
34

त ृतीयाधयाये भवनततः ज्ातवनततः यत ्ऊर्णवस्त्रम ्
जानतवतनततुभयतः निममीयते । भवनततः इदमनि 
जािननत यत ् कािा्णसवस्त्र्रं िादितनततुभयतः 

निममीयते । वय्रं शीतकाले ऊर्णवस्त्र्रं धरामतः तत ् वस्त्रम ्
उषर्रं भवनत, अततः असमभयम ् उषरता्रं प्रददानत । यदा 
ग्ीषमकालतः आगच्छनत तदा अलिरञनजत कािा्णसवस्त्र्रं 
धरामतः, एतत ् वस्त्र्रं शतैय्रं प्रददानत । भवनततः अवशयमवे 
नवसमयता्रं अितुभवननत, यत ्कसयानि नवशषे-ॠतोतः कृते 
नवशषे-प्रकारसय वस्त्रसय एव उियोनगता नकमर्थं भवनत ? 
 भवनततः शीतकाले गहृ े शतैयम ् अितुभवननत । 
यनद गहृात ् बनहतः आतिे आगच्छननत, तनह्ण उषरताम ्
अितुभवननत । ग्ीषमकाले ततु यर्ा बनहतः उषरताम ्
अितुभवननत तरै्व गहृ ेअनि । वय्रं कर््रं ज्ाततु्रं शकितुमतः, यत ्
इद्रं वसततु उषर्रं वत्णते, शीतल्रं वा ? वय्रं कर््रं ज्ाततु्रं िारयामतः, 
नकञ्चि वसततु नकयत ्उषर्रं शीतल्रं वा ? अनसमि ्अधयाये 
वयम ्एतादृशप्रश्ािा्रं उत्तरानर प्रापतु्रंप्रयास्रं कतु म्णतः ।
4.1 ऊष ण्ं शीतलणं च
सवसय दैनिक-जीविे वयम ् अिेकवसततूिा्रं समिकके  
आगच्छामतः । तत्र कानिन्चत् वसततूनि उषरानि कानिन्चत ्
शीतलानि भवननत । ्चायम ् उषर्रं तर्ा नहम्रं शीतल्रं 
भवनत । सारररी ४.१ अत्र सामानयोियोनगवसततूिा्रं 
सतू्ची वत्णते । असया्रं सतूचया्रं नकञ्चि अनयत् िाम 
योजयततु । एतानि वसततूनि उषर-शीत-रूिेर निनद्णशनततु ।  
वय्रं िशयामतः यत् कानिन्चत् वसततूनि उषरानि भवननत, 
कानिन्चत् शीतलानि । भवनततः जािननत यत् कानिन्चत ्
वसततूनि

भवता्रं कृते िरमश्णतः दीयते यत ्बहु अनधक-उषर-वसततु 
मा सिशृततु । नसक्तवनत्णकायातः जवालानिव्णहर ेअर्वा 
्चतुलली-निव्णहर ेजागरुकातः भवनततु ॥

अनय-वसततुितः अिेक्षया अनधकम ् उषर्रं भवनत, तर्ा 
्च कानिन्चत् वसततूनि अनधकानि शीतलानि भवनत । 
वय्रं कर््रं जािीमतः इद्रं वसततु एतसय वसततुितः अिेक्षया 
अनधकम ्उषर्रं वत्णते, अर्वा शीतल्रं ? प्रायतः वय्रं वसततु 
सिष्ृवा जािीमतः यत् इद्रं वसततु शीतलम ्अर्वा उषर्रं 
वत्णते । िरनततु नकम ् असमाक्रं  सिशकेननरिय्रं नवश्वसिीय्रं 
वत्णते ? आगच्छनततु जािीमतः –

सार्ी 4.1- उष्- शीत-वसततूनि

वसततु शीतलम् कवोषरम/्उषरम्
ियोनहमम ्

(आइसक्रीम) 

्चायिात्रे सर्ानिततः 
्चमसतः

फलरसतः
भञृजिार्थं उियतुक्तसय 

भ्ाषट्रसय कर्णतः

गनतनवनिः 4.1         

न्चत्रम ्– नत्रनवध- जलिात्रारा्रं तािसय िरीक्षरम्

त्रीनर दीर्ण-िात्रानर अर्वा क्रं साि ् गहृ्णनततु । एतेषा्रं 
िामाङ्किम ्‘अ’, ‘ब’, ‘स’, इनत कतु व्णनततु, (न्चत्र्रं ४.१) ।  
‘अ’, िात्रे शीतल्रं जल्रं गहृ्णनततु, तर्ा ‘ब’, िात्रे ऊषर्रं 
जल्रं सवीकतु व्णनततु । उषर्रं जल्रं शीतलेि जलेि मलेनयतवा 
‘स’ िात्रे सर्ाियनततु । इदािीं वाम-हसतम ् ‘अ’, िात्रे 

(अ) (ब) (स)

4 ऊष्ा
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सर्ािनयतवा दनक्षर-हसत्रं ‘ब’, िात्रे सर्ाियनततु । उभौ 
हसतौ नवि-त्रक्षरिय्णनत्रं िात्रयोतः सर्ाियनततु । तदिनतरम ्
उभौ हसतौ यतुगित ्‘स’ िात्रमधये सर्ाियनततु (न्चत्रम४्.१) ।  
नकम ्इदािीम ्उभौ हसतौ समािम ्अितुभवततः ?

सतुनिनचित्रं करोततु यत ्जलम ्एतावत ्अनधकम ्उषर्रं ि 
भवेत,् येि हसत्रं दहते ्।

नजज्ासतुतः कर्यनत, मम वामहसत्रं वदनत 
यत ् स िात्रसर््रं जलम ् उषर्रं वत्णते, तर्ा ्च 
दनक्षरहसत्रं वदनत यत ् स, िात्रसर््रं जल्रं 
शीतल्रं वत्णते, अह्रं क्रं  निर्णय्रं करोनम ?

नजज्ासोतः समसया इद्रं दश्णयनत, यत ् एतसय-निचियार्थं 
नकमनि वसततु उषरम ्अनसत अर्वा शीतलम ्इनत नवषये 
सिशकेननरिये नवश्वास्रं कततुथं ि शकितुमतः । इदम ् इननरियम ्
अनवश्वसिीय्रं वत्णते ।
 तदा वय्रं कर््रं ज्ाततु्रं शकितुमतः यत ्नकनञ्चत ्वसततु वसततुततः 
नकयत ् उषर्रं वत्णते ? कसयानि वसततुितः उषरतायातः 
नवश्वसिीय-मािि्रं तसय तािेि भवनत । ताि-माििार्थं 
यनत्र्रं तािमानि (र्मा्णमीटर) कथयते । 
4.2 ताप्ापि््
नक्रं  भवनततः कमनि तािमानिि्रं दृषवनततः ? समरनततु यत ्
यदा कदा भवततः अर्वा भवततः कतु टतुनमबितः जवरतः भवनत, 
तदा ताि-मािि्रं तािमानि-यनत्रेर भवनत । येि तािमानि-
यनत्रेर वय्रं सवशरीरसय तािमािि्रं कतु म्णतः, तसय िाम 
न्चनकतसा-तािमानि (नकलनिकल ् र्मा्णमीटर) भवनत । 
नकमनि तािमानि यनत्र्रं सवहसते गहृीतवा िशयनततु, तर्ा ्च 
धयािेि तसय पे्रक्षर्रं कतु व्णनततु । यनद भवता्रं िाश्वके तािमानि 
यनत्र्रं िानसत तदा सवनमत्रेर सह सनममनलततः भवनततु । 
न्चनकतसा-तािमानि ( न्चत्रे ४.२) एतादृश्रं भवनत । 

न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रे एका लमबायमािा सङ्कतु न्चत 
समािा का्च-िनलका भवनत । एतसयातः एकनसमि ्
भागे कनदतः भवनत । सतः कनदतः िारदयतुक्ततः भवनत । 
नबनदोतः बनहतः िानलकाया्रं िारदसय एका सतूक्मा 
काननतयतुक्ता रेखा रिषु्रं शकयते ।
यनद िारदसय इमा्रं रेखा्रं भवनततः रिषु्रं ि शक्तवनततः, तनह्ण 
तािमानि यनत्र्रं नकनञ्चत ्भ्ामयततु, तावत ्भ्ामयततु यावत ्
रेखा-दश्णि्रं ि भवेत ्। तािमानि-यनत्रे भवनततः तािमाििसय 
एका्रं मानिका्रं अनि रिक्यननत । उियतुजयमाितः एषा मानिका 
सेनलसयस मानिका अनसत, यतः ˚C विारा दशय्णते ।

न्चत्रम ्-4.2 न्चनकतसक-तािमानियनत्रम्

नजज्ासतुतः भ्नमततः वत्णते, यत ्(न्चत्रम ्४.२) 
इतयनसमि ् विाभया्रं मािक्माभया्रं सतः क्रं  
िठेत ्। प्रहनेलका ज्ानितवती यत ्भारतदशे े
वय्रं सेनलसयस-सकेल सवीकृतवनततः, अत 
एव वयम ् असयैव मािक्मसय उियोग्रं 
कतु म्णतः । नवितीयतः मािक्मतः फारेिहाइट-
सकेल(˚F) अनसत, यसय िररसरतः ९४-
१०८ माििय्णनत्रं (निग्ी) भवनत । असय 
प्रयोग्रं ितूवथं कतु व्णननत सम ।

न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रात ् (िाकटरी र्मा्णमीटर) 35 
˚C- 42 ˚C िय्णनत्रं तािसय मािि्रं भनवततुम ्अह्णनत । 



36

गनतनवनिः 4.2            

ताप्ानप-यन्त्ात ्ताप्ापि् ्–
आगच्छनततु, इद्रं नशक्षयामतः तािमानि-यनत्र्रं कर््रं 
िठेम । प्रर्म्रं कयोनचित ् क्मागत-वियोतः सर्तूलन्चह्न-
विारा निरूनित-तािसय भदे्रं नलखनततु । कनत नवभागातः 
(लरतुन्चहै्नतः दनश्णतातः सननत) सननत इनत नलखनततु । 
न्चनतयनततु यनद वियोतः दीर्णन्चह्नयोतः अनतरम ्एक्रं  निनगरर 
(˚C) वत्णते, तर्ा एतेषा्रं न्चह्नािा्रं मधये िञ्च-नवभागातः 
सननत तनह्ण लरतु-भागसय माि्रं 1/5 ˚C अर्ा्णत ्0. 2˚C 
भनवषयनत ।
 उियोगात ् ितूवथं तािमानि-यनत्र्रं समयक्तया 
प्रक्षालयनततु । प्रक्षालिार्थं कसयानि रोगारतुरोधक-
नवलयिसय उियोगतः भवततु । इदािीम ् एतत ् यनत्र्रं 
सवहसते दृढतया गहृीतवा, तर्ा वेगेि ्चालयनततु । 
तीव्रगतया ्चालिेि िारदसय अवसर्ाि्रं तले भवनत । 
सतुनिनचित्रं करोततु यत ्एषतः िारदतः 35 ˚C इतयततः अधतः 
आगततः । इदािीं तािमानि-यनत्रसय कनद्रं्रं (बलब) 
सवनजह्ायातः अधतः सर्ाियनततु । एकनिमषेािनतर्रं 
तािमानि-यनत्र्रं मतुखात ् बनहतः निषकासयनततु, तर्ा तसय 
िाठ्याङ्क्रं  नलखनततु । अय्रं भवता्रं शरीरसय ताितः वत्णते । 
ताि्रं सदवै असय मात्रया सह वदयेतुतः ˚C । भवनततः 
सवशरीरसय ताि्रं नकयानत्रं नलनखतवनततः ? ् ािवशरीरसय 
सा्ान्यः तापः 37 ˚C अनसत । धयािणं यच्छन्ततु, यत ्
तापः असय ्ात्या सह वयक्ः अभवत ्।    

प्रहनेलका सवशरीरसय ताि्रं मानितवती । 
सा न्चनताकलानता अभतूत,् यतोनह अय्रं 
ताितः 37 ˚C समी्चीितः िासीत ्।

आगच्छनततु, प्रहनेलका्रं नवश्वनसमतः, यत ् तसयातः शरीरे 
समसया िानसत ।

गनतनवनिः 4.3        

 न्चनकतसक-तािमानि-यनत्रसय साहाययेि 
केषानञ्चत ् सवनमत्रारा्रं शरीरसय तािमािि्रं कतु व्णनततु । 
अवलोनकत-अ्रंशाि ्4.2 इतयत्र नलखनततु ।

नचनितसि-ताप्ानप-यन्त्पठिार्थ् ्आवशयि-
पतूववोपायः

• तािमानि-यनत्रसय उियोगात ् ितूवथं तर्ा उियोगात ्
िचिात ्प्रक्षालिम ्अवशयमेव कत्णवयम,् प्रक्षालिार्थं 
रोगारतुरोधक-नवलयिसय उियोगतः समी्चीितः 
भवनत ।

• सतुनिनचित्रं करोततु यत ् उियोगात ् ितूवथं िारदसय तल्रं 
35 ˚C इतयततः अधतः सयात ्।

• तािमानि-यनत्र-िठिकाले िारदसय तल्रं दृनष-
रेखायातः समक्ष्रं भवेत ्।

• तािमानि-यनत्रसय सावधाि-ितूव्णकम ् उियोग्रं 
कतु व्णनततु । केिन्चत् दृढवसततुिा तानित्रं ्चते ् भगि्रं 
भनवततुम ्अह्णनत ।

• तािमानि-यनत्रोियोग-काले हसतेि कनद्रं मा 
गृह्णनततु ।    

   

न्चत्रम ्4.3 न्चनकतसक-तािमानि-यनत्रसय 

समतुन्चत-िठिनवनधतः
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सार्ी 4.2 – िेषान्चत ्नवद्ानर्थिाणं शरीर-
ताप्ापिणं 

िाम ताितः ˚C

नक्रं  नवद्ानर््णिा्रं शरीरसय ताितः 37 ˚C अनसत ? इदम ्
आवशयक्रं  िानसत यत ्प्रतयेक्रं  वयक्तरीिा्रं सामानय-ताितः 37 
˚C भवेत ्। ताितः कदान्चत ्नयतूिानधकतः भनवततुम ्अह्णनत ।  
वसततुततः यतः सामानयताितः उचयते, सतः सवसर्-वयक्तरीिा्रं 
नवशालसमतूहािा्रं शरीरसय मधयम-ताितः वत्णते ।

नजज्ासोतः बतुद्ौ नवन्चत्रनव्चारतः समागततः, 
सतः न्चनकतसक-तािमानि-यनत्रेर उषर 
दतुगधसय तािमाििम ्इच्छनत । प्रहनेलका तम ्
एततकायकेर अवरोधयनत ।

पतूव्थज्ापि््

न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रसय उियोग्रं मािवशरीरसय 
तािमािि्रं नवहाय अनयवसततुितः तािमािि्रं कदान्चत ्
अनि ि कतु व्णनततु । तािमानि-यनत्रम ्आतिात ्तर्ा ्च 
अगिेतः रक्षा्रं कतु व्णनततु । िो ्चते ्भगि्रं भनवषयनत ।

न्चनकतसा-तािमानि-यनत्र्रं केवल्रं मािवशरीरसय 
तािमाििार्थं वत्णते । मािवशरीरसय ताितः सामानयततः 35 
˚C इतयततः नयतूिम ् अर् ्च 42 ˚C इतयततः अनधक्रं  ि 
भवनत । अत एव असय तािमानि-यनत्रसय िररसरतः 35 
˚C इतयततः 42 ˚C िय्णनत्रं वत्णते ।
4.3 - प्रयोगशाला-ताप्ानप
वयम ् अनय-वसततुितः तािमािि्रं कर््रं कतु म्णतः ? तदर््णम ्
अनयतािमानि-यनत्रेर कायथं कतु म्णतः । तादृशम ्एक्रं  तािमानि, 
प्रयोगशाला-तािमानि इतयनि वत्णते । भवताम ्अधयािकतः 

प्रयोगशाला-तािमानि-यनत्र्रं भवनत्रं दश्णनयषयनत । भवनततः 
धयािेि िशयनततु, एतेि यनत्रेर माििीयम ् अनधकतम्रं 
नयतूितम्रं ताि्रं नलखनततु । प्रयोगशाला-तािमानि-यनत्रसय 
िररसरतः प्रायतः -10 ˚C इतयततः 110 ˚C िय्णनत्रं भवनत 
(न्चत्रम ्4.4 ) । यर्ा भवनततः न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रे 
कृतवनततः, तरै्व असय तािमानि-यनत्रसय अनि केिन्चत ्
लरतुभागेि दृशयमाि-तािसय माि्रं जािनततु । तािमानि-
विारा दनश्णत-तािसय समयकज्ािार्थं भवता्रं कृते तािसय 
इद्रं मािम ्आवशयक्रं  भनवषयनत ।

नवनभनि-प्रयोजिसय कृते नवनभनि-नवधानि तािमानि-
यनत्रानर भवननत, तेषाम ्उियोग्रं तािमाििार्थं कतु म्णतः । 
वातावररसय वतृ्त्रं सतू्चनयततु्रं ितूव्णनदिसय अनधकतम-
नयतूितम-तािसय मािि्रं एक्रं  तािमानि-यनत्र्रं करोनत । 
तसय िाम अनधकतम-नयतूितम-तािमानि भवनत ।

आगच्छनततु, िशयामतः असय तािमानि-यनत्रसय उियोगतः 
कर््रं भवनत ।

गनतनवनिः- 4.4         

न्चत्रम ्4.5 प्रयोगशाला- तािमानि-विारा जलसय तािमाििम ्     
कनसम्रंनचित ् जलिात्रे नकनञ्चत ् जल्रं सर्ाियनततु । 
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तािमानि-यनत्र्रं जले तेि प्रकारेर सर्ाियनततु, येि 
तािमानि-यनत्रसय कनदतः (बलब) जले भवेत ्। िरनततु सतः 
िात्रसय तलम ्अर्वा नभनत्त्रं ि सिशृते ्। तािमानि-यनत्र्रं 
जले ऊधवा्णक्षर्रं कृतवा यनत्रे िारदसय तलसय गनत्रं िशयनततु 
(न्चत्रम ्4.5 ) । 
िारायातः= िारदसय तल-नसर्र्रं ि भवेत ् । तािमानि-
यनत्रसय िाठ्याङ्क्रं  नलखनततु । अयम ् तसय कालसय 
जलसय ताितः वत्णते । कक्याया्रं नवनभनि-नवद्ानर््ण-विारा 
मानित-जल-तािसय ततुलिा्रं कतु व्णनततु । नकम ् अनसमि ्
माििे कानचित ् नभनितातः सननत ? समभानवत-काररािा्रं 
नवषये ्च्चाथं कतु व्णनततु । 

प्रयोगशाला-तािमानि-यनत्रसय उियोगकाले 

न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रसय िाठ्याङ्क-ग्हर-काले 

नक्यमार-सव्णसावधानिभयतः अनतररक्त- निमिनलनखत-

अवधाियोगयसतू्चिातः भवननत -                   

• तािमानि-यनत्रम ्ऊधवा्णक्षर्रं भवेत,् तर्ा 

• तािमानि-यनत्रसय कनद्रं सव्णततः तेि िदार्केि 

आच्छानदततः भवेत,् यसय तािमाििम ्इच्छननत । 
कनदतः िात्रसय नभनत्त्रं मा सिशृते ्। 

नजज्ासतुतः समप्रनत ज्ातवाि यत ् उच्चताि-
माििार्थं न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रसय 
प्रयोगतः नकमर्थं ि भवनत । िरनततु सतः समप्रतयनि 
न्चननतततः वत्णते, यत ् नक्रं  प्रयोगशाला-
तािमानि-यनत्रविारा असमाक्रं  शरीरसय 

आगच्छनततु असय प्रश्सय उत्तरानवेषर्रं कतु म्णतः ।

गनतनवनिः 4.5        

कनसम्रंनचित ् जलिात्रे ऊषरजल्रं सर्ाियततु । तािमानि-

तािमानियनत्र्रं जले निमजजयनततु ।  
यावत ् िारदसय तलतः नसर्र्रं भवेत ् तावत ्
प्रतीक्षनताम ् । यदा िारदसय तलनसर्र्रं भवेत,् 
तदा तािमािि्रं नलखनततु । इदािीं तािमानि-
यनत्र्रं जलात ् बनहतः निषकासयनततु । धयाि-
ितूव्णक्रं  िशयततु, यत ् इदािीं नक्रं  भवनत ? नक्रं  
भवनततः िशयननत, यदा नह तािमानि-यनत्र्रं 
जलात ् बनहतः सवीकृत्रं, सद्तः िारदसय तलम ्
अधतः आगच्छनत ? असय तातिय्णम ्इद्रं वत्णते, 
केिन्चत ्प्रयोगशाला-तािमानि-यनत्रेर तािसय 
िाठ्याङ्क्रं  तदा एव नलखनततु, यदा यनत्रसय 
कनदतः जले भवेत ्।
समरनततु, यत ्सवशरीरसय तािमािि-काले भवता 
िाठ्याङ्क-लेखिार्थं तािमानि-यनत्र्रं मतुखात ्
बनहतः निषकासिीय्रं भवनत । नक्रं  तदा भवनततः, 
प्रयोगशाला-तािमानि-यनत्रसय सवशरीरसय 
तािमाििार््णम ्उियोग्रं कततुथं शकितुवननत ? अिेि 
निषकष्णतः भवनत, यत ् प्रयोगशाला-तािमानि-
यनत्रसय उियोगतः शरीर-तािमाििसय कृते 
सतुनवधायतुक्ततः ि भवनत ।

 न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रसय मतुखात ् बनहतः 
निषकासिे सनत िारदसय तलम ्अधतः अर्वा 
उिरर नकमर्थं ि गच्छनत ?
  कसयन्चत ् न्चनकतसा-तािमानि-यनत्रसय 
ितुितः पे्रक्षर्रं कतु व्णनततु । नक्रं  भवनततः कनदसय समीिे 
नवभङ्ग्रं िशयननत (न्चत्रम ्4.6 ) |

न्चत्रम ्4.6 न्चनकतसा-तािमानियनत्रे 
एकतः नवभङ्गतः भवनत 

न्चत्रम ्4.4 प्रयोगशाला- तािमानि

नवभङ्गसय कतः लाभतः ? अय्रं िारदसय तल्रं 
सवाभानवक-ितिात ्रुरनद् ।
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नजज्ासतुतः एतत ् ज्ाततुम ् उतसतुकतः अनसत यत ्
यदा तािमानियनत्रसय न्चह्नदीितः कसयन्चत ्
वसततुितः समिकके  भवनत तदा िारदसय तले 
िररवत्णि्रं नकमर्थं भवनत ? 

तािमानि-यनत्रे िारदसय प्रयोगनवषये अिेके न्चनतिीयातः 
नबनदवतः सननत । िारदतः एकतः नवषयतुक्ततः िदार््णतः वत्णते, 
यनद तािमानि न्छिनत्त तदा असय अिक्षेिर्रं कनठि्रं 
भवनत । अद्तवे अङ्करीय-तािमानि-यनत्रम ्उिलबध्रं 
वत्णते, यनसमि ्िारदसय उियोगतः ि भवनत  ।

4.4 ऊष््ः सरािान्तर्््

प्रायतः भवनततः दृषवनततः सयतुतः यत ् यदा नकनञ्चत ् भ्ाषट्र्रं 
जवालाया्रं सर्ाियामतः तदा तप्रं भवनत । असय कारर्रं 
वत्णते यत ्ऊषमा जवालाविारा िात्र्रं प्रनत गच्छनत । यदा 
िात्र्रं जवालायातः अिसारयामतः, तदा िात्र्रं शिैतः शिैतः 
शीतल्रं भवनत । इद्रं िात्र्रं शीतल्रं नकमर्थं भवनत ? ऊषमा 
िात्रात ् िररवेश्रं प्रनत सर्ािानतररततः भवनत । अिेि 
प्रकारेर भवनततः ज्ाततु्रं शकितुवननत, यत ्उभयोतः नसर्तयोतः 
ऊषमा उषर-वसततुततः शीतल-वसततु प्रनत गच्छनत । तत्वततः 
ऊषमा सदवै उषर-वसततुितः शीतल-वसततु प्रनत प्रवानहततः 
भवनत ।
ऊषमा केि प्रकारेर सर्ािानतररततः भवनत ? आगच्छनततु 
असय नवषये अनवेषयामतः ।

प्रहनेलका ज्ाततुम ् इच्छनत, “नकम ् असय 
तातिय्णम ् इदमवे वत्णते, यत ् यनद वियोतः 
वसततुिोतः ताितः समाितः सयात ् तनह्ण ऊषमा 
सर्ािानतररततः ि भवनत ।

गनतनवनिः 4.6         
अलयतुनमनियम ् अर्वा अयतः इव कसय्चि धातोतः एक्रं  
दणिम ्अर्वा समिट््रंिरट्का्रं सवीकरोततु । तत्र नसकर्क-
खणिानि शे्षयनततु । इमानि खणिानि समािानतरानर 
भवनततु (न्चत्रम ्4.7) । दणिसय अनतयभाग्रं प्रयोगशालायातः 
सर्ािि-िीनठकाया्रं स्रंसर्ाियततु । यनद भवनततः सर्ािि-
िीनठका्रं ि प्रापितुवननत तनह्ण दणयसय अनतयभाग्रं इनषकयोतः 
मधये स्रंसर्ािनयततु्रं शकितुवननत । इदािीं दणिसय नवितीयभाग्रं 
ताियनततु, तर्ा धयािेि िशयनततु ।

न्चत्रम ्- 4.7 कसय्चि वसततुितः िरट्कायाम ्
ऊषमरतः सर्ािानतररसय अधययिम्

नसकर्क-खणिािा्रं नक्रं  भवनत ? नकम ्एतानि नसकर्क-
खणिानि ितिारमभ्रं कतु व्णननत । कसय नसकर्क-खणिसय 
प्रर्म्रं िति्रं भवनत ? नक्रं  भवनततः न्चनतयननत यत ्ऊषमा 
जवालायातः निकटतमात ् भागात ् नवितीय-भाग्रं प्रनत 
गच्छनत ?
 सतः प्रक्मतः यनसमि ् ऊषमा कसय्चि वसततुितः 
ऊषरभागात ्शीतलभाग्रं प्रनत सर्ािानतररततः भवनत, सतः 
्चालिम ्इनत उचयते । रििदार्केषतु ऊषमा प्रायतः ्चालिसय 
प्रक्मविारा सर्ािानतररततः भवनत ।
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नक्रं  सवकेषतु िदार्केषतु ऊषमरतः ्चालिम ्अिायासेि भवनत ? 
भवनततः दृषवनततः सयतुतः यत ् भोजि-िा्चिार््णम ् उियतुक्त-
भ्ाषटे्र पलानसटक इतयसय अर्वा काष्ठसय कर्णतः: भवनत । 
नक्रं  भवनततः नकञ्चि तपिात्र्रं करथं नविा हसतदगध्रं नविा 
सप्रषु्रं शकितुवननत ?

गनतनवनिः 4.7        

कनसम्रंनचित ् िात्रे उषर्रं जल्रं सवीकतु व्णनततु । कानिन्चत ्
वसततूनि, यर्ा तीक्रलोह्चमसतः, पलानसटक् मानिका, 
अङ्किी, तर्ा ्च नवभाजिी सङ्गहृ्णनततु, एतेषा्रं सव्ण-
वसततूिाम ्एक-भागम ्उणरजले निनक्षिनततु (न्चत्रम ्4.8) | 
कसयन्चत ्कालसय अिनतर्रं नवितीयभाग्रं सिष्ृवा िशयनततु ।  
सवपे्रक्षर्रं 4.3 साररणया्रं नलखनततु ।

सारर्ी 4.3

वसततु
िदार््णसय िाम येि 
वसततु निनम्णत्रं भवनत

नक्रं  नवितीयभागतः ऊषरतः 
भवनत आम ्/ ि

तीक्रलोह्चमसतः धाततुतः आम्

यतः िदार््णतः सवमाधयमिे ऊषमारम ्अिायासेि प्रसारयननत, 
तसय िाम ऊषम्चालकतः इनत उचयते, यर्ा अलयतुनमनियम,् 
अयतः, तर्ा ताम्रम ् इतयानद । यतः िदार््णतः सवमाधयमिे 
ऊषमारम ्अिायासेि ि प्रसारयननत, तसय िाम ऊषमा-
कतु ्चालकतः भवनत । यर्ा पलानसटक, काष्ठम ्इनत ।

न्चत्रम ्4.8 - नवनभनि-िदार्केषतु ऊषमरतः ्चालिम्

कतु ्चालकािा्रं नवितीय्रं िाम ऊषमरोधी भवनत ।
जल्रं तर्ा वायतुतः उषमरतः कतु ्चालकतः भवनत । तदा अनसमि ्

िदार्के ऊषमरतः सर्ािानतरर्रं कर््रं भवनत ? आगच्छनततु 
अननवषयामतः ।

गनतनवनिः 4.8        

एक्रं  वतृ्ततलका्चिात्र्रं गहृ्णनततु, तनसमि ् नविततृीया्रंश्रं-
िय्णनत्रं जल्रं ितूरयनततु । तत ्िात्र्रं नत्रिानदकाया्रं सर्ाियनततु, 
येि अधसतात ् नसकर्वनत्णका-जवालि्रं समभवेत,् तेि ्च 
उषरजल्रं भवेत ् । जलिात्रसय जल्रं नसर्र्रं भवेत,् तावत ्
प्रतीक्षनताम ् । एकसय िाििनलका  इतयसय साहाययेि  
प्रयोगिात्रसय अधोभागे िोटैनशयम ् िरमेंगिेट् इतयसय 
नक्सटल-कर्रं शिैतः सर्ाियनततु, इदािीं नक्सटलकरसय 
अधतः नसकर्वनत्णका्रं प्रजवालय जल्रं ताियनततु ।

न्चत्रम ्4.9 जले उषमारतः स्रंवहिम्

सवपे्रक्षर्रं नटपिरीितुसतके नलखनततु । तर्ा यत ्नकनञ्चदनि 
िशयननत, तसय न्चत्रमनि प्रदश्णयनततु । यदा जल्रं ताियामतः, 
तदा नशखा-स्रंिकृ्त-जलम ्उषर्रं भवनत । उषरजलम ्उिरर 
आगच्छनत । असय उषरजलसय समीिसर््रं शीतलजल्रं 
तसय सर्ािसय सवीकररार््णम ् आगच्छनत । ितुितः इद्रं 
जलम ् अनि उषर्रं भतूतवा उिरर आगच्छनत, तर्ा 
समीिसर्ात ्जल्रं ितुितः असय सर्ािम ्आगच्छनत । इय्रं 
प्रनक्या तावतिय्णनत्रं प्र्चलनत, यावत ् सवथं जलम ् उषर्रं 
ि सयात ् । ऊषमरतः अय्रं सर्ािानतरर-नवनधतः स्रंवहिम ्
इनत कथयते । वायौ ऊषमरतः सर्ािानतरर्रं केि प्रकारेर  
भवनत । ऊषम-स्ोततः िररततः वायतुतः उषरतः भतूतवा उिरर 
आरोहनत । तर्ा ्च गनतनवनधतः 4.9 इतयिेि असय 
नसद्ानतसय ितुनष्रं कततुथं शकितुवननत ।
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गनतनवनिः 4.9        

एका्रं नसकर्-वनत्णका्रं जवालयनततु । सवसय एकतः हसततः 
नशखायातः उिरर तर्ा नवितीयतः हसततः नशखायातः 
िाश्वथं सर्ाियनततु (न्चत्रम ् 4.10 ) | नक्रं  भवताम ्
उभौ हसतौ समाि-उषरताम ् अितुभवततः ? यनद 
ि तनह्ण कतः हसततः अनधक-उषरताम ् अितुभवनत ।

न्चत्रम ्4.10 – वायौ ऊषमरतः सर्ािानतरर्रं स्रंवहिविारा भवनत ।

सावधािम ् – सवहसतौ नशखया सतुरनक्षतदतूरतवे 
सर्ाियनततु, येि दगधौ ि भवेताम ्।

धयाि्रं दातवयम ् ! उिररतितः वायतुतः स्रंवहिविारा ऊषर्रं 

भवनत, एतदर्थं नशखायातः उिररतितः हसततः उषरताम ्
अितुभवनत, तर्ानि िाश्व्णसर्तः वायतुतः स्रंवहिविारा उषरतः ि 
भवनत । अततः अय्रं वायतुतः जवालायातः ऊधव्णसर्-वायतुतः इव 
उषरतः ि भवनत ।
 तटप्रदशेीयातः जिातः एका्रं मिोरञजि-िरररटिाम ्
अितुभवननत । नदवसे सर्ल्रं जलािेक्षया शीघ्र-उषर्रं भवनत ।  
सर्लसय ऊधव्णसर्तः वायतुतः उषरीभतूय ऊधव्णम ्आरोहनत । 
असय सर्ाि-ग्हरार्थं समतुरिात ्शीतलवायतुतः सर्ल्रं प्रनत 
आगच्छनत । ्चक्सय ितूररार्थं सर्लात ्उषरवायतुतः समतुरि्रं 
प्रनत आगच्छनत । समतुरिात ्आगततः वायतुतः समतुरि-समीरतः 
इनत उचयते । समतुरि-समीरसय शीतलवायोतः लाभ-
प्रापतयर्थं तटीय-क्षेत्रसर्-भविेषतु वातायिानि समतुरि्रं प्रनत 
भवननत (न्चत्रम ्४.११) रात्रौ अय्रं क्मतः नविरीततः भवनत । 
समतुरिसय जल्रं सर्लािेक्षया मनदगतया शीतल्रं भवनत । 
अत एव सर्लात ् शीतल-वायतुतः समतुरि्रं प्रनत प्रवहनत । 
असय िाम सर्ल-समीरतः इनत भवनत । न्चत्रम ् 4.11 
िरररटिा्रं दश्णयनत ।

  निवास्यः       रानत्स्यः

न्चत्रम ्4.11 समतुरिसमीरतः तर्ा ्च सर्लसमीरतः

यदा वयम ्आतिे नतष्ठामतः तदा उषरताम ्अितुभवामतः, 
सतूया्णत् असमतिय्णनतम ्ऊषमा कर्म ्आगच्छनत ? अय्रं 
्चालि-स्रंवहि-विारा असमतिय्णनत्रं ि आगनततु्रं शकिोनत, 
यतो नह एतयोतः प्रक्मयोतः ऊषमा-सर्ािानतररार्थं हतेतुतः 
आवशयकतः भवनत । वायतुतः इव िनृर्वीसतूय्णयोतः मधये 

अनधकतम-सर्ािे कोनि हतेतुतः ि भवनत, अततः सतूया्णत ्
असमतिय्णनतम ् ऊषमा अनय-प्रक्मविारा आगच्छनत, 
यसय िाम नवनकररतः इनत भवनत । नवकररविारा 
ऊषमरतः सर्ािानतररे कसयानि हतेोतः आवशयकता 
ि भवनत, । हतेतुतः भवेत् ि वा नवनकररविारा ऊषमरतः 

शीतम्

शीतम्

उषरम्
उषरम्
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सर्ािानतरर्रं भनवततुम ् अह्णनत । यदा वय्रं कसयानि 
तािकसय समीि्रं नतष्ठामतः, तदा वयम ् अिेि प्रक्मेर 
ऊषमा्रं प्रापितुमतः । जवालायातः अिसतृ-िात्र्रं शीतलक्म े
सवकरीयसय ऊषमार्रं नवनकरर-विारा एव िररवेशाय 
ददानत । असमाक्रं  शरीर्रं  नवनकररविारा एव िररवेशाय 
ऊषमार्रं ददानत, तर्ा ऊषमार्रं गहृ्णानत । 
 सवा्णनर ऊषर-निणिानि नवनकरर-रूिेर 
ऊषमार्रं नवनकरननत । यदा ऊषमा अनयवसततुनि ितनत, 
तदा असय के्चि भागातः िरावनत्णतातः भवननत, के्चि 
भागातः नििीतातः भवननत, तर्ा के्चि िरागतातः भनवततु्रं 
शकितुवननत । ऊषमरतः नििीत-भागसय काररात् वसततुितः 
तािमाि्रं वध्णते । आतिे बनहग्णमि-काले ्छत्रसय 
प्रयोगार्थं नकमर्थं भवता्रं कृते बाधि्रं दीयते ?
4.5 शीतिाले तरा च औष्णयिाले अस्ािणं  
पररिािीय-वस्ता्ाणं प्रिारः –
भवनततः जािननत यत् ग्ीषमकाले वयम ्अलिरञनजतवस्त्र्रं 
धरामतः, तर्ा ्च शीतकाले गाढवर्णयतुक्त्रं  वस्त्र्रं धरामतः । 
अत्र कारर्रं नकम ्? आगच्छनततु, अननवषयामतः ।

गनतनवनिः 4.10        

लोहिात्रविय्रं सवीकतु व्णनततु । अियोतः मधये एक्रं  िात्र्रं (िेंट) 
श्वेतवरकेि तर्ा नवितीय्रं िात्र्रं कृषरवरकेि (न्चत्रम ्4.12) 
लेियनततु / वर्णयनततु । वियोतः िात्रयोतः समािप्रमारक्रं -
जल्रं ितूरयनततु, तर्ा ्च मधयाहे्न एकहोरा-िय्णनतम ्आतिे 
सर्ाियनततु । इदािीम ्उभय-िात्रसर्-जलसय तािमािि्रं 
कतु व्णनततु । नकम ्अत्र उभयोतः मधये ताि-नभनिता वत्णते ? 
कनसमि् िाते्र अनधकम ्उषरजल्रं वत्णते ? केवल्रं जल-

सिश्णिेिानि वियोतः िात्रयोतः जल-उषरताम ् अितुभनवततु्रं 
शकितुवननत ।

न्चत्रम ्4.12 – कृषरवरमीय्रं श्वेतवरमीय्रं ्च िात्रम्

गनतनवनिः 4.11        

गनतनवनधतः 4.10 इतयनसमि् उियतुजयमाि्रं िात्र-वियम ्
आियनततु, वियोतः िात्रयोतः समाि-मात्राया्रं समाि-
ताियतुक्त्रं  (प्रायतः 60 ˚C) जल्रं ितूरयनततु । िात्रविय्रं 
कनसम्रंनचित् अनधकार-यतुके्त प्रकोषे्ठ सर्ाियततु । 10-
15 निमेषािनतर्रं प्रतयेक्रं  िात्रसय तािमािि्रं कतु व्णनततु । 
नक्रं  समप्रनत िात्रविये ताितः समाितः एव वत्णते, अर्वा 
नयतूिानधकतः वत्णते ? 
नकम ् अिेि गनतनवनधिा भवनततः एतननिषकषथं कततुथं 
शकितुवननत, यत् नकमर्थं ग्ीषमकाले श्वेतवर्णसय अर्वा 
अलिरञनजत वस्त्रानर तर्ा शैतयकाले गाढवर्णसय 
वस्त्रानर सतुखप्रदायकानि भवननत ? गाढवर्णसय िषृ्ठभागतः 
अनय-वरा्णिेक्षया अनधकोषमारम ्निनिबननत । एतदर्थं 
शैतयकाले गाढवर्णसय वस्त्रधारर्रं सतुखकर्रं भवनत । 
नयतूिवर्णसय वस्त्रानर उषमीय-नवकररािाम ्अनधका्रंश-
भागाि् िरावत्णयननत । अत एव ग्ीषमकाले नयतूिवर्णसय 
वस्त्रानर अनधक-सतुखकरानर भवननत ।

वय्रं असमाक्रं  गहृारा्रं शतैयार््णम ्अर्वा औषणयार्थं काष्ठसय अङ्गारसय अर्वा नवद्तुततः प्रयोग्रं कतु म्णतः । नकम ्
एतादृश्रं भवि्रं समभनवषयनत, यनसमि ्वाह्यवातावररसय अर्ा्णत ्शतैयसय ग्ीषमसय प्रभावतः ि भवेत ्। भविसय 
वाह्यनभनत्ततः यनद एव्रंप्रकारेर निनम्णता भवेत ्यत ्तसयातः मधये वायोतः आवागमि्रं निनहत्रं भवेत,् तनह्ण एतादृश्रं कततुथं 
शकितुमतः । एतसय काय्णसय एकतः नवनधतः वत्णते यत ्भविनिमा्णर ेन्छरियतुके्तनषकया निमा्णर्रं कतु या्णम, एततकायथं समप्रनत 
समभनवततु्रं शकिोनत ।
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शैतयिाले ऊ ््थवस्तान् अस्ाि ्उष ण्ं सरापयनन्त 

 वय्रं शतैयकाले उषरवस्त्र्रं धरामतः । ऊर्णम ्ऊषम-
रोनध वत्णते । अत्र ऊर्णसय सतूत्रमधये वायतुतः ि निग्णच्छनत । 
अय्रं वायतुतः असमाक्रं  शरीरसय ऊषमार्रं शतैय-िररवेश्रं प्रनत 
गमिात ्अवरोधयनत, अत एव उषरताम ्अितुभवामतः ।

कलििा्रं कतु व्णनततु, शतैयकाले भवनततः एक्रं  िीि-कमबलम ्
अर्वा कृश्रं कमबलविय्रं प्रापितुवननत ्चते ्तयोतः मधये कसय 
्चयि्रं कररषयननत, तर्ा ्च नकमर्थं ्चयि्रं कररषयननत? 
समरनततु वियोतः कमबलयोतः मधये वायोतः सतूक्मावसर्ाि्रं 
भवनत ।

प्र त्ुख-शबिाः            

सेनलसयस-मानिका अनधकतम-नयतूितम-तािमानि-यनत्रम् ताितः

्चालिम् ऊषम-रोधी तािमािी

्चालकतः सर्ल-समीरतः तािमानि-यनत्रम्

स्रंवहिम् समतुरि-समीरतः अङ्करीय-तािमािी

ऊषमरोधी नवनकररतः ितूनतरोधी

भवन्तः निणं  पनठतवन्तः

 ¾ कसयन्चत ्वसततुितः उषरतायातः िररमार्रं ज्ाततु्रं सव्णदा असमाकम ्इननरियेषतु नवश्वास्रं कततुथं िैव शकितुमतः ।
 ¾ ताितः कसयन्चत ्वसततुितः उषरतायातः प्रकारसय माििम ्अनसत ।
 ¾ तािमानि यनत्रम ्तािमाििसय उिायतः अनसत ।
 ¾ वैद्सय तािमानियनत्रसय उियोगतः शरीरसय तािमाििार्थं नक्यते । असय तािमानियनत्रसय िररसरतः ३५ 

०c ततः ४२ ०c भवनत । अनयप्रयोजिार्थं वय्रं प्रयोगशालायातः तािमानियनत्रसय उियोग्रं कतु म्णतः । असय 
तािमानियनत्रसय िररसरतः -१० ०c ततः ११० ०c भवनत ।

 ¾ मािवशरीरसय सामानयतः ताितः ३७ ०c भवनत ।
 ¾ ऊषमा उच्चताियतुतसय िदार्ा्णत ्नयतूिताियतुत्रं िदार्थं प्रनत सर्ािानतररततः भवनत । एकसमात ्वसततुितः अनयत ्

वसततु प्रनत ऊषमा नत्रनभतः प्रक्मतैः सर्ािानतररततः भवनत । ्चालि्रं, स्रंवहि्रं, नवनकरर्रं ्च ।
 ¾ दृढिदार्केषतु ऊषमा ्चालिमाधयमिे सर्ािानतररततः भवनत । रिविदार्केषतु वायतुषतु ्च स्रंवहिेि ऊषमरतः 

सर्ािानतरर्रं भवनत । नवकररिेि ऊषमरतः सर्ािानतरसय कृते कसयानि वसततुितः आवशयकता ि भवनत ।
 ¾ ये िदार्ा्णतः सरलतया ऊषमार्रं प्रवाहयननत ते ऊषमा्चालकातः इनत कथयनते ।
 ¾ गाढवर्णसय वसततूनि अलिवर्णयतुता्रं वसततूिाम ्अिेक्षया ऊषमानवकररािा्रं समयक् अवशोषकानि भवननत । 

अत एव वयम ्औषणयकाले अलिवर्णयतुतैतः वस्त्रैतः अनधकम ्आितुकतू लयम ्अितुभवामतः । 
 ¾ शतैयकाले ऊर्णवस्त्रानर असमाकम ्औषणय्रं रक्षननत । एतसय काररम ्एतद ्अनसत यत ्ऊरा्ण ऊषमारोनधिी 

अनसत असयातः तनततुषतु वायतु बद्तः भवनत ।
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(ख)  बतुद्तुद्तुक्त-उषरजलसय तािसय मािि्रं . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .तािमानियनते्रर भनवततु्रं ि शकिोनत ।
(ग)  ताि्रं श्रेी . . . . . . . . . . . . . . . इतयनसमि ्मािि्रं कतु व्णननत ।
(र)  माधयम्रं नविा ऊषम-सर्ािानतररसय प्रक्मतः . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. इनत कथयते ।
(्च)  तीक्रलोहसय एकतः शीत-्चमसतः उषरदतुगधसय िात्रे प्रवेनशततः वत्णते । इद्रं ्चमससय नवितीय-भाग-िय्णनतम ्

ऊषमरतः सर्ािानतरर्रं . . . . . . . . . . प्रक्मविारा भवनत ।
(्छ)  अलिवर्णसय वस्त्राराम ्अिेक्षया . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .वर्णसय वस्त्रम ्ऊषमारम ्अनधकम ्

निनिबनत  ।
4. अ कोष्ठके दीयमाि-कर्िािा्रं सममलेि्रं ब कोष्ठकसर्-शबदतैः सह कतु व्णनततु ।
    अ कोष्ठकतः      ब कोष्ठकतः
 सर्लसमीरसय प्रवहि-कालतः   (क) ग्ीषमकालतः
 समतुरि-समीरसय प्रवहि-कालतः   (ख) शतैयकालतः
 दृढवर्णसय वस्त्रसय ्चयिकालतः   (ग) नदवसे
 अलिरञनजत-वस्त्रसय ्चयिकालतः   (र) रात्रौ
5. शतैयकाले एकसय दृढवस्त्रसय धाररािेक्षया तरै्व बहुतल-यतुक्त्रं  वस्त्रम ्अनधकोषरता्रं नकमर्थं प्रददानत ? ्च्चाथं 

कव्णनततु ।
6. 4.13 न्चत्र्रं िशयनततु, तर्ा नलखनततु कतु त्र कतु त्र ्चालि्रं, स्रंवहि्रं, 

तर्ा नवनकररम ्एतदव्िारा ऊषमा- सर्ािानतररततः भवनत ।

      न्चत्रस्रंखया 4.13
7. उषर-वायतुमणिलसय सर्ािेषतु एतत ्बोधि्रं दीयते, यत ्गहृारा्रं वाह्य-नभनत्तषतु श्वेतवर्णतः भवेत,् असय वयाखया्रं 

कतु व्णनततु ।
8. 30 ̊ C ताियतुक्तम ्एकलीटर-िररनमत्रं जल्रं 50 ̊ C एकलीटर-िररनमत-जलेि सह नमश्र्रं कृतवनततः । नमश्रसय 

ताितः भवनत ।
 (क)  80 ˚C 
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 (ख) 50 ˚C इतयततः अनधक्रं  िरनततु 80 ˚C इतयततः नयतूिम ्
 (ग) 20 ˚C 
 (र)  30 ˚C - 50 ˚C इतयियोतः मधये
9. 40 ˚C तािसय लोहकनदतुक्रं  40 ˚C ताियतुक्त-क्रं से सर्ाियनततु, असया्रं प्रनक्यायाम ्ऊषमा
 (क) अयसकनदतुकततः जल्रं प्रनत प्रवहनत ।
 (ख) अयसकनदतुकततः जल्रं प्रनत ि प्रवहनत, तर्ैव जलात ्अयसकनदतुक्रं  प्रनत ि प्रवहनत ।
 (ग) जलात ्अयसकनदतुक्रं  प्रनत प्रवहनत ।
 (र)  उभयोतः वसततुिोतः ताि्रं वध्णयनत ।
10. काष्ठ-्चमस्रं ियोनहम े(आइसक्रीम) सर्ाियनततु । असय ्चमससय अिरभागतः 
 (क) ्चालिसय काररात ्शीत्रं भनवषयनत ।
 (ख) स्रंवहिसय काररात ्शीत्रं भनवषयनत ।
 (ग) नवकररसय काररात ्शीत्रं भनवषयनत ।
 (र) शीत्रं ि भनवषयनत ।
11. तीक्रलोहकटाहषेतु प्रायतःताम्रधातोतः तल्रं भवनत, असय काररम ्एतेषतु भनवततुम ्अह्णनत 
 (क) ताम्रसय तल्रं कटाह्रं दृढीकरोनत ।
 (ख)  एतादृश्रं कटाह्रं रिषु्रं सतुनदर्रं प्रनतभानत ।
 (ग) तीक्रलोहसय अिेक्षया ताम्र-धाततुतः ऊषमरतः समी्चीि-्चालकतः भवनत ।
 (र) तीक्रलोहसय अिेक्षया ताम्र-धाततुतः शोधिे सरलतः भवनत ।

नवसताररतः अनिग्ः - गनतनवियः पररयोजिािाया्थन् च
1.  कसयन्चत ्न्चनकतसकसय समीि्रं अर्वा समीिसर्-सवासथयकेनरि्रं प्रनत गच्छनततु । यदा न्चनकतसकतः रुगरािा्रं 

तािमािि्रं करोनत तदा एतत ्दृशय्रं निरीक्षनताम ्। तर्ा एतसय ज्ािार्थं प्रयास्रं कतु व्णनततु -
 तािमानिितः उियोगात ्ितूवथं न्चनकतसकतः यनत्र्रं कनसम्रंनचित ्रिवे नकमर्थं निमजजयनत ?
 तािमानि-यनत्र्रं नकमर्थं नजह्ायातः अधतः सर्ानिततः भवनत?
 शरीरसय तािमाििार्थं तािमानि-यनत्र्रं मतुख्रं नवहाय शरीरसय अनयभागे सर्ािनयततु्रं शकितुमतः ?
 शरीरसय नवनभनि-भागािा्रं समाितः ताितः वत्णते, अर्वा नभनितः वत्णते ?
 भवनत अिेिैव प्रकारेर अनयाि ्प्रश्ाि ्अनि प्रषु्रं शकितुवननत ।
2.  कसयन्चत ्िशतुन्चनकतसकसय समीिे गच्छनततु, तर्ा तसमात ्ग्ामय-िशतु-िनक्षरा्रं सामानयतािसय नवषये ्च्चाथं 

कृतवा अवगच्छनततु ।
3.  अयसतः कनसम्रंनचित ् दणिे कृशकागदिट््रं दृढ्रं वेषयनततु । अयोदणि्रं निरनतर्रं िररभ्ामयनततः प्रजवानलत-

नसकर्वनत्णकया कागदजवालिसय प्रयति्रं कतु म्णतः । नकम ्इद्रं दहनत ? सवप्रेक्षरसय वयाखया्रं कव्णनततु ।
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नचत्सणंखया 4.14

4. कागदसय एक्रं  ित्र्रं सवीकतु व्णनततु । अनसमि ्4.14 न्चत्राितुसारेर रेखा्रं निमा्णनततु । कागदसय रेखाितुसारेर कत्णि्रं 
कतु व्णनततु । 4.14 न्चत्राितुसारेर कागद्रं जवनलत-नसकर्वनत्णकायातः उिरर सर्ाियनततु । िशयनततु, नक्रं  भवनत । असय 
वयाखया्रं कतु व्णनततु ।

  अवधाि्रं भवेत ् यत ् रेखायातः अधोभागतः जवालायातः साक्षात ् उिरर एतावत ् दतूर्रं भवेत ् येि अनगिदाहतः ि  
भवेत ्। 

5. िारदनश्ण-का्चसय नवशालमतुखयतुके्त वि ेकतू पयौ सवीकतु व्णनततु । एकसया्रं कतू पया्रं िोटैनशयम-िरमैंगिेट इतयसय का्रंचिि 
कराि ्का्रंचिि मसीकराि ्प्रनक्षिनततु । एता्रं कतू िीम ्उषरजलेि ितूरयनततु । नवितीया्रं कतू िीं शीतजलेि ितूरयनततु । 
शीत-जलयतुक्ता्रं कतू िीं केिन्चत ्दृढकागदिे आच्छादयनततु । दृकागद ेएकेि हसतेि मद्णयततु नवितीयहसतेि कतू िीं 
सवीकतु व्णनततु । कतू िीं िररवतृय उषरजलयतुक्तायातः कतू पयातः उिरर सर्ाियनततु । उभ ेकतू पयौ दृढतया गहृ्णनततु । अनय्रं जि्रं 
दृढकागदम ्अिसारनयततु्रं पे्ररयनततु । िशयनततु नक्रं  भवनत । वयाखया्रं कतु व्णनततु ।

 भवनततः निमिनलनखत-जालितुटात ्अनधक्रं  ज्ाि्रं प्रापतु्रं शकितुवननत ।
 www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/physics/energy/energytransferrev6.shtml
 

जािनन्त निणं  भवन्तः ?
सेनलसयस-सकेल इतयसय अनभकलििा सवीिि-दशेसय जयोनतनषकतः ऐ ्रंिस्ण-सेनलसयस 1742 ईशवीयतम ेकृतवाि ्।  
अद्तुत-वाता्ण इयम ्आसीत,् यत ्सतः जलसय कवर्िाङ्क्रं  0 ˚C तर्ा नहमाङ्क्रं  100 ˚C कनलितवाि,् तर्ानि अय्रं 
क्मतः अन्चरात ्नविरीततः जाततः ।


