम ्-  चवद्यद्ोिदीपसय दीप्त-्न्यतः

   चवद्यद-्गोिदीपसय ्न्वतः ए्षादृशने उचि्म-्षापेन 
्प्तषातः भवचन् य् ््प्ततः भतूवषा प्रकषाशयचन् (14.12 ) |
    यचद कयषाचि् ् ्नत्यषा दीघ्तपररमषाणसय चवद्यद्षारषा 
प्रवषाचह्षा भवच्, ्दषा ्नती ए्षादृशी ्प्तषा भवच् य् ्
द्रवीभयू च्छननषा भचवषयच् । परन्य चकम ्ए्् ्समभवच् 
य् ्कषाचप ्नती द्रवीभयू च्छनद्षा् ्? आगच्छन्य असय 
परीक्ण ंकय म्ततः ।

गवतविविः 14.4        

यसय चवद्यतपररपथिसय उपयोगं वयं (14.3) गच्चवधतौ 
कृ्वन्तः, ्ं पयनतः चनमषा्तन्य । परन्य इदषानीं चवद्यतकोशसय 
सथिषाने ि्यचव्तद्यतकोशषातमकसय चवद्यतकोशसमहूसय 
( ब्टरी ) उपयोगं कय व्तन्य । सहबव नषाइक्ोम-्नत्यषातः सथिषाने 
्ीक्णिोह-ऊण्तसय ् नतीं ् धनन्य (इसपषा्-ऊण्तमषाि्तनयषातः 
उपयोगतः प्रषायतः पषातसममषाि्तनषाथिगं भवच्, इदम ् शषाक-
आपण ेउपिभय्े ) । यचद प्रकोषे्ठ चवद्यदव्यिनं िि् ्
व ््त्े ्चह्त सथिगयन्य । चकचञितकषािं पररपथेिन चवद्यद्षारषंा 
प्रवषाहयन्य । ्ीक्िोह-ऊण्तसय ्नतीं धयषानेन पे्रक्ण ं
कय व्तन्य । चकम ्अभव् ्इच् उचलिखन्य । चकं ् ीक्णिोह-
ऊण्तसय ्नती द्रवीभयू च्छनचत् ?     

चवद्यद्ोिदीपसय उपयोगतः प्रकषाशषाथिगं भवच् । परन्य 
गोिदीपतः ऊषमषाणम ्अचप प्रददषाच्, यतः वषाचञ्छ्तः नषाचस् । 
ए्ेन अवगमय्े य् ् चवद्य् तः एकतः भषागतः ऊषमषा-
उतपषादनषाय उपययक्तः भवच् । ए्् ् इष ं नषाचस् य्तः 
ए्ेन चवद्य् तः अपक्यतः भवच् । गोिदीपसय सथिषाने 
प्रच्दीप्त-नचिकषानषाम ् उपयोगं कृतवषा क्यगं शकनयमतः । 
संह्-प्रच्दीप्त-दीपतः (CFLs) इतयचप चवद्य् तः क््तौ 
नयनू्षंा करोच् ्थिषा असय सषामषानय-गोिदीप-ग्रहणके 
योिचय्यं शकय्े । 

  
चितम-् 14.13 प्रच्दीप्तनचिकषातः ्थिषा CFLs

्थिषाचप गोिदीपतः प्रच्दीप्त-नचिकषा ्थिषा CFLs 
इतयषादीनषंा क्यणषा् ् पवू्तम ् अचसमन ् भषार्ीय-मषानक-
बयरूो (ISI) इतयसय चिह्म ् अवशयमेव द्रषवयम ् । 
वस्य् तः कसयचिदचप चवद्यतसषाचधतसय क्यणषा् ्
पवू्तम ् ए्चचिह्म ्अवशयं द्रषवयम ् । ISI चिह्म ् इद ं
चनचचिनोच्, य् ् सषाचधतसय चनमषा्तण े सयरक्षासम्चनधनषंा 
सव्तचवध-चनददेशषानषंा पषािनम ् अभव्,् ्थिषा असय 
उपयोगे उिषा्तयषातः क्च्तः नयनू्मषा भवच् ।

चितम ्– 14.14 चवद्यतसषाचधतेषय उपययजयमषानतः फयिू इच् ।
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कब चचि् ् पदषाथि्थतः चनचम््त -्नतीषय यदषा अचधक-चवद्यद्षारषा 
प्रवषाचह्षा भवच् ्दषा ्नतीणषंा द्रषावण ं भतूवषा तोटनं  
भवच् । ए्षासषंा ्नतीणषंा उपयोगतः चवद्य् -्अवदीणषा्तनषंा 
चनमषा्तण े चक्य्े । सवदेषय भवनेषय प्रतयेकं चवद्यतपररपथेि 
अवदीणगं (fuse) योियचन् । प्रतयेकं चवद्तपररपथेि 
प्रवषाह्यमषानषायषातः चवद्यद्षारषायषातः कषाचप अचधक्मषा सीमषा 
भवच् यसयषातः प्रवहणने पररपथितः सयरचक््तः भवच् । यचद 
दयघ्तटनषावशषा् ्चवद्यद्षारषायषातः मषानम,् अचधक्मसीमषायषातः 
अचधकं भवच् ्दषा ्नत्यतः भवेययतः येन अचगनतः  
समभवे् ् । यचद पररपथेि उचि्ं अवदीणगं योचि्ं 
भवच् ्दषा असय गिनं भवच् येन पररपथिसय तोटनं 
भचवषयच् । अ्तः अवदीण्तम ्एकं सयरक्षासषाधनम ्अचस् 
य् ् चवद्यतपररपथिसय क््ेतः एवञि समभषाचव्-अगनेतः 
अवरोधनं करोच् ।

अििानम्
कदषाचि् ् अचप मयखय-पररपथेि संयोचि्सय चवद्य्  ्
अवदीण्तसय चनरीक्ण ं भवच्भतः सवयं न कत््तवयम ् । 
्थिषाचप भवन्तः चवद्यतपररपथिषानषंा समीकरण-आपण ं
गतवषा चनचषक्य-अवदीणगं नू् न-अवदीणदेन सह ्यिनषंा 
क्यगं शकनयवचन् ।

चवद्यतपररपथेिषय अतयचधक-चवद्यतधषारषायषातः प्रवषाहसय 
एकं कषारण ं चवद्यत्नतीणषंा सषाक्षा् ् समपक्त तः भवच् । 
एवं ्नतीणषंा रोधक-आवरणसय िि्तरीभवनेन भवे् ्।  
ए्ेन िघय-पररपथितः (short circuit) भवे् ्  । 
अचधक्मधषारषाप्रवषाहसय एकं कषारणम ् एकेन 
्नतीधरेण सह अनेकेषषंा सषाधनषानषंा  संयोिनम ्। ए्ेन 
पररपथेि अचधकभषारतः भवे् ् । भवन्तः वषा्षा्तपचतकषायषंा 
अचधकभषार-िघयपररपथिषाभयषंा अचगनदषाहतः इच् चवषये 
पचि्वन्तः सययतः ।

 चवचभननप्रकषारसय कषायषा्तथिगं चवचभननप्रषाकषारक-
अवदीणषा्तनषंा उपयोगतः चक्य्े । 14.14 चिते असमषाकं 
गहृ ेउपययजयमषानम ्अवदीणगं इच् प्रदचश््त ं व ््त्े । 14.15 

चिते प्रदचश््त -अवदीणगं प्रषायतः चवद्य् -्उपकरणषेय चक्य्े । 

 वयं चवद्यतधषारषायषातः ्षापीयप्रभषावसय पे्रक्ण ं
कृ्वन्तः, ्थिषा ि असय सवकरीय-िषाभषाथि्तम ् उपयोगतः 
कथंि भवच्, इच् अचसमन ्चवषये अचप ज्षा्वन्तः । चकं 
चवद्यतधषारषायषातः अनयतः प्रभषावतः अचप भवच् ?

चितम ्– 14.15 चवद्य् -्उपकरणषेय उपययजयमषानषाचन 

अवदीणषा्तचन

14.3 विद्युद्ारायाः चयुम्बकीयप्रभािः

गवतविविः- 14.5         

उपययक्षायषातः अचगनपेचटकषायषातः ्िभषागं (दृढपत-
आधषाचनकषंा) सवीकय व्तन्य । ए्ं चवद्य् -््नत्यषा कच्पयवषारं 
वेषयन्य । ए्सय अन्तः एकषंा िघय-ियम्करीय-सिूीं 
सथिषापयन्य । 

अद्तवे अवदीण्तसय सथिषाने िघय-पररपथि-चवच्ेछदकसय 
(MCBs) उपयोगतः नबरन्यदेण वध््त े । यदषा कचसमचंचि् ् 
पररपथेि चवद्यतधषारषायषातः मषानं सयरक्षासीमषायषातः अचधकषा 
भवच्, ्दषा ए्े सवयं चवयय् षातः(उद्षाचट्षातः) भवचन् । 
भवन्तः यचद ्ेषषंा संयय् नं कय व्तचन्, ्दषा पररपथितः पयनतः 
परूर्तः भवच् । िघय-पररपथि-चवच्ेछदकेषय (चडब्षा) 
अचप ISI इतयसय चिहं् पशयन्य ।

चितम ्– 14.16 िघय-पररपथि-चवच्ेछदकतः
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अििानम्

चवशषे-अनयप्रयोगषाय चनचद्तष ंISI चिह्मययक्म ्समयचि्म ्
अवदीणगं एव सव्तदषा उपयोक्वयम ्। अवदीण्तसय सथिषाने 
कसयषाचचि् ् अचप ्नत्यषातः अथिवषा धषा्य-परटिकषायषातः 
उपयोगतः कदषाचप न क ््तवयतः ।

इदषानीम ्असयषातः ्नत्यषातः सव्नत-भषागद्यं 14.17 चिते 
दचश््त षानयसषारम ्चपञिद्षारषा चवद्यतकोशने सह संयोियन्य । 

चितम ्– 14.17 चवद्यतधषारषायषातः ियम्करीय-सचूयषंा प्रभषावतः

यषंा चदशषंा प्रच् ियम्करीय-सिूीं संके्यच् । ् षंा सचञिकषायषंा 
चिखन्य । ियम्करीय-सचूयषातः समीपे एक-शिषाक-
ियम्कम ् आनयन्य । चकं भवच् इच् अविोकयन्य । 
ियम्करीय-सचूि ं धयषानेन पशयन्तः चपञिम ् चपदध्य । 
इदषानीं चकं पशयचन् ? चकं ियम्करीय-सिूी चवक्ेचप्षा 
भवच् । समप्रच् चपञिं उद्षाटयन्य । चकं ियम्करीयसचूितः 
सवकरीय-प्रषारचमभक-चसथि्तौ प्रतयषागच्छच् ?
इमषंा प्रचकयषंा  पयनतः पयनतः आव ््तयन्य । एषतः प्रयोगतः चकं 
सङ्के्यच् ?
वयं िषानीमतः य् ् ियम्करीय-सिूी एकषा िघय-ियम्कं 
भवच्, यषा उत्र-दचक्ण-चदशषंा प्रच् सङ्के्यच् । 
यदषा वयं कञिन ियम्कम ् असयषातः समीपे आनयषामतः, 
्दषा सिूी चविचि्षा भवच् । वयम ् इद ं दृषवन्तः य् ्
यदषा ियम्करीयसचूयषातः समीपसथिषायषंा ्नत्यषंा चवद्यद्षारषा 
प्रवषाचह्षा भवच्, ्दषाचप सिूी चवक्ेचप्षा भवच् । 
चकं भवन्तः अनयोतः पे्रक्णयोतः मधये कञिन सम्नध ं

कलपचय्यं शकनयवचन् ? चकं कसयषाचञि् ्् नत्यषंा चवद्यद्षारषा 
प्रवहच् सषा ्नती ियम्कतः इव वयवहषारं करोच् ।
इदृश ं पे्रक्ण ं दृष्वषा  हैंस-चक्चचियन-आसँटदेड नषामकतः 
वबज्षाचनकतः अचप आचिय्तिचक्तः (चिते 14.18) अभू्  ्। 
सतः ्षादृशतः प्रथिमतः िनतः आसी्,् यतः दृषवषान ् य् ् यदषा 
कयषाचि् ््नत्यषा चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा भवच्, ्दषा ्सयषातः 
समीपे सथिषाचप्-ियम्करीय-सचूयषंा चवक्पेतः भवच् ।

 

 चितम ्– 14.18 हैंस-चक्चचियन-आसँटदेडतः

अ्तः यदषा कयषाचि् ््नत्यषा चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा भवच्, 
्दषा सतः ियम्कव् ्वयवहरच् । असय नषाम चवद्यद्षारषायषातः 
ियम्करीय-प्रभषावतः इच् भवच् । वस्य् तः चवद्यद्षारषायषातः 
उपयोगतः ियम्क-चनमषा्तण े भवच् । चकम ् भवन्तः 
आचिय्तिचक्षातः भवचन् ? आगच्छन्य कृतवषा पशयषामतः ।

14.4 -विद्युचचयुम्बकः

गवतविविः- 14.6          

अयसतः प्रषायतः 6-10 से.मी. दीघ्त-करीिकं ्थिषा प्रषायतः 
75 सेनटीमीटर-िम्मषानतः चवद्य् -्रोधकेन आवृ् - 
(पिषाचसटक-पदषाथिदे वस्तषावेचष्तः अथिवषा इनबचमिषावेचष्तः) 
नमनशीि्नतीं सवीकय व्तन्य । ए्षंा ्नतीं कय णडिी-रूपेण 
करीिके दृढं वेषयन्य । ्नत्यषातः सव्नत-प्रषान्भषागद्यं 
चपञिमषाधयमने (14.19 दचश््त -चितषानयसषारम ् ) एकेन 
चवद्यतकोशने सह संयोियन्य ।
 करीिकसय अधोभषागे अथिवषा अधोभषागसय 
समीपे कषाचचि् ् सिूीतः आनयन्य । समप्रच् चपञिम ्
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चपदध्य, पशयन्य चकं भवच् । चकं सिूीतः करीिकसय 
अग्रभषागेण सह संचलिषयचन् ? चपञिं उद्षाटयन्य । चकं 
समप्रतयचप सचूयतः करीिक-प्रषान्भषागेन संिगनषातः व ््तन्े ?

चितम ्14.19 चवद्यचियम्कतः

समरन्य, अचसमन ्गच्चवधतौ यदषा यदषा  कच्पयक्णभेयतः 
अचधककषािं चवद्यद्षारषा न प्रवषाहचय्वयषा । यचद पररपथंि  
संयोजय पररतयिषामतः, ्दषा  चवद्यतकोशतः शीघ्रम ् एव 
समषाप्ततः भचवषयच् ।

उपयय्तक्-गच्चवधतौ चवद्यद्षारषा-प्रवषाचह्े सच् कय णडिी 
ियम्कव् ् वयवहरच् । यदषा चवद्यद्षारषा चवयय् षा भवच्, 
्दषा कय णडलयषातः ियम्कतवं सषामषानय्तः चवनषतः भवच् । 
असयषातः कय णडलयषातः नषाम चवद्यचियम्कतः । चवद्यचियम्कषान ्
प्र्ि्मषान ् क्यगं शकनयमतः । इम े अच्शयभषारषान ् वोढयं 
शकनयवचन् । चकं भवन्तः षष्ठकक्षायषातः तयोदशषाधयषाये 
प्रदचश््त -महषावषाचहनीचितं समरचन् ? ए्षादृशसय 
महषावषाचहनीचितसय एकचसमन ् प्रषान्भषागे प्रषायतः एकतः 
प्र्ि-चवद्यचियम्कतः भवच् । चवद्यचियम्कषानषाम ्
उपयोगतः अवकरषा् ् ियम्करीय-पदषाथिषा्तनषंा पथृिककरणषाय 
अचप भवच् । चिचकतसकषातः दयघ्तटनषा-वशषा् ्नेते पच््-
ियम्करीय-पदषाथि्तसय िघयभषागषानषंा ्चहतः अपनयने 
िघयचवद्यचियम्कषानषाम ्उपयोगं कय व्तचन् । ्ह्टषय क्रीडषा-
वस्यषय अचप चवद्यचियम्कषातः भवचन् ।

14.5 – विद्युद्घण्ा

वयं चवद्यद्णटषंा समयक् प्रकषारेण िषानीमतः । असयषाम ्एकतः 
चवद्यचियम्कतः भवच् । आगच्छन्य पशयषामतः चवद्यद्णटषा 

कथंि कषायगं करोच् । 14.20 चिते एकसयषातः चवद्यद्णटषायषातः 
चवद्यतपररपथितः प्रदचश््त तः व ््त्े । अचसमन ्अयसतः खणडतः  
्नत्यषा कय णडिीरूपेण आवृ् तः अचस् । एषषा कय णडिी 
चवद्यचियम्कव् ्कषायगं करोच् । चवद्यचियम्कसय समीपे 
एकं अयसतः पतं भवच्, यसय एकचसमन ्प्रषान्भषागेन मयद्रतः 
ययक्तः भवच् । अयसतः पतसय समीपे एकतः समपक्त -व ््तनी 
भवच् । यदषा अयसतः पतम ्असय संमपकदे  आगच्छच्, ् दषा 
चवद्यतपररपथितः परूर्तः भवच्, ्थिषा कय णडलयषा चवद्यद्षारषा 
प्रवषाचह्षा भवच्, यसमषा् ् चवद्यचियम्कतः भवच् । ्दषा 
एषतः चवद्यचियम्कतः अयसतः पतं सवं प्रच् आकष्तच् ।

चितम ्14.20 चवद्यद्णटषायषातः सवरूपं ्थिषा ि ्सयषातः पररपथितः

असयषंा प्रचक्यषायषंा पतसय प्रषान्भषागेन सह सम्द्षा मयद्रतः 
घणटषायषातः घनं प्रहरच्, ्दषा धवचनतः उतपद््े । परन्य यदषा 
चवद्यचियम्कतः अयसतः पतं सवं प्रच् आकष्तच्, ्दषा 
पररपथिम ्अचप तोटयच् । असमषा् ्कषारणषा् ्कय णडलयषा 
प्रवषाचह्षा चवद्यद्षारषा सथिचग्षा भवच् । । चकं कय णडिी 
समप्रच् अचप चवद्यचियम्कतः भवच् ?
इदषानीं कय णडिी चवद्यचियम्कतः न भवच् । एषषा कय णडिी 
अयसतः पतं सवषंा प्रच् न आकष्तच् । अयसतः पतं सवसय 
मिूचसथिच्म ्आगतय पयनतः समपक्त -व ््तनीं सपशृच् । ए्ेन 
पररपथितः पयनतः परूर्तः भवच् । कय णडलयषा पयनतः चवद्यद्षारषा 
प्रवषाचह्षा भवच्, ्थिषा मयद्रतः पयनतः घणटषंा प्रहरच् । इयं 
प्रचक्यषा अच्शीघ्र्यषा पयनरषावचृत्तः चक्य्े । प्रतयेकं 
पररपथेि परूण ेसच्  मयद्रतः घणटषंा प्रहरच् करोच् । ्थिषा ि 
अनेन प्रकषारेण चवद्यद्णटषा धवचनम ्उतपषादयच् ।
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प्रमयुखाः-शबदाः

चवद्यतकोशतः चवद्यद्णटषा चवद्यतसषाचधतम्

चवद्यदवयवतः चवद्यचियम्कतः चवद्य् तः ्षापीयप्रभषावतः

चवद्यतपररपथितः चवद्य्  ्फ़यिू ् चवद्य् तः ियम्करीयप्रभषावतः

िघयपथिनम् चवद्यतकोश-ग्रहणकतः कय णडिी

भिव्भः वकं ज्ातम्

 ¾ चवद्यदवयवषानषंा ्तप्र्ीकद्षारषा चनरूपण ं सयचवधषाययकं् भवच् ।असय उपयोगं कृतवषा कचञि् ् चवद्यतपररपथंि 
पररपथिषारेखद्षारषा चनरूपचय्यं शकनयमतः ।

 ¾ यदषा कयषाचि् ््नत्यषा चवद्यद्षारषा प्रवहच् । ्दषा ्नती ्प्तषा भवच् । इयं चवद्यद्षारषायषातः ्षापीयप्रभषावतः इच् नषामनषा 
उचय्े । असय प्रभषावसय ्ह्टचवधषातः उपयोगषातः भवचन् ।

 ¾ कब चचि् ्चवशषेपदषाथि्थतः चनचम््त -्नतीषय यदषा अचधक-चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा भवच् ्दषा ्े द्रवीभयू तयटचन् ।। ए्ेषषंा 
पदषाथिषा्तनषाम ्उपयोगतः चवद्य् -्अवदीण्तसय चनमषा्तण ेचक्य्े, ्् ्चवद्यतपररपथंि क््ेतः ्थिषा अचगनदषाहषा् ्तषाय्े ।

 ¾ यदषा कयषाचि् ््नत्यषा चवद्यद््षारषा प्रवहच् ्दषा सषा ियम्कव् ्वयवहरच् । इद ंचवद्यद्षारषायषातः ियम्करीयप्रभषावतः 
इच् उचय्े ।

 ¾ यदषा चवद्द्षारषा अयसतः खणडं आवणृवनतयषातः कय णडिी्नत्यषातः द्षारषा प्रवहच्, सषा रिनषा चवद्यचियम्कतः इच् 
कथय्े ।

 ¾ चवद्यचियम्कषानषाम ्उपयोगतः ्ह्टषय सषाधनेषय चक्य्े ।

अभयासाः
1. चवद्यतपररपथिषानषंा चनमनचिचख्षावयवषानषंा चनरूपयमषाण-

प्र्ीकषान ् सवचटपपणीपयस्के चिखन्य : संयोिक-्नती, 
उद्षाचट्चसथितयषंा चपञितः, चवद्यद्ोिदीपतः, चवद्यतकोशतः, 
चपचह्चसथितयषंा चपञितः, ्थिषा ि चवद्यतकोश-समहूतः

2. 14.21 चिते प्रदचश््त -चवद्यतपररपथिसय चनरूपणषाथिगं 
पररपथिषारेख ंचिखन्य ।

3. 14.22 चिते ितवषारतः चवद्यतकोशषातः सचन् । रेखषंा कृतवषा इद ं
चनचद्तशन्य य् ्ि्यणषागं चवद्यतकोशषानषंा प्रषान्भषागषान ्् नतीचभतः 
संयोजय भवन्तः चवद्यतकोश-समहू ंकथंि चनमषा्तसयचन् ?  
         चितसंखयषा -14.21
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चितसंखयषा 14.22
4 . 14.23 चिते प्रदचश््त -पररपथेि गोिदीपतः न दीपय्े । चकं भवन्तः असय कषारण ं ज्षा्यं  

शकय वचन् ? पररपथेि आवशयक-पररव ््तनं कृतवषा गोिदीपं
 दीपयन्य ।

चितसंखयषा - 1423
5. चवद्यद्षारषायषातः कयोचचि् ्द्योतः प्रभषावयोतः नषाम चिखन्य ।
6. यदषा कयषाचि् ््नत्यषा चवद्यद्षारषा प्रवहच्, ्दषा ्नत्यषातः समीपसथिषा ियम्करीय-सचूितः उत्र-दचक्ण-चदशषा्तः 

चदशषा्तः भवच् । चववणृो्य।
7. यचद 14.24 चिते प्रदचश््त -चवद्यतपररपथेि चपञितः चपचह्तः, ्चह्त चकं ियम्करीय-सचूितः चविचि्तः भवच् ?

चितसंखयषा- 14-24
8. ररक्सथिषानषाचन परूयन्य –

(क) चवद्यतकोशसय प्र्ीके िम्रेखषा, ्सय ......................................प्रषान्भषागं चनरूपयच् ।
(ख) द्योतः चवद्यतकोशयोतः अथिवषा अचधक-चवद्यतकोशोनषंा संयोिनं ................................ इच् कथय्े ।
(ग) यदषा प्रकोष्ठ-्षापीय-यनते चवद्य्  ्प्रवहच्, यनतं ................ भवच् ।
(घ) चवद्यद्षारषायषातः ्षापीयप्रभषावं आचरि्ं सयरक्षासषाधनं ................................... इच् कथियचन् ।

9. चनमनचिचख्-वषाकयषाचन सतयम ्असतयं वषा इच् अङ्कयन्य ।
(क) द्तौ चवद्यतकोशतौ उपययजय चवद्यतकोशसमहू ंचनमषा्त्यं एकसय चवद्यतकोशसय ऋणषातमक-पररपथिम ्अनयसय 

चवद्यतकोशसय ऋणषातमकप्रषान्भषागेन सह संययक्तः भवच् । (सतयम ्/ असतयम)्
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(ख)  यदषा  कचसमचंचिदचप अवदीणगं चनचचि्-सीमषायषातः अचधकं चवद्यद्षारषा प्रवषाचह्षा भवच्, ्दषा सतः द्रवीभयू 
चभनचत् । (सतयम ्/ असतयम)्

(ग) चवद्यचियम्कतः, ियम्करीयपदषाथिषा्तन ्न आकष्तच् । (सतयम ्/ असतयम)्
(घ) चवद्यद्णटषायषंा चवद्यचियम्कतः भवच् । (सतयम ्/ असतयम)्

10. चकं चवद्यचियम्कतः अवकरषाणषंा समहूषा् ्पिषाचसटक इच् पथृिककरणषाय उपयोक्यं  शकनयमतः? 
 चववणृो्य ।

11. कचचि् ्चवद्य् -््नतज्तः भव्षंा गहृसय चवद्यतपररपथेि चकचञि् ्शोधनं करोच् । सतः अवदीण्तसय (फयिू) सथिषाने 
एकसयषातः ्नत्यषातः उपयोगं क्य्तम ्इच्छच् । चकं भवन्तः अङ्गीकय व्तचन् ? भव्षंा समषाधषानषाय कषारणषाचन दद्य ।

12. िय् बदषा 14.4 दचश््त चितषानयसषारम ् एकं चवद्यतकोश-ग्रहणकं ्थिषा एकं चपञिम ् , एकं गोिदीपम ् उपययजय 
कचचि् ् चवद्यतपररपथंि चनचम््त व्ी । यदषा ्यषा चपञितः चपचह्तः, ्दषा गोिदीपतः न प्रदीप्ततः अभू्  ् । पररपथेि 
संभषाचव्दोषषाणषंा पररज्षानषाय िय् बदषायब सषाहषाययं प्रदद्य ।

13. 14.25 इतयचसमन ्चिते प्रदचश््त -चवद्यतपररपथेि -
(क) चपञितः उद्षाचट्तः िे्  ्चकं कोचप गोिदीपतः प्रदीप्ततः भवच् ?
(ख)  यदषा चपञितः चपचह्तः भवच् ्दषा गोिदीपषातः अ, ्, स इच् ए्ेषषंा दीपनसय क्मतः कतः भचवषयच् ?

चितम ्- 14.25 

प्रहचेिकषा ्थिषा ि चिज्षासयतः केभयचचि् ्चदनेभयतः पवू्तम ्एकम ्इनद्रिषािं दृषवन्तौ । ऐनद्रिषाचिकतः पीचिकषायषंा अयसतः 
एकषंा मञिषूषंा सथिषाचप्वषान ्। ्दनन्रं चिज्षासयम ्आहूय मञिषूषाम ्उननय्य इच् कचथि्वषान ्। चिज्षासयतः अनषायषासेन 
उतथिषाचप्वषान ् । इदषानीं सतः ऐनद्रिषाचिकतः चकचञि् ् असपषम ् उचिषारयन ् मञिषूषायषातः उपरर यचष ं भ्षामचयतवषा 
हस्िषाघवम ्आरबधवषान ्। सतः पयनतः चिज्षासयं मञिषूषाम ्उननय्य इच् कचथि्वषान ्। इदषानीं चिज्षासयतः मञिषूषंा िषािचय्यम ्
अचप न शकनयययषा् ्। ऐनद्रिषाचिकतः पयनतः चकचञि् ्असपषम ्उचिषारयच्, ्दषा चिज्षासयतः पयनतः मञिषूषाम ्उननयच् ।
चिज्षासय-प्रहचेिकषाभयषंा सह सवदे दश्तकषातः ए्ेन प्रदश्तनेन अचधकं प्रभषाचव्षातः आसन ््थिषा ए्े चिचन््वन्तः य् ्
ऐनद्रिषाचिकसय समीपे अितौचकक-शचक्तः व ््त्े । परन्य असय अधयषायसय पिनषानन्रं प्रहचेिकषा इद ं चिन्यन्ी 
अचस्, य् ्चकं वस्य् तः असयषंा हस्िषाघवे चकचञि् ्इनद्रिषािम ्आसी् ्अथिवषा चकचञि् ्चवज्षानम ्आसी् ्। चकं 
भवन्तः ए्् ्अनयमषा्यं शकनयवचन् य् ्अचसमन ् चवज्षान-सम्द्षा कषा ययचक्तः सचममचि्षा आसी् ्?

अ ् स
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विसताररतः अविगमः - गवतविियः ्पररयोजनाकायायावण च 

1- 14.17 चिते प्रदचश््त -चवद्यतपररपथंि पयनतः चनमषा्तन्य । कय चञिकषाम ्चपदध्य, ्थिषा सषावधषान-पवू्तकम ्इद ंपे्रक्न्षाम ्
य् ्ियम्करीय-सिूी कसयषंा चदचश चविचि्षा भवच् इच् । चपञिं उद्षाट्य चवद्यद्षारषायषातः प्रवषाहम ्रोधयन्य ।  
शषे ं पररपथंि यथिषा-चसथि्तौ संरक्य केविं चवद्यतकोशसय प्रषान्भषागयोतः संयोगसय पररव ््तनं कय व्तन्य । पयनतः 
चपञिम ्चपदध्य, ्थिषा ियम्करीय-सिूतेः चवििनसय चदशषंा चिखन्य । सवकरीय-पे्रक्णषानषंा चकचञि् ् समयचि्-
सपषीकरण ंकय व्तन्य । 

 चितम ्– 14.26 रेियषानसय यषा्षायषा्-सङ्के्कसय (चसगनि) कषाय्तकषारर-प्रच्रूपम्

2- 20,40,60 ्थिषा 80 आव ््तनसय ि्यरतः चवद्यचियम्कषान ्चनमषा्तन्य । चवद्यतकोशद्यषातमक-चवद्यतकोशसमहूने 
सह प्रतयेकं चवद्यचियम्कं संयोियन्य । चवचवद्यचियम्कं सिूीनषंा कोशसय समीपे आनयन्य । ए्दद््षारषा 
आकचष््त -सिूीनषंा संखयषंा गणयन्य । चवद्यचियम्कषानषंा ्िसय ्यिनषंा कय व्तन्य ।

3-  चवद्यचियम्कसय सषाहषाययेन भवन्तः 14.26 चिते प्रदचश््त षानयसषारं रेियषानसय यषा्षायषा्-संके्कसय एकं 
कषाय्तकषारर-प्रच्रूपं चनमषा्त्यं शकनयवचन् ।

4- चवद्यतसषाधनषापण ं गच्छन्य । आपण ेचवद्य्  ््नतजं् चवचवधप्रकषारकसय अवदीणषा्तचन (फयिू) ्थिषा ि MCBs 
इतयषादीचन वस्चून प्रदश्तय्य इच् चनवेदनं कय व्तन्य, ्थिषा ि ए्षाचन वस्चून कषायगं केन प्रकषारेण कय व्तचन्, इच् 
अचप चववणृो्य इच् चनवेदनं कय व्तन्य ।

 अचधक-ज्षानषाथिगं भवन्तः चनमनचिचख्-िषािपयटे द्रष्ट ंशकनयवचन् ।
 www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/class/circuits/u912a.html

दृढपतसिूकतः्न्यतः

अयसतः करीितः

कय णडिी 



170

जानव्त वकं भि्तः ?
चवद्यद्ीपसय आचवषकषारसय रिेयतः प्रषायतः थिषँामस अलवषा एडीसन 
महोदयषाय दीय्े । यद्चप ए्समषा् ्पवू्तम ्अचप अनये वबज्षाचनकषातः 
अचसमन ्चवषये कषायगं कृ्वन्तः । एडीसन-महोदयतः अ्भय्तः मनयषयतः 
आसी् ् । सतः चवद्यद्ीपं, ग्रषामिोन,ििचचितग्रषाचहणी ्थिषा ि 
कषा ््तन-पे्रषकतः इतयषादीचन प्रषायतः चतश्म ्अचधक-एकसहसं् वस्चून 
आचवषकृ्वषान ्। कषा ््तन-्पे्रषकसय आचवषकरणषा् ्पचिषा् ्दरूवषाणी-
यनतसय (टेिीिोन) आचवषकरण ंसयकरम ्अभव् ्। 
      चितम-्14.27 थिषँामस-अलवषा-एडीसन (कब मरषा) (1847-1931)


