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ವಿಜ್ಞಾನವನನು ಬಹನತ ೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಠಿಣ’ ವಿಷಯವ ಂದನ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗನತ್ತದ . ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ ಗಳ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಸಾವಭತ್ರೌಕ ಪರೇಕ್ಷ ಗಳನನು
ಎದನರಸಬ ೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗನವುದನ ಈ ಮನಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥಾಭಗಳ ಮೇಲ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದ :
ಅಮೂತ್ಭ ಪರಕಲಪನ ಹಾಗೂ ಮಾದರಗಳನನು ನಿವಭಹಿಸನವ ಸಾಮರ್ಥಾಭ, ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ಸಾಮರ್ಥಾಭ, ತ್ರ್ಥಾರ್ರತ್ ಜ್ಞಾನವನನು (factual knowledge)
ಪುನಃಸಮರಸನವ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮನಂತಾದವು. ಶಿಕ್ಷಕರನ, ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಾವಸ್ವಿತ್ವಾದ ಅನನರ್ವವನನು ನಿೇಡನವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗೌಹಣ
ಶಕ್ತತಯನನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ. ಇದರಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ಭದಿಂದ ಅಮೂತ್ಭದವರ ಗ ಸಾಗಲನ
ಸಾಧ್ಾವಾಗನವಂತ್ ಸಂಕ್ತೇಣಭವಾದ ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲನ ಸಾಧ್ಾವಾಗನತ್ತದ . ಈ ಮಾದರಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ
ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ನತ ಪರಕಲಪನ ಗಳನನು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಕರಗತ್ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲನ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡನತ್ತವ . ಇದರಂದ ಅವರನ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ನತ
ಪರಕಲಪನ ಗಳನನು ನ ನಪಿಸ್ವಕ ೂಳುಳವುದನ ಮಾತ್ೌವಲಿದ ೇ ಸೂಕತ ರೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಿಸನತಾತರ ಕೂಡ.
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಸಂಕ್ತೇಣಭ ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಒಂದನ ವಿಧಾನವ ಂದರ
ಭರತ್ ಮಾದರಗಳನನು ಉಪಯೇಗಿಸನವುದನ. ಭರತ್ ಮಾದರಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಕಲಪನ ಗಳನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನವ
ವಸನತಗಳ ಕನಶಲನಿವಭಹಣ ಯಿಂದ ಒಂದನ ವಿಷಯ ಶಿೇರ್ಷಭಕ ಯ (topic) ತ್ರಳುವಳಿಕ ಯನನು ಬ ಳ ಸ್ವಕ ೂಳುಳವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸನತ್ತವ .
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ‘ಸಾಮಗಿೌ/ವಸನತಗಳನನು ‘ಹಿಡಿದಾಡನವುದರಂದ’ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಾಪುಸತಕಗಳನನು ಓದಿ ಅರ್ಥವಾ ಎರಡನ ಆಯಾಮಗಳ ಚಿತ್ೌಗಳನನು
ನ ೂೇಡಿ ಅರ ಥಭಸ್ವಕ ೂಳುಳವುದಕ್ತಕಂತ್ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಭ ಗೌಹಿಕ ಯನನು ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ . ಭರತ್ರಕ ಮಾದರಗಳ ಬಳಕ ಯಿಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು
ವತ್ಭನ , ವಿನಾಾಸಗಳು, ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನನು ಪರಶ ೇಧಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಮನನೂೂಚಿಸಬಹನದನ. ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ವಿವಿಧ್ ರೇತ್ರಯ
ಮಾದರಗಳ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮತ್ನತ ಇತ್ರಮಿತ್ರಗಳ ಮರಲಾಮಾಪನ ಮಾಡನವದನೂು ಸಹ ಕಲ್ಲಯನವುದನ ಬಹಳ ಅಗತ್ಾ.
ಈ ಅಧಾಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಬಗ ೆ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಯನನು ಮೂಡಿಸಲನ ಭರತ್ ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸನವುದರ ಬಗ ೆ ಒತ್ನತ
ನಿೇಡಲಾಗನವುದನ. ಭರತ್ ಮಾದರಗಳ ಕನರತ್ನ ನಿೇವ ೇನನ ಕಲ್ಲಯನತ್ರತೇರ ೂೇ ಅದನ ಇತ್ರ ಶಿೇರ್ಷಭಕ ಗಳಿಗೂ ಅನಿಯಿಸನತ್ತದ . ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ
ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರಗಳನನು ಬ ಳ ಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವ ಕನರತ್ನ ಹ ಚಿಿನ ಮಾಹಿತ್ರಯನನು ಟ ಸ್-ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ ೂುಂದನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ
ಓದಬಹನದನ.



ಮಾದರಗಳ ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳ(analogies) ವಿಧ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು.



ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ಬ ೂೇಧ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಪಡನವ ಭರತ್ ಮಾದರಗಳ ಕ ಲವು ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮತ್ನತ ಇತ್ರಮಿತ್ರಗಳು.



ಭರತ್ರಕ ಮಾದರಗಳನನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ವ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ಕನರತ್ನ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನನು ಹ ೂಂದಲನ ಸಹಾಯ
ಮಾಡನವ ಕ ಲವು ರೇತ್ರಗಳು

ಹಲವಾರನ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ವಿಷಯವನನು ಕ್ತಿಷಟಕರವಾದ ಅರ್ಥವಾ ಸವಾಲ್ಲನ ವಿಷಯವನಾುಗಿ ಪರಗಣ್ಣಸನತಾತರ . ಇದಕ ಕ ಇರನವ ಒಂದನ
ಕಾರಣವ ಂದರ , ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಬಗ ಗಿನ ಕಲ್ಲಕ ಯನ ಅಮೂತ್ಭ ಪರಕಲಪನ ಗಳ ಬಳಕ ಯನನು ಒಳಗ ೂಂಡಿರನವುದನ ಹಾಗೂ ಬರಗಣ್ಣಿನಿಂದ
ನ ೇರವಾಗಿ ನ ೂೇಡಲನ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ ೇ ಇರನವ ಸಂಗತ್ರಗಳಾದ ಆವ ೇಶಗಳು ಮತ್ನತ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ವರನವುದನ.
ಭರತ್ ಮಾದರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ ಅಮೂತ್ಭ ಪರಕಲಪನ ಗಳನನು
ಮೂತ್ಭಗ ೂಳಿಸನತ್ತವ :
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ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಸನಲರ್ವಾಗಿ, ನ ೇರವಾಗಿ ನ ೂೇಡಲನ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ ೇ ಇರನವ ವಸನತ ಅರ್ಥವಾ ಪೌಕ್ತೌಯೆಯನನು
ದೃಶಿಾೇಕರಸಲನ(ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಯಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ) ಸಹಾಯ ಮಾಡನವುದರ ಮೂಲಕ (ಉದಾಹರಣ ಗ ವಸನತವಿನ ಗಾತ್ೌದ ಕಾರಣದಿಂದ
ಅರ್ಥವಾ ಪೌಕ್ತೌಯೆ ತ್ನಂಬಾ ದಿೇಘಭ ಸಮಯ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಳವುದರಂದ ಅರ್ಥವಾ ತ್ನಂಬಾ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಗಿಯನವುದರಂದ
ನ ೂೇಡಲನ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ ೇ ಇರನವಂರ್ಥ),



ಸಂಕ್ತೇಣಭ ಸನಿುವ ೇಶಗಳನನು ಸರಳಗ ೂಳಿಸನವುದರ ಮೂಲಕ,



ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ವಸನತಗಳ ಕನಶಲನಿವಭಹಣ (manipulate) ಮಾಡನವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಹ ಚ್ನಿ ಸಮರಣ್ಣೇಯವಾಗನವಂತ
ಹಾಗೂ ಒಂದನ ವಾವಸ ಿಯ ಅಂಗಗಳ ನಡನವಿನ ಸಂರ್ಂಧ್ಗಳನನು ಪರಶ ೇಧಿಸಲನ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡನವುದರ ಮೂಲಕ,



ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಒಂದನ ಭರತ್ ಮಾದರಯ ಕನಶಲನಿವಭಹಣ (manipulate) ಮಾಡಿ, ಅದನ ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನವ ವಸನತವು ಕಾಯಭ ನಿವಭಹಿಸನವ
ರೇತ್ರಯನನು ತ್ರಳಿದನಕ ೂಳಳಲನ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡನವುದರ ಮೂಲಕ.

ಭರತ್ ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸ್ವ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಬ ೂೇಧ್ನ ಮಾಡನವುದರಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಗಳನನು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲನ, ಮನನೂೂಚಿಸಲನ
ಮತ್ನತ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ವದಂತಾಗನತ್ತದ .
ಮಾದರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳು ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಹಾಗೂ ದರಬಭಲಾಗಳನನು ಹ ೂಂದಿವ . ಒಂದನ ಸನಿುವ ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡನವ
ಮಾದರ ಇನ ೂುಂದನ ಸನಿುವ ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಬಹನದನ ‘ಸರಯಾದ ಮಾದರ’ ಕಲ್ಲಕ ಗ ಸಹಾಯಕವಾದರ ‘ತ್ಪ್ಾಪದ ಮಾದರ’ ಕಲ್ಲಕ ಗ
ಅಡಿಿಯಾಗಬಹನದನ. ವಿದನಾನಮಂಡಲಗಳ ಭರತ್ ಮಾದರಗಳ ಮರಲಾನಿಧ್ಭರಸನವಾಗ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನು
ಯೇಚಿಸಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ . ಇದನ ಕ ೇವಲ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ಪ್ಾಠ್ಕ ಕ ಮಾತ್ೌ ಸ್ವೇಮಿತ್ವಾಗದ ೇ, ಇಡಿೇ ವ ಥಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ ಿೇಷಣ ಯ ಸಿರೂಪಕ ಕೇ ಸಂರ್ಂದಿಸ್ವದ .
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?

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರನವ ಪರಕಲಪನ ಗಳ ಅಮೂತ್ಭ ಸಿರೂಪದ ದ ಶ ಯಿಂದ ಮಾತ್ೌವಲಿದ ೇ, ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ದಿನನಿತ್ಾದ
ಅನನರ್ವಗಳಿಂದಲೂ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತಯ
ತ ಬಗ ೆ ಅವರನ ತ್ಪುಪ ಕಲಪನ ಗಳನನು ಬ ಳ ಸ್ವಕ ೂಂಡಿರನವ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳಿರನತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಕ್ತರಯ
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ವಿದನಾತ್ ಸಾಧ್ನವನನು ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಮೂಲಕ ಕ(ಆಕರಕ ಕ) ಕ ೇವಲ ಒಂದ ೇ ಒಂದನ ಕ ೇಬಲ್ ಮತ್ನತ ಪಿಗ್ ನ ಮೂಲಕ
ಜ ೂೇಡಿಸ್ವರನವುದನನು ನ ೂೇಡನತಾತರ , ಆದರ ಅವರನ ಈ ಉಪಕರಣ ಕ ಲಸ ಮಾಡಬ ೇಕಾದರ ೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಸಂಪೂಣಭ ಮಂಡಲ ಇರಲ ೇ ಬ ೇಕನ
ಎಂಬನದನನು ಅರಯಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ .
ಹಿರಯ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದನಾನಮಂಡಲಗಳ ಕನರತ್ನ ಕ ಲವಂದನ ತ್ಪುಪ ಕಲಪನ ಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಕಂಡನಬರನವುದನನು ಸಂಶ ೇಧ್ನ ಗಳು
ಗನರನತ್ರಸ್ವವ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವಂದನ ಉದಾಹರಣ ಗಳನನು ಟ ೇಬಲ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ .
1

‘

’

ಕ ಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ‘ವೇಲ ಟೇಜ್ ಮತ್ನತ ವಿದನಾತ್ರವಾಹ’ ಅರ್ಥವಾ ‘ವಿದನಾತ್ರವಾಹ’ ಮತ್ನತ ಶಕ್ತತಗಳ ನಡನವಿನ ವಾತಾಾಸಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸಲನ
ಕಷಟಪಡಬಹನದನ.
2
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ಕ ಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಸರಳವಾದ ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅವರ ೇ ಪೌತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸನವ ತ್ಂತ್ರ (ವ ಥರ್) ಮತ್ನತ ಇತ್ರ
ಘಟಕಗಳಿಂದ ರಚಿತ್ವಾದ ಅತ್ರೇ ಸನಲರ್ ಮಂಡಲಗಳ ಮಧ ಾ ಸಂಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಪಸಲನ ಕೂಡಾ ಕಷಟವಾಗಬಹನದನ. ಹಲವು ಮಂಡಲಗಳನನು
ರಚಿಸನವಾಗ ಇನೂು ಹಲವಾರನ ಅಂಶಗಳನನು ಪರಗಣ್ಣಸಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ . ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಮಂಡಲದ ಕನರತ್ನ ಯಾವುದನನು ಎಲ್ಲಿ
ಜ ೂೇಡಿಸಲಾಗಿದ ? ಅದನನು ಜ ೂೇಡಿಸ್ವರನವುದನ ಸರಣ್ಣಯಲ್ಲಿಯೇ? ಅರ್ಥವಾ ಸಮಾನಂತ್ರವಾಗಿಯೇ? ಇತಾಾದಿ ಪೌಶ ುಗಳನನು ಕ ೇಳುತ್ತ,
ವಿವರಸದ ೇ ಇದದರ ಅವರಗ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ಿದ ಅಂಶಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಕಷಟವಾಗಬಹನದನ.
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•

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಕಂಡನಕ ೂಂಡಿರನವ ಕ್ತಿಷಟತ ಗಳ ೇನನ?

•

ನಿೇವು ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತ ಪ್ಾಠ್ ಮಾಡನತ್ರತರನವಾಗ ಈ ಮೇಲ ಕ ೂಟಟ ಯಾವುದಾದರೂ ತ್ಪುಪ ಕಲಪನ ಗಳನನು ಗಮನಿಸ್ವದಿದೇರಾ?

1:

:

ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನ ನಿಮಗ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಕನರತಾದ ನಿದಿಭಷಟ ಪ್ಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಎದನರಸಬಹನದಾದ ಸಮಸ ಾಗಳನನು
ಪರಗಣ್ಣಸ್ವಕ ೂಂಡನ ಬ ೂೇಧ್ನ ಗಾಗಿ ಯೇಜನ ತ್ಯಾರಸಲನ ನ ರವಾಗನತ್ತದ .
9ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರಯ ಪಠ್ಾಪುಸತಕದಲ್ಲಿನ 24 ನ ೇ ಅಧಾಾಯದ ಪೌತ್ರಯಂದನ ವಿಭಾಗವನನು ನ ೂೇಡಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖ್ಾ ವಿಷಯಗಳನನು ಹಾಗೂ
ಕ್ತಿಷಟತ ಯ ಆಕರಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸ್ವ. ನಿಮಮ ಯೇಚ್ನ ಗಳನನು ಕ ೂೇಷಟಕ-2ರಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ವ.( ಈ ಕ್ತಿಷಟತ ಗಳನನು ಪರಹರಸಲನ ಬಳಸಬಹನದಾದ
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ತ್ಂತ್ೌಗಳ ಕನರತ್ನ ನಂತ್ರದ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡಬಹನದನ.)
ನಿೇವು ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನನು ಮನಗಿಸ್ವದ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ ಟ್ಟಪಪಣ ಯನನು ಸಂಪನೂಮಲ 1 ರ ೂಂದಿಗ ತಾಳ ಮಾಡಿ. ಇದನ ಕ ಲವು ಸಂರ್ವನಿೇಯ
ಅಭಿಪ್ಾೌಯಗಳನನು ಒಳಗ ೂಂಡಿರನತ್ತದ .( ಈ ಕ ೂೇಷಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದನಾತ್ ಪೌವಾಹದ ವಿಭಾಗಕ ಕ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ರ್ತ್ರಭಮಾಡಲಾಗಿದ )
ಕ ೂೇಷಟಕ2: ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಹ ೇಗ ಬ ೂೇಧಿಸನವುದ ಂದನ ಯೇಜಿಸನವುದನ

24.1
24.2
-

ಆವ ೇಶವನನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.
ಮಾಡಲಪಡನವುದನ) ಆವ ೇಶಗಳ ಹರವು (ಕೂಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ
ಅಳತ ಮಾಡಲಪಡನವುದನ)ಪೌತ್ರ ಸಕ ಂಡಿಗ
ವಿದನಾತ್ರವಾಹವನನು ಆಮಿೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಳತ

ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ನಿಧಾನ ಚ್ಲನ ಯನನು

ಮಾಡನವುದನ.

ತ್ಕ್ಷಣದ ವಿದನಾತ್ರವಾಹದ ೂಂದಿಗ

ಸಾಂಪೌದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹರವು +ನಿಂದ – ವರ ಗ
ಇರನತ್ತದ .
ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಮತ್ನತ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ
ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನತ್ತವ . ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ತ್ಕ್ಷಣಕ ಕ ಆಗನತ್ತದ
ಆದರ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ಚ್ಲನ ಯ ವ ೇಗ 1mm s–1
ಇರನತ್ತದ .

24.3
24.4

24.5
24.6
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ಸರದೂಗಿಸನವುದನ.

24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18

2
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಜ್ಞಾನವನನು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಕಲಪನ ಗಳ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲನ, ಶಿಕ್ಷಕರನ ವಿವಿಧ್ ಶ ೌೇಣ್ಣಯ ಮಾದರಗಳನನು
ಹಾಗೂ ಸಾದೃಶಾಗಳನನು ಬಳಸನತಾತರ .
ಮಾದರ ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳು ಅಪರಚಿತ್ ಪರಕಲಪನ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅನನರ್ವಗಳನನು ದಿನನಿತ್ಾ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರನವ ಪರಚಿತ್ವಾದವುಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿೇಕರಸನತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲವನನು ವಿವರಸಲನ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸಾದೃಶಾ/ಹ ೂೇಲ್ಲಕ ಯನನು ಬಳಸನತಾತರ . “ವಿದನಾತ್
ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದನಾತ್ರವಾಹವು ನದಿ ಅರ್ಥವಾ ಕ ೂಳವ ಯಲ್ಲಿ ಹರಯನವ ನಿೇರನಂತ ಇರನತ್ತದ ”
ಭರತ್ ಮಾದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ ವಸನತ ಅರ್ಥವಾ ಒಂದನ ವಾವಸ ಿಯ ಭಾಗಗಳನನು ಚಿತ್ರೌಸಲನ/ನಿರೂಪಿಸಲನ ಮನಟಟಲನ ಸಾಧ್ಾವಿರನವ ನ ಥಜ
ವಸನತಗಳನನು ಬಳಸನತ ತೇವ . ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ವಿಷಯಗಳು, ಪೌಕ್ತೌಯೆಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನನು ವಣ್ಣಭಸಲನ ಮತ್ನತ ಪರೇಕ್ಷಿಸಲನ ನ ಥಜವಸನತಗಳ
ಕನಶಲ ನಿವಭಹಣ ಮಾಡನತಾತರ . ಉದಾಹರಣ ಗ ಕ ಲವು ಗಾಜಿನ ಗ ೂೇಲ್ಲಗನಂಡನಗಳನನು ಒಂದನ ಅಂಚ್ನಗಳುಳಳ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸ ೇರಸ್ವ, ಈ
ಪಟ್ಟಟಯನ ಸಮತ್ಟಾಟದ ಸ್ವಿತ್ರಯಲ್ಲಿದದರ ಗನಂಡನಗಳು ತ್ಟಸಿವಾಗಿರನತ್ತವ , ಆದರ ಈ ಪಟ್ಟಟಯನ ಓರ ಯಾಗಿದದರ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕ ಳಮಟಟಕ ಕ
ಉರನಳುತ್ತವ .(ಗನಂಡನಗಳು ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸ್ವದರ ಇಳಿಜಾರನ ವಿರ್ವಾಂತ್ರವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ .) ವಿರ್ವಾಂತ್ರ ಇಲಿದಿದಾದಗ
ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ವಿದನಾತ್ ಪೌವಹಿಸನವುದಿಲಿ. ಆದರ ನಿೇವು ವಿರ್ವಾಂತ್ರವನನು ಹ ಚಿಿಸ್ವದರ ವಿದನಾತ್ ಪೌವಾಹ ಕೂಡಾ ಹ ಚಾಿಗನವುದನ.
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ಚಿತ್ೌ 1 ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಒಂದನ ಗನಂಪು ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ಭರತ್ ಮಾದರಗಳ ವಿನಾಾಸ ಮಾಡನತ್ರತರನವುದನ.
ಝಿಪ್ ಉಳಳ ಪ್ ನಿೂಲ್ ಕ ೇಸನ ಚ್ರರ ೂೇಧ್ವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ .
ಭರತ್ ಮಾದರಗಳು ಗಣಕಯಂತ್ೌ/ಕಂಪೂಾಟರ್ ನ ಕೃತ್ರೌಮತ ೂೇರಕ (simulation)ಳಾಗಿರಬಹನದನ,ಅರ್ಥವಾ ಮಾದರಗಳ ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳನ ುೇ ಬಳಸ್ವಕ ೂಳಳಬಹನದನ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒಂದನ ಪ್ಾತ್ೌ ನಿವಭಹಣಾ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಿದಾಾರ್ಥಭ ಬಾಾಟರ/ವಿದನಾತ್
ಕ ೂೇಶವಾಗಿ ಪ್ಾತ್ೌನಿವಭಹಿಸಬಹನದನ, ಇತ್ರ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಮಂಡಲದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಾಗಲ್ಲ,ಇವರ ಲಿರೂ ಒಂದನ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಯನನು
ವಾಹಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಳಳಲ್ಲ, ಬಾಾಟರ ಆದ ವಿದಾಾರ್ಥಭ/ನಿ ಈ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಚ್ಲ್ಲಸನವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಹಗೆವು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಚ್ಲ್ಲಸನವ ಆವ ೇಶವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ . ಅಂತ್ಜಾಭಲದಲಿ ಅನ ೇಕ ಕೃತ್ರೌಮತ ೂೇರಕ ಗಳು(simualation) ಲರ್ಾವಿರನತ್ತವ . ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ
ಇಂಟನ ಭಟ್ ಕ ಫ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ಕ ಲವನನು ಹನಡನಕಲನ ಪ್ೌೇತಾೂಹಿಸಬಹನದನ.
ಯಾವುದ ೇ ಮಾದರಯನನು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ೊಡನ ಬಳಸನವಾಗ ಅನನಸರಸಬ ೇಕಾದ ಒಂದನ ಮನಖ್ಾವಾದ ವಿಚಾರವ ಂದರ ಅದನ ಪರಸಪರ
ಕ್ತೌಯೆಯಾಗಿರಬ ೇಕನ. ನಿೇವು ಮಾದರ ಯಾವುದರ ಕನರತ್ನ ಇದ ಎಂದನ ಹ ೇಳಿದರ ಮಾತ್ೌ ಸಾಲದನ, ನಿೇವು ಅವರಗ “ಮಾದರಯ ಈ ಲಕ್ಷಣವು
ಏನನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ” ಅರ್ಥವಾ “ಈ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ” ಎಂಬ ಪೌಶ ುಗಳನನು ಕ ೇಳಬ ೇಕನ.
ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನನು ವಿವರಸಲನ ಪ್ೌೇತಾೂಹಿಸ್ವ. ನಾವು ಹ ೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ೇ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನನು
ಗನರನತ್ರಸ್ವದರ , ಹ ಚ್ನಿ ಕಲ್ಲಯನತಾತರ .
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ ಲಸ ಮಾಡಬ ೇಕನ ತ್ಮಮ ವಿಚಾರಗಳನನು ಪರಸಪರ ಚ್ಚಿಭಸಬ ೇಕನ. ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸನತ್ತ
ಅವುಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡನವುದರಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಅವರ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಯನನು ಬ ಳ ಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ಸಹಾಯವಾಗನತ್ತದ , ಮತ್ನತ ನಿೇವು
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಮತ್ನತ ಚ್ಚ ಭಗಳನನು ಆಲ್ಲಸನವುದರಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ತಿಷಟತ ಗಳು ಇರನತ್ತವ ಎಂಬನದನ
ಸಪಷಟವಾಗನತ್ತದ .
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ನನಗ ಇದರ ಬಗ ೆ ಗ ೂತ್ರತರಲ್ಲಲಿ, ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ೇ ಅದ ೂಂದನ ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಎಂದನ ತ್ರಳಿದಾಗ ನನಗ ಇನೂು ಆಶಿಯಭವಾಯಿತ್ನ.
ನಾನನ ಶಾಲ ಗ ಮರಳಿದ ಮತ್ನತ 9ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇದನನು ಪೌಯತ್ರುಸ್ವದ .
9ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿದದರನ ಆದದರಂದ ನಾನನ ಅವರನನು 12 ಮಂದಿಯ ಎರಡನ ಗನಂಪು ಮತ್ನತ 13 ಮಂದಿಯ ಎರಡನ
ಗನಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ವದ . ಪೌತ್ರ ತ್ಂಡದಲ್ಲಿ ಬಟ ಟ ಒಣಗಿಸಲನ ಬಳಸನವ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಯ ವೃತ್ತ ಇತ್ನತ. ನಾನನ ಅವರಗ ಆ ಹಗೆವನನು
ಕ ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಳಳಲನ ಸೂಚಿಸ್ವದ . ಒಬಬರನ ಅದನನು ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಳ ಯನತ್ರತದರ
ದ ನ ನಂತ್ರ ನಾನನ ಪೌತ್ರೇ ಗನಂಪಿನ ಒಬಬ
ವಾಕ್ತತಯ ಜ ೂತ ಗರಪಾವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಅವರಗ ಹಗೆವನನು ಸಿಲಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಳಳಲನ ಸೂಚ್ನ ಯನನು ನಿೇಡಿದ . ಆಗ ಹಗೆವನನು
ಸನತ್ನತವಂತ ಮಾಡಲನ ಪೌಯತ್ರುಸನತ್ರತದದ ವಾಕ್ತತಗ ಕಷಟವ ನಿಸತ ೂಡಗಿತ್ನ, ಮತ್ನತ ಅದನನು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದವರನ ತ್ಮಮ ಕ ಥಗಳು
ಬಿಸ್ವಯಾಗನವುದನನು ಗಮನಿಸ್ವದರನ.
ನಾನನ ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಮೇಲ ಕ ಲವು ಪೌಶ ುಗಳನನು ಬರ ದ :


ಈ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ ಹಗೆವನನು ಎಳ ಯನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತ ಏನನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತಾತನ /ಳ ?



ಚ್ಲ್ಲಸನವ ಹಗೆವು ಏನನನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ /ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ?



ಕ ಲವರನ ಹಗೆವನನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಂಡಾಗ ಏನಾಗನತ್ತದ ? ಇದನ ಏನನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ?



ಈ ಮಾದರಯನ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪೌವಹಿಸನತ್ರತರನವ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಹ ೇಗ ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ?



ಈ ಮಾದರಯಿಂದ ಏನನ ಉಪಯೇಗವಾಯಿತ್ನ?

ಈ ಪೌಶ ುಗಳಿಗ ಉತ್ತರಸಲನ ನಾನನ ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ನಾಲನಕ ಜನರ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚ್ಚ ಭ ನಡ ಸಲನ ಹ ೇಳಿದ . ಅವರನ ಕ ಲಸ ಮಾಡನತ್ರತದಾದಗ
ನಾನನ ತ್ರರನಗಾಡಿ ಅವರ ಚ್ಚ ಭಗಳನನು ಆಲ್ಲಸ್ವದ .
ಹತ್ನತ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತ್ರ ಕ ಲವು ತ್ಂಡಗಳ ಪೌತ್ರನಿಧಿಗಳಿಗ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರಗಳನನು ವಿವರಸಲನ ಹ ೇಳಿದ .
ಕಡ ಗ ಅದ ೇ 12 ಮಂದಿಯ ಗನಂಪಿಗ ಹಿಂತ್ರರನಗಲನ ಅವರಗ ಸೂಚಿಸ್ವದ ಮತ್ನತ ಆ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನನು ಮತ ೂತಮಮ ಮಾಡಿದ ವು. ಈ ಸಲ ಅವರನ
ಹಗೆವನನು ಚ್ಲ್ಲಸನವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಯ ಮನಖಾಾಂಶಗಳನನು ತ್ರಳಿಸಲನ ಅವರನ ಪೌಶ ುಗಳಿಗ ನಿೇಡಿದ ಉತ್ತರಗಳನನು ವಿಶ ಿೇರ್ಷಸ್ವದ .
ಈ ಮಾದರಯ ಒಳ ಳಯ ಅಂಶವ ಂದರ ಇಡಿೇ ಹಗೆವು ಒಂದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸಲನ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸನತ್ತದ . ಅದ ೇ ರೇತ್ರ, ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯ
ಆವ ೇಶವೂ ಸಹ ಒಂದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸಲನ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸನತ್ತದ . ಕಳ ದ ವಷಭ 9ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರಯ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು
ಬ ೂೇಧಿಸನವಾಗ ತ್ನಂಬಾ ಮಂದಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಇದ ೇ ವಿಷಯವನನು ತ್ರಳಿದನಕ ೂಳಳಲನ ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟದದರನ. ಅವರನ ‘ವಿದನಾದಾವ ೇಶಗಳು ಎಲಾಿ
ಸಮಯದಲೂಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಇರನತ್ತವ ಹಾಗೂ ವಿರ್ವಾಂತ್ರವನನು ಒದಗಿಸ್ವದಾಗ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತವ ’ ಎಂದನ ಯೇಚಿಸನವ ಬದಲನ, ವಿದನಾತ್ ಕ ೂೇಶದ
ಹ ೂರಗಿನಿಂದ ವಾಹಕಕ ಕ ಬಂದನ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತದ ಎಂದನ ಭಾವಿಸ್ವದ ದೇ ಇದಕ ಕ ಕಾರಣ ಎಂದನ ನನಗ ಅರವಾಯಿತ್ನ.
ಯಾರಾದರ ೂಬಬರನ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಯನನು ತ್ನಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಂಡರ ಅದನ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ವನನು ಮಂಡಲಕ ಕ ಸ ೇರಸನವುದಕ ಕ
ಸಮಾನಾರ್ಥಭವುಳಳದಾದಗಿರನತ್ತದ . ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಯ ಇನೂು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರನವುದನನು ನ ೂೇಡಿದರನ, ಇದರಂದ ಮಂಡಲದಿಂದ
ವಿದನಾದಾವ ೇಶಗಳು ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವುದಿಲಿ ಎಂದನ ಅರ್ಥಭಮಾಡಿಕ ೂಂಡರನ. ಇದಕೂಕ ಪೂವಭದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಆವ ೇಶಗಳು
ಮಂಡಲದಿಂದ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನತ್ತವ ಎಂದನ ಭಾವಿಸ್ವದದರನ. ಆದರ ಅದರ ಬದಲನ ಸಿಲಪ ಶಕ್ತತಯನ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ದ ಮೂಲಕ ಕಳ ದನ
ಹ ೂೇಗನತ್ತದ . ಯಾಕ ಂದರ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ವಾಗಿ ಆಭಿನಯಿಸ್ವದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಯ ಕ ಥಗಳು ಬಿಸ್ವಯಾಗಿರನತ್ತದ .
ಇಡಿೇ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನ ಕ ೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯನನು ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡಿತಾದರೂ ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲವನನು
ತ್ರಳಿದನಕ ೂಳಳಲನ ಒಳ ಳಯ ರೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತ್ನ ಎಂದನ ನಾನನ ಖ್ಚಿತ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳುತ ತೇನ .
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•

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಬ ೂೇಧ್ನ ಗ ನಿೇವು ಯಾವ ಸಾದೃಶಾಗಳನನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ವದಿದೇರ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ
ಉತ್ತಮವಾಗಿವ ?

•

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ ಬ ೂೇಧ್ನ ಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಭರತ್ ಮಾದರ ಉಪಯೇಗಿಸ್ವದಿದೇರಾ? ಅವು ಯಾವುವು?

ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯ ಹ ಚಿಿನ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಸಂಪನೂಮಲ 2 ನನು ನ ೂೇಡಿ.

:

2:
ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನ ನಿಮಗ ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಪ್ಾಠ್ವನನು ಬ ೂೇಧಿಸಲನ ಯೇಜನ ತ್ಯಾರಸಲನ ಈಗಾಗಲ ೇ ಮಾದರಗಳನನು ಹ ೇಗ
ಬಳಸಲಾಗಿದ ಮತ್ನತ ಎಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ನಿವರ ಮಾದರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹನದನ ಎಂಬನದರ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನನು ನಿೇಡನತ್ತದ .
ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ 1 ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಸ್ವದ ಟ ೇಬಲ್ ನಿಮಗ ಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ . ಇದಕ ಕ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟ ೇಬಲ್ 3 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸ್ವದ ಹಾಗ ಮತ ೂತಂದನ ಕಾಲಂ
(ಕಂಬ ಸಾಲನ) ಅನನು ಸ ೇರಸ್ವ.
ಪುನಃ ಪ್ಾಠ್ವನನು ನ ೂೇಡಿ ಮತ್ನತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳನನು ಬಳಸಲಾಗಿದ ಎಂಬನದನನು ಗನರನತ್ರಸ್ವ. ಇವಲಿದ ೇ
ನಿಮಗ ಉಪಯನಕತವ ನಿಸನವ ಬ ೇರ ಮಾದರಗಳನನು ಸ ೇರಸ್ವ.
ವಿದಾತ್ರವಾಹಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ವದ ಅಡಿಸಾಲನನು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ತ್ನಂಬಿಸಲಾಗಿದ . ನಿೇವು ‘ಹಗೆದ ಮಾದರ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ನತ
ಕಪ್ಗಳು’ “S

Cu ” ಎಂಬ ಇನ ೂುಂದನ ಮಾದರಯ ಕನರತ್ನ ಸಂಪನೂಮಲ 3 ರಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನ ವಿಷಯಗಳನನು ಕಂಡನಕ ೂಳಳಬಹನದನ.

ಕ ೂೇಷಟಕವನನು ಪೂಣಭಗ ೂಳಿಸ್ವದ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ ಟ್ಟಪಪಣ ಯನನು ಸಂಪನೂಮಲ 4ರ ೂಡನ ಹ ೂೇಲ್ಲಸ್ವ
ಟ ೇಬಲ್ 3 ಪಠ್ಾಪುಸತಕದ ವಿಷಯ ಕಲ್ಲಕ ಗ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಬಲಿ ಮಾದರಗಳನನು ಹಾಗೂ ಸಾದೃಶಾಗಳನನು ಪರಗಣ್ಣಸನವುದನ.

24.1
24.2
ಮಾಡಲಪಡನವುದನ) ಆವ ೇಶಗಳ ಹರವು
(ಕೂಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತ
ಮಾಡಲಪಡನವುದನ)ಪೌತ್ರ ಸಕ ಂಡಿಗ
ವಿದನಾತ್ರವಾಹವನನು ಆಮಿೀಟರ್ ಮೂಲಕ
ಅಳತ ಮಾಡನವುದನ.
8
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ಸಾಂಪೌದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹರವು +ನಿಂದ – ವರ ಗ

-

ಆವ ೇಶವನನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.

ಇರನತ್ತದ .
ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಮತ್ನತ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ
ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನತ್ತವ . ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ತ್ಕ್ಷಣಕ ಕ ಆಗನತ್ತದ

ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ನಿಧಾನ ಚ್ಲನ ಯನನು

ಆದರ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ಚ್ಲನ ಯ ವ ೇಗ 1mm s–1

ತ್ಕ್ಷಣದ ವಿದನಾತ್ರವಾಹದ ೂಂದಿಗ

ಇರನತ್ತದ .

ಸರದೂಗಿಸನವುದನ.

24.3
24.4

24.5
24.6

24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
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3
ಮಾದರ ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳ ಬಳಕ ಯನ ಕ ಲವು ಸಾಮಾನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮತ್ನತ ಇತ್ರಮಿತ್ರಗಳನನು ಹ ೂಂದಿದ , ಆದರ ಪೌತ್ರ ಮಾದರ ಹಾಗೂ
ಸಾದೃಶಾಕ ಕ ಅದರದ ದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮತ್ನತ ಇತ್ರಮಿತ್ರಗಳಿವ .
ಸರಳ ಮಾದರಗಳು ಒಂದನ ಸ್ವೇಮಿತ್ ಸನಿುವ ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ ಳಯ ರೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡನತ್ತವ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಸನಿುವ ೇಶಕ ಕ ಸೂಕತವ ನಿಸನವ ಒಂದನ
ಮಾದರ ಇನ ೂುಂದನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕತವಲಿ ಎಂದನ ತ್ರರಸಕರಸಲಪಡಬಹನದನ. ಕ ಲವು ಬಾರ, ಒಂದ ೇ ಸಂದರ್ಭಕ ಕ ಸಿಲಪ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ವಿಧಾನವನನು
ಹ ೂಂದಿರನವ ಎರಡನ ಅರ್ಥವಾ ಹ ಚ್ನಿ ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸಬಹನದನ.
ಮಾದರ ಮತ್ನತ ಸಾದೃಶಾಗಳ ಆಯೆಕ ತ್ನಂಬಾ ಪೌಮನಖ್ವಾದದನದ. ಒಂದನ ವ ೇಳ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಒ0ದನ ವಸನತ ಅರ್ಥವಾ ಒ0ದನ
ಸನಿುವ ೇಶಕ ಕ ಪರಚಿತ್ರಲಿದಿದದರ ನಿೇವು ಅದನನು ಮಾದರಯ ಅರ್ಥವಾ ಸಾದೃಶಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬಾರದನ. ಇಂರ್ಥದನನು
ಉಪಯೇಗಿಸ್ವದರ ಮಕಕಳನನು ಹ ಚ್ನಿ ಗ ೂಂದಲಕ್ತಕೇಡನಮಾಡಿದಂತಾಗನತ್ತದ .
ಇನ ೂುಂದನ ಮನಖ್ಾವಾದ ವಿಷಯ ಏನ ಂದರ , ನಾವು ಉಪಯೇಗಿಸನವ ಮಾದರಗಳಿಂದ ಆಗನವ ಹ ಚ್ನಿವರ ತ್ಪುಪ ಕಲಪನ ಗಳ ಬಗ ೆ ನಮಗ
ಅರವಿರಬ ೇಕನ. ಕ ಲವಮಮ ನಿೇವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಪೌಸನತತ್ ಎಂದ ನಿಸ್ವ ಬಿಟನಟಬಿಡನವ ಅತ್ರೇ ಸೂಕ್ಷಮ ಅಂಶಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಯ
ದಿಕಕನನು ತ್ಪುಪ ದಾರಗ ತ್ರರನಗಿಸನತ್ತವ , ಅರ್ಥವಾ ಮಾದರಯ ಪುನಃಸಮರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ ಲವು ಸೂಕ್ಷಮ ಅಂಶಗಳನನು ತ್ಪ್ಾಪಗಿ ಅನಿಯಿಸಬಹನದನ.
ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಿೇವು ವಿರ್ವಾಂತ್ರದ ಅವಶಾಕತ ಯನನು ತ್ರಳಿಸಲನ ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲದ ‘ರ ೂೇಲರ್ ಕ ೂೇಸಟರ್’ ಮಾದರಯನನು ಬಳಸಬಹನದನ.
ಇದನ ತ್ರಳಿಸನವುದ ೇನ ಂದರ : ‘ಕಾರನಗಳು ತ್ಮಮಷಟಕ ಕ ತಾವ ೇ ಕ ಳಗ ಉರನಳುವುದನನು ಪ್ಾೌರಂಭಿಸನವುದಕ್ತಕಂತ್ ಮೊದಲನ ಅವುಗಳನನು ಎತ್ತರದ
ಬಿಂದನವಿಗ ಎಳ ದನಕ ೂ0ಡನ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕನ, ಅಲಿದ ೇ ಎಲಿ ಕಾರನಗಳು ಟಾೌಕ್ನ ಸನತ್ತ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತವ , ಮತ್ನತ ಅವು ಚ್ಲ್ಲಸನವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ
ಕೂಡ ಹ ೂರಗ ಬರನವುದಿಲಿ’ ಇದರ ಹ ೂೇಲ್ಲಕ ಮಾಡಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಆವ ೇಶವು ಕೂಡ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗ ಯೆೇ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತದ ಎಂದನ
ಅರ ಥಭಸನತಾತರ . ಇದನ ಸೂಕತ ಮಾದರಯಾಗಿರಬಹನದನ, ಆದರ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ನಿೇವು ಏನನನು ಕಲ್ಲಯಬ ೇಕ 0ದನ ಬಯಸ್ವರನತ್ರತೇರ ೂೇ ಅದರ
ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ ‘ರ ೂೇಲರ್ ಕ ೂೇಸಟರ್’ ಮಾದರಯಲ್ಲಿನ “ಮೊದಲ ಬ ಟಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ರೇ ಎತ್ತರದ ಬ ಟಟವಾಗಿರನತ್ತದ ” ಎಂಬ ಯೇಚ್ನ ಗ ೇ
ಅಂಟ್ಟಕ ೂಂಡನ ‘ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮನಂದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದ ಹಾಗ ಶಕ್ತತಯನ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ ’ ಎಂದನ ತ್ರೇಮಾಭನಿಸ್ವ ಬಿಡಬಹನದನ.
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳನನು ಮಾದರಯ ಕನರತ್ನ ಪೌಶಿುಸ್ವ, ಅವರ ಪೌತ್ರಕ್ತೌಯೆಗಳನನು ಎಚ್ಿರಕ ಯಿಂದ ಆಲ್ಲಸ್ವದಾಗ ಮಾತ್ೌ ನಿಮಮ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಾವ ತ್ಪುಪ ಕಲಪನ ಗಳು ನನಸನಳಿಕ ೂಂಡಿವ ಎಂಬನದನ ತ್ರಳಿಯನತ್ತದ . ನಿೇವು ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಚಿತ್ೌಗಳನನು ಬಿಡಿಸಲನ ಹ ೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ,
ಅರ್ಥವಾ ನಿೇವು ಒದಗಿಸ್ವದ ಚಿತ್ೌಗಳಿಗ ಮಾಹಿತ್ರ ಅರ್ಥವಾ ಟ್ಟಪಪಣ ಒದಗಿಸಲನ ತ್ರಳಿಸನವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಮಾದರಯಲ್ಲಿರಬಹನದಾದ ಕ ಲವು
ಸಮಸ ಾಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸಬಹನದನ. ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಗೌಹಿಕ ಯನನು ಶ ೇಧಿಸನವ ಕನರತಾಗಿ “ತ್ರಳುವಳಿಕ ಯ ಪರಶ ೇಧ್ನ : ಕ ಲಸ
ಮತ್ನತ ಶಕ್ತತ” ಎಂಬ ಘಟಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೌಮನಖ್ ಸಂಪನೂಮಲ “ಪೌಗತ್ರ ಮತ್ನತ ಕಾಯಭನಿವಭಹಣ ಯ ಮರಲಾಾಂಕನ” ಇವುಗಳಿಂದ
ತ್ರಳಿದನಕ ೂಳಳಬಹನದನ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ವಿದ್ುುತ್ ಮಂಡಲದ್ ಎರಡು ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ಹೆ ೋಲಿಸುವುದ್ು.
ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನ ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸ್ವಕ ೂಳುಳವ ಮತ್ನತ ಮರಲಾಮಾಪನ ಮಾಡನವ ಅನನರ್ವವನನು ನಿಮಗ
ನಿೇಡನತ್ತದ . ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನನು ಮಾಡಲನ ನಿಮಗ ಸ0ಪನೂಮಲ-2ರ ಅವಶಾಕತ ಇದ .
ನಿೇವು ಈ ಮಾದರಗಳನನು ನಿಮಮ ಬ ೂೇಧ್ನ ಯ ಸನಿುವ ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವಕ ೂಳಳಬಹನದನ. ಆದರ ಒಂದನ ಶಿೇರ್ಷಭಕ ಯ ಕ ೂನ ಗ
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಮಾದರಗಳನನು ಹ ೂೇಲ್ಲಸ್ವ ಮರಲಾಮಾಪನ ಮಾಡಲನ ತ್ರಳಿಸನವುದನ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಉಪಯನಕತವಾಗನತ್ತದ , ಏಕ ಂದರ ೇ ಇದನ
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ತ್ಮಮ ಅರ್ಥಭಗೌಹಿಕ ಯ ಪುನರ್ವಿಮಶ ಭ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲನ ಸಹಾಯಕವಾಗನತ್ತದ .
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ಪ್ಾಠ್ದ ಮೊದಲನ, ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡನವರನ, ಹಾಗೂ ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನನು ಆ ಎರಡನ
ಮಾದರಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ಚ ಿೇನೂ ಹ ೇಳದ ೇ ಯಾವ ರೇತ್ರ ಪರಚ್ಯಿಸನತ್ರತೇರ ಎಂಬನದನನು ಗನರನತ್ರಸ್ವಕ ೂಳಿಳ.
ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಪೌತ್ರ ಮಾದರಯ ಕನರತ್ನ ಸೂಚ್ನಾ ಪತ್ೌ ಅರ್ಥವಾ ಭಿತ್ರತಪತ್ೌಗಳನನು ಒದಗಿಸಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ , ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಮ
ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಆಲ ೂೇಚಿಸಬ ೇಕಾದ ಪೌಶ ುಗಳನೂು ಸಹ ಸ ೇರಸಬ ೇಕನ. ಪೌತ್ರಯ0ದನ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಗನ0ಪುಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಗಳನನು
ಪೌಯತ್ರುಸನವುದನ ಅವಶಾಕ. ಕ ಲವ0ದನ ಗನ0ಪುಗಳು “ಹಗೆದ ಮಾದರ”ಯನನು ಹಾಗೂ ಕ ಲವ0ದನ ಗನ0ಪುಗಳು “S

Cu ”

ಮಾದರಯನನು ಶನರನ ಮಾಡನತಾತರ . ಅದಾದ ನಂತ್ರ ಅವರನ ತ್ಮಮ ಸಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಬ ೇರ ಗನಂಪುಗಳ ಜ ೂತ ಗ ವಿನಿಮಯ
ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವಂತ ಸೂಚಿಸಬ ೇಕನ.
ಅವರನ ಕ ಲಸ ಮಾಡನತ್ರತದದ ಹಾಗ ಗನಂಪುಗಳನನು ಸನತ್ರತ, ಅವರ ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಗಳನನು ಪರಸಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲನ ಪ್ೌೇತಾೂಹಿಸ್ವ.
ಮಾಮೂಲ್ಲ ಪರಸ್ವಿತ್ರಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ನಿ ಗದದಲವಾದರೂ ಸಹಿಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ತ್ಯಾರರ, ಅದರಲೂಿ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ದ ೂಡಿ ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ
ಧ್ವನಿ ಇತ್ರರಗ ಕ ೇಳಿಸಲನ ಪೌಯತ್ರುಸನತ್ರತದದರ ಇದನ ಇನೂು ಹ ಚಾಿಗಬಹನದನ.
ಎರಡೂ ಮಾದರಗಳನನು ಎಲಿ ತ್ಂಡಗಳೊ ಪೌಯತ್ರುಸ್ವದ ನಂತ್ರ ಪೌಶ ುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದರಯ ವಿಷಯಗಳನನು ಕನರತ್ನ ಇಡಿೇ
ತ್ರಗತ್ರಯಂದಿಗ ಚ್ಚಿಭಸ್ವ.
ಪೌತ್ರಯಂದನ ಮಾದರಯ ಸಾಮರ್ಥಾಭ ಮತ್ನತ ಮಿತ್ರಗಳನನು ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಭಸನವಂತ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಹ ೇಳಿ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನನು
ಇಡಿೇ ತ್ರಗತ್ರಯಂದಿಗ ಚ್ಚಿಭಸ್ವ.
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ಈ ಅಧಾಾಯದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಕಷಟಕರವಾದ ವಿಷಯವ ಂದನ ಮಾಡನವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲತ್ರದಿದೇರ. ನಿಮಮ ಬ ೂೇಧ್ನ ಯನನು
ಸರಳಗ ೂಳಿಸಲನ ಮಾದರಗಳನನು ಹ ೇಗ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹನದನ ಎಂಬನದನೂು ತ್ರಳಿದಿದಿದೇರ.
ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲವನನು ಬ ೂೇಧಿಸನವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯ”ವ ಂಬ ತ್ಂತ್ೌದ ಬಳಕ ಯನನು ಪೌಕರಣ ಅಧ್ಾಯನ 2 ಮತ್ನತ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ
3 ಪರಶಿೇಲ್ಲಸ್ವದವು. ಮಾದರಗಳನನು ಬಳಸನವ ಹಲವಾರನ ವಿಧಾನಗಳಿವ , ಅದರಂತ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ 2 ರಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಮಾದರಯನ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ
ತ್ರಳುವಳಿಕ ಯನನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯ ಶಿೇರ್ಷಭಕ ಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸ್ವದಿರ.
ಕ ಲವಂದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರಯ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಭರತ್ರಕ ಮಾದರಗಳಿಗಿಂತ್ ಹ ಚಾಿಗಿ ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರಗಳನನು
ಬ ಳ ಸ್ವಕ ೂಳಳಬ ೇಕನ ಎಂಬ ಭಾವನ ಯಿದ . ಆದರ ಅರ ಥಭಸನವಿಕ ಯನನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸನವ ಕ್ತೌಯೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ರಕ ಮಾದರಗಳು ತ್ನಂಬಾ
ಸಹಾಯಕ ಅಲಿದ ೇ ಭರತ್ರಕ ಮಾದರಗಳಿಂದ ವಿಶಿವಿದಾಾನಿಲಯದ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗೂ ಪೌಯೇಜನವಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ ರಸಾಯನ ಶಾಸರದಲ್ಲಿ
ಸಮಸಾಿನಿಗಳ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಗಳನನು ಅಣನವಿನ ಮಾದರಯ ರಚ್ನ ಯಿ0ದ ಅರ ಥಭಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ಸಾಧ್ಾವಿದ .
ನಿಮಮ ಮನಂದಿನ ಬ ೂೇಧ್ನಾ ಶಿೇರ್ಷಭಕ ಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಯಾವ ಪರಕಲಪನಾತ್ಮಕ ತ ೂಂದರ ಗಳನನು ಹ ೂಂದಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಎಲ್ಲಿ
ಮಾದರಗಳನನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ವಕ ೂಳಳಬಹನದನ ಎಂಬನದನನು ಗನರನತ್ರಸ್ವ. ಯಾವ ಮಾದರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾದೃಶಾಗಳು ಅತ್ಾಂತ್
ಸೂಕತವಾಗಬಹನದನ ಎಂಬನದನನು ಪರಗಣ್ಣಸ್ವ.
ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಗಳನನು ಮಾಡಲನ ನಿಮಮ ಯೇಜನ ಗಳನನು ಸಹ ೂೇದ ೂಾೇಗಿಗಳ ೊಂದಿಗ ಚ್ಚಿಭಸ್ವ.


ಯಾವ ರೇತ್ರಯ ಮಾದರ ಅರ್ಥವಾ ಸಾದೃಶಾವನನು ಬಳಸಲನ ನಿೇವು ಯೇಚಿಸನತ್ರತೇರಾ?



ಮಾದರಯ ಸಾಮರ್ಥಾಭಗಳಾವುವು ಮತ್ನತ ಅದರ ಮಿತ್ರ/ದರಬಭಲಾಗಳಾವುವು?



ಈ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಗಳನನು ನಿಮಮ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ ಅನನಷಾಾನ ಮಾಡನತ್ರತೇರ?



ಯಾವ ನಿದಿಭಷಾ ಲಕ್ಷಣದ ಡ ಗ ನಿೇವು ಗಮನ ಸ ಳ ಯನವಿರ?
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ಕನಿಷಾ ಒಂದನ ಮಾದರ ಆಧಾರತ್ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನ ೂುಳಗ ೂಂಡಂತ ನಿಮಮ ಬ ೂೇಧ್ನಾ ಯೇಜನ ಯನನು ಬರ ಯಲನ ಪೌಯತ್ರುಸ್ವ.

1:
1

.

24.1
24.2
.

–

–

1mm s-1

‘

24.3;
24.4

12

’
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ಓಮನ ನಿಯಮ

24.5;
24.6

ಒಂದನ ವಾಹಕಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ವದಂತ V ಮತ್ನತ I

ವೇಲ ಟೇಜ ಮತ್ನತ ಪೌವಾಹಗಳ ನಡನವ ಅಲಪ ಪೌಮಾಣದ

ಗಳ ನಡನವಿನ ಸಂಬಂಧ್

ಗ ೂಂದಲ
ಮಂಡಲ ನಕ್ಷ ಯನನು ನಿಜ ಮಂಡಲ ಜ ೂೇಡನ ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸನವುದನ, ವೇಲಟಮಿೇಟರ ಹಾಗೂ ಆಮಿೀಟರ್
ಜ ೂೇಡನ ಕೌಮ

ಮಂಡಲ ರ ೇಖಾ

ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗ ಬಳಸಲಾಗನವ

ಚಿತ್ೌಗಳು

ಸಾಂಪೌದಾಯಿಕ ಚಿಹ ುಗಳು

ರ ೂೇಧ್ಗಳ ಸರಣ್ಣ

ಸರಣಿಯಲಿಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿದ್ ರೆ ೋಧಗಳಿಗೆ:ಒಟನಟ

ಮಂಡಲ ನಕ್ಷ ಯನನು ನಿಜ ಮಂಡಲ ಜ ೂೇಡನ ಗ

ಮತ್ನತ ಸಮಾಂತ್ರ

ವಿರ್ವಾಂತ್ರವು, ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ಗಳ ನಡನವ

ಸಂಬಂಧಿಸನವುದನ,

ಜ ೂೇಡಣ

ಇರನವ ವಿರ್ವಾಂತ್ರಗಳ ಮೊತ್ತಕ ಕ ಸಮ.
ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿದ್ ಮ ರು

ಅಳತ ಗಳನನು ಅರ ಥಭಸಲನ ಗ ೂಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹನದನ
ಉದಾಹರಣ ಯ ಮೂಲಕ ೊ ೂಟನಟ ರ ೂೇಧ್ವನನು ಲ ಕಕ

ರೆ ೋಧಗಳ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲಿಿ: ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ದ ನಡನವ ಹಾಕನವುದನ ಸವಾಲಾಗಬಹನದನ,
ಇರನವ ವಿರ್ವಾಂತ್ರವು ಒಟನಟ ಜ ೂೇಡನ ಯ

ಒಟನಟ ರ ೂೇಧ್ವು ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ ಎಂಬ

ತ್ನದಿಗಳ ಮಧ ಾ ಇರನವ ವಿರ್ವಾಂತ್ರಕ ಕ ಸಮ

ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಯನ ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಗ

ಇರನತ್ತದ .

ಪೌತ್ರಕೂಲವಾಗಬಹನದನ

ಮಂಡಲದ ಅಖ್ಂಡ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹರಯನವ
ವಿದಾತ್ರವಾಹ= ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ಹರಯನವ ವಿದನಾತ್ರವಾಹಗಳ ಮೊತ್ತಕ ಕ ಸಮ
ವಿದನಾತ್ ಪೌವಾಹದ

ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದನಾತ್ರವಾಹವಾದಾಗ ಸಿಲಪ

ಪರಣಾಮಗಳು

ಶಕ್ತತಯನ ಶಾಖ್ವಾಗಿ ವಾಯವಾಗನತ್ತದ
Power P = VI
Energy H = V I t
Energy H = I2 R

ಉಷಿ ಪರಣಾಮ

24.7,

ಉಷಿ ಪರಣಾಮದ ಕಾಯೇಭಪಯೇಗಿ

ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಈ ಸಾಧ್ನಗಳ ಪರಚ್ಯ

24.8,

ಅನಿಯಗಳು: ಹಿೇಟರನಗಳು, ಟ ೂೇಸಟರನಗಳು,

ಹ ೂಂದಿರನತಾತರ ಯೆೇ?

24.9,

ಫಿಲಾಮಂಟ್ ಬಲನಬಗಳು, ಫ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇತಾಾದಿ

24.10
ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ

24.11,

Electric power:

ಮಾನಗಳು

24.12,

P=VI

24.13

P = V/R

ಶಕ್ತತ ಮತ್ನತ ಆವ ೇಶಗಳ ನಡನವ ಗ ೂಂದಲಗಳು

P = I 2R
ವಿದನಾತ್ತ ಸಾಮರ್ಥಾಭವನನು ವಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
ಅಳ ಯನತಾತರ .
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Commercial unit of energy = kilowatt hour
(kW h) = 3.6 × 106 joules.
ವಿದನಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಆವ ೇಶವನನು
ಬಳಸ್ವಕ ೂಳುಳವುದಿಲಿ. ನಾವು ಬಳಸ್ವದ ಶಕ್ತತಗ ಹಣ
ಪ್ಾವತ್ರಸನತ ತೇವ ಹ ೂರತ್ನ ಆವ ೇಶಕಕಲಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ

24.14,

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಕ ಲವು ದಾೌವಣಗಳ ಮೂಲಕ

ಧ್ನಾಗೌ ಮತ್ನತ ಋಣಾಗೌ ಗಳು ಹಾಗೂ ಆವ ೇಶಗಳ

ಪರಣಾಮ

24.15

ಹರಸ್ವದಾಗ ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣ

ನಡನವ ಗ ೂಂದಲಗಳು

ಯಾಗನವುದನ.
ಕಾಂತ್ರೇಯ ಪರಣಾಮ 24.16,

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಸ್ವದಾಗ ವಿದನಾತ್ನತ ಹಾಗೂ ಕಾಂತ್ಗಳು ಪರಸಪರ ಪೌಭಾವವನನು

24.17,

ಅದರ ಸನತ್ತಲೂ ಕಾಂತ್ರೇಯ ಕ್ಷ ೇತ್ೌ

24.18

ಉಂಟಾಗನತ್ತದ .

ಹ ೇಗ ಬಿೇರನತ್ತವ ?

ವಿದನಾತ್ರತನಿಂದಾಗನವ
ಅಪ್ಾಯಗಳು

2:
“ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯ” ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಅಭಿನಯಿಸಲನ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಪ್ಾತ್ೌಗಳಿರನತ್ತವ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಸಣಿ ದೃಶಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ ಆ
ಪ್ಾತ್ೌದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡನತಾತರ ಮತ್ನತ ನಟ್ಟಸನತಾತರ . ಆ ಪ್ಾತ್ೌಗಳ ಒಳಹ ೂಕನಕ ಅದರ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಅಳವಡಿಸ್ವಕ ೂಳುಳತಾತರ . ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ೇ ಲ್ಲಖ್ಯತ್ ಸಂಭಾಷಣ ಯನನು ಕ ೂಡಲಾಗನವುದಿಲಿ, ಆದರ ಶಿಕ್ಷಕರನ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಅವರ ಪ್ಾತ್ೌವನನು ಅವರನ ಅರತ್ನಕ ೂಳಳಲನ
ಬ ೇಕಾದಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನನು ನಿೇಡಬ ೇಕನ. ಅಭಿನಯಿಸನತ್ರತರನವ ಮಕಕಳಿಗ ಅವರ ಭಾವನ ಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನನು ಸಹಜವಾಗಿ/
ಸಾಿಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಾಕತಪಡಿಸಲನ ಪ್ೌೇತಾೂಹ ನಿೇಡಬ ೇಕನ.
ಪ್ಾತಾೌಬಿನಯವು ಹಲವಾರನ ಅನನಕೂಲತ ಗಳನನು ಹ ೂಂದಿದ , ಏಕ ಂದರ ಇದನ:


ಇತ್ರರ ಭಾವನ ಗಳನನು ಅರ ಥಭಸ್ವಕ ೂಳಳಲನ ನಿಜ ಜಿೇವನದ ಸನಿುವ ೇಶಗಳನನು ಪರಶ ೇಧಿಸನತ್ತದ .



ತ್ರೇಮಾಭನ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಳವ ಕರಶಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯನನು ಪ್ೌೇತಾೂಹಿಸನತ್ತದ .



ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳನನು ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ತೌಯವಾಗಿ ತ ೂಡಗಿಸನತ್ತದ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗೂ ತ್ಮಮ ಕ ೂಡನಗ ನಿೇಡಲನ ಅವಕಾಶ
ಒದಗಿಸನತ್ತದ



ಉನುತ್ ಮಟಟದ ಚಿಂತ್ನ ಯನನು ಬ ಳ ಸನತ್ತದ .

ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯವು ಚಿಕಕ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನಿುವ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಲನ ಆತ್ಮವಿಶಾಿಸವನನು ನಿೇಡನತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ
ಒಂದನ ಸ ೂಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ರೇದಿ ಮಾಡನತ್ರತರನವ ಹಾಗ , ಪೌವಾಸ್ವಗಳಿಗ ಸಿಳಿೇಯ ಸಾಮರಕದ ದಾರ ತ್ರಳಿಸನವುದನ, ಅರ್ಥವಾ ಒಂದನ ಟ್ಟಕ ಟ್
ಖ್ರೇದಿಸನವುದನ. ನಿೇವು ಕ ಲವು ಚಿಹ ುಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಲರ್ ರಂಗಸಜಿಿಕ ಯಂದಿಗ

‘ಕ ಫ ’ ‘ಡಾಕಟರರ ಆಪರ ೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್’ ‘ಗಾಾರ ೇಜ್’ ಮನಂ.)

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳನನು ‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ ಕ ಲಸ ಮಾಡನತಾತರ ’ ಅವರನ ಏನನ ಹ ೇಳುತಾತರ ?, ನಾವು ಅವರಗ ಏನನ ಕ ೇಳಬ ೇಕನ? ಮನಂತಾದ
ಪೌಶ ುಗಳನನು ಕ ೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ಾತ್ೌಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಲನ ತ್ರಳಿಸ್ವ. ಅವರ ಭಾಷ ಬಳಕ ಯನನು ಗಮನಿಸ್ವ.
ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯವು ಹಿರಯ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳ ಜಿೇವನ ಕರಶಲಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬಲಿದನ. ಉದಾಹರಣ ಗ ನಿೇವು ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಷಭವನನು
ಹ ೇಗ ಪರಹರಸಬಹನದನ ಎಂಬನದರ ಬಗ ೆ ಪರಶ ೇಧಿಸನತ್ರತರಬಹನದನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ ಥಜ ಘಟನ ಯನನು ಬಳಸದ ೇ, ಅಂರ್ಥದ ದೇ ಸಮಸ ಾಗಳನನು
ಒಳಗ ೂಂಡ

ಸನಿುವ ೇಶವನನು ವಿವರಸಬಹನದನ. ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಪ್ಾತ್ೌಗಳನನು ನಿೇವ ೇ ವಹಿಸ್ವಕ ೂಡಿ ಅರ್ಥವಾ ಅವರ ೇ ಒಂದನನು

ಆಯನದಕ ೂಳಳಲ್ಲ. ನಿೇವು ಅವರಗ ತ್ಯಾರಗಾಗಿ ಸಿಲಪ ಸಮಯ ನಿೇಡಬಹನದನ ಅರ್ಥವಾ ತ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿನಯಿಸಲನ ಹ ೇಳಬಹನದನ. ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯವನನು
ಇಡಿೇ ತ್ರಗತ್ರ ಮನಂದ ಮಾಡಬಹನದನ. ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರರನ ನ ೂೇಡದ ಹಾಗ ಪೌತ ಾೇಕ ತ್ಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹನದನ. ಈ
14

www.TESS-India.edu.in

ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯ ಉದ ದೇಶ ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯದ ಅನನರ್ವ ನಿೇಡನವುದನ ಹಾಗೂ ಇದನ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮಸನವ ಅಂಶಗಳನನು ಅನನರ್ವಿಸನವುದನ ಅಗಿದ .
ನಿೇವು ಅತ್ರೇ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯವನಾುಗಲ್ಲೇ, ಯಾವುದ ೇ ‘ಬ ಸಟ ಆಕಟರ್’ ಪೌಶಸ್ವತಯನಾುಗಲ್ಲೇ ಬಯಸನತ್ರತಲ.ಿ
ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯವನನು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಣತ್ ವಿಷಯಗಳಲೂಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹನದನ. ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಪರಮಾಣನಗಳ ವತ್ಭನ ಯನನು
ಅಭಿನಯಿಸಬಹನದನ. ಅವರನ ವಿವಿಧ್ ಕಣಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಎತ್ರತಕ ೂಂಡನ, ಅರ್ಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲ ಬ ಳಕನ, ಶಾಖ್, ಮನಂತಾದವುಗಳ
ಪರಣಾಮವನನು ಬಳಸ್ವ ಸಂಭಾಷಣ ಯಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಬಹನದನ. ಗಣ್ಣತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ೂೇನಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಆಕೃತ್ರಗಳು ಮನಂತಾದವುಗಳ ಪ್ಾತ್ೌ ಅಭಿನಯಿಸ್ವ
ಅವುಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಹಾಗೂ ಸಂಯೇಜನ ಗಳನನು ಕಂಡನಕ ೂಳಳಬಹನದನ.

3:

ಈ ಸಂಪನೂಮಲವನನು ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ 2 ಮತ್ನತ ಅಧ್ಾಯನ ಪೌಕರಣ 2 ರಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖ್ಯಸಲಾಗಿದ .
ಒಂದನ ಗನಂಪು ಎಲಿ ಸಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಹಾಗೂ ಸೂಚ್ನ ಗಳನನು ಪಡ ದನ ತ್ಯಾರಾದ ನಂತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಗಳು ಕಾಯಭ
ನಿವಭಹಿಸಲನ ಸನಮಾರನ ಐದನ ನಿಮಿಷಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಳತ್ತವ .
ಗಮನಿಸ್ವ: ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳಿಗ ಅವುಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ತೌಯೆಗಳು ಏನನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತವ ಎಂಬನದನನು
ಹ ೇಳದ ಅವರಗ ಸೂಚ್ನ ಗಳನನು ಮಾತ್ೌ ಅನನಸರಸಲನ ಬಿಡಿ. ಪೌಶ ುಗಳನನು ಕ ೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗಮನವನನು ಸೂಕತ ದಿಶ ಯತ್ತ
ನಿದ ೇಭಶಿಸ್ವ ಮತ್ನತ ಅವರಗ ೇ ಉತ್ತರಗಳನನು ಕಂಡನಕ ೂಳಳಲನ ಬಿಡಿ.
ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ನತ ಅಭಿಪ್ಾೌಯಗಳು ಮಾದರಯ ಸೂಚ್ನ ಗಳನನು ಅನನಸರಸನತ್ತವ .

ಕಾಗದದಿಂದ ಸನತ್ರತರನವ(ಮನಚಿಿರನವ) ಮಿಠಾಯಿಗಳ ಒಂದನ ಪ್ಟಟಣ, ಎರಡನ ಸಣಿ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಗಳು(ರಟ್ಟಟನ ಡಬಬಗಳು), ಸಿಲಪ ಕಾಗದದ ಕಪ್ಗಳು.
ಅಧ್ಭಭಾಗ ಮಿಠಾಯಿಗಳನನು ಒಂದನ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಗ ಹಾಕ್ತ, ಉಳಿದಧ್ಭವನನು ಇನ ೂುಂದನ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಗ ಹಾಕ್ತ.
ಈ ಮಾದರಯನ ಅಂದಾಜನ 20 ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಮತ್ನತ ಗನಂಪಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 10 ಜನರನ, ಜ ೂತ ಗ ಒಬಬರನ ವಿೇಕ್ಷಕರನ ಹಾಗೂ ಪೌಶ ುಗಳನನು
ಓದಲನ ಇನ ೂುಬಬರನ ಇದಾದಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸನತ್ತದ . ಒಂದನ ವ ೇಳ ತ್ನಂಬಾ ದ ೂಡಿ ಗನಂಪು ಮತ್ನತ ಹ ಚ್ನಿ ಮಿಠಾಯಿಗಳನನು
ಉಪಯೇಗಿಸ್ವದರ ಮಿಠಾಯಿಯನ ಎಲಿರನೂು ತ್ಲನಪಲನ ತ್ನಂಬಾ ಸಮಯ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಳತ್ತದ .

ನಿೇವು ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯನನು ಆರಂರ್ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ಗನಂಪಿನಿಂದ ಒಬಬರನನು ಸೂಚ್ನ ಗಳನನು ಮತ್ನತ ಪೌಶ ುಗಳನನು ಓದಿ ಹ ೇಳಲನ
ಆರಸ್ವಕ ೂಳಿಳ.


ಒಬಬರನನು ಹ ೂರತ್ನಪಡಿಸ್ವ ಎಲಿರನನು ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವ. ಹ ೂರಗಿರನವವರನ ವಿೇಕ್ಷಕರಾಗಲ್ಲ. ಅವರನನು ಬಿಟನಟ ಉಳಿದವರ ೂಂದಿಗ
ಆಟ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸ್ವ.
ಒಬಬರ ಕ ಥಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಭದಷನಟ ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿ ತ್ನಂಬಿದ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಯನನುಕ ೂಡಿ. ಅವರನ ಪೌತ್ರೇ ಸ ಕ ಂಡಿಗ ಒಂದರಂತ ತ್ಮಮ
ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರನವವರಗ ಒಂದನ ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಯನನು ಕ ೂಡಲನ ಹ ೇಳಿ, ಇದನನು ಪಡ ದನಕ ೂಂಡವರನ ಅವರ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರನವವರಗ
ದನನು ಹಸಾತಂತ್ರಸಲ್ಲ, ಇದನ ಹಿೇಗ ೇ ಮನಂದನವರಯಲ್ಲ. (ಬ ೇಕಾದರ ಪೌತ್ರೇ ಸ ಕ ಂಡಿಗ ಒಂದನ ಮೇಜನನು ತ್ಟ್ಟಟ ಸಮಯ ಅ
ನಿಧ್ಭರಸಲನ ವೃತ್ತದ ಹ ೂರಗ ಇನ ೂುಬಬರ ಸಹಾಯ ಪಡ ಯಿರ)
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ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರನವ ಒಬಬರ ಬಳಿ ಕಪ್ ಇರನತ್ತದ . ಮಿಠಾಯಿಯನ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ ಇದನನು ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ಒಂದನ ಸ ಕಂಡಿನಷನಟ
ೊ

ಕಾಲ ತ್ಡ ದನ ಮಿಠಾಯಿಯನನು ಮಾತ್ೌ ಮನಂದ ಸಾಗಿಸಬ ೇಕನ. ಬ ೇಗನ ೇ, ಎಲಾಿ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ವೌತ್ತದಲ್ಲಿ ಏಕಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಾಗನತ್ರತರನತ್ತವ .
ವಿೇಕ್ಷಕರನ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಹಿಡಿದಿರನವವನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರನವ ವಾಕ್ತತಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರರನತಾತರ . ಅವರನ ಈ ವಾಕ್ತತಯನ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ
ಹಿಡಿದಿರನವವನಿಗ ಮಿಠಾಯಿಯನನು ಪ್ಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದನ ಚ್ಪ್ಾಪಳ ತ್ಟನಟತಾತರ . (ಅಂದರ ಮಿಠಾಯಿಯನ ಒಂದನ ಪೂಣಭ
ವೌತ್ತ ಸನತ್ರತದ .) ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಹಿೇಗ ವೌತ್ತವನನು ಹಲವಾರನ ಬಾರ ಸನತ್ತಲನ ಬಿಡಿ. ಹಿೇಗ ಎಲಿರೂ ಒಂದನ ಲಯಕ ಕ ಬಂದ ನಂತ್ರ ನಿೇವು
ಕ ಲವು ಬದಲಾವಣ ಗಳನನು ಮಾಡಬಹನದನ.


ಈಗ ಎರಡನ ೇ ವಾಕ್ತತಯ ಕ ಥಯಲ್ಲಿ ಇನ ೂುಂದನ ಕಪಪನನು ನಿೇಡಿ. ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಸಾಗನವ ವ ೇಗಕ ಕ ಏನಾಗನತ್ತದ ? ( ವಿೇಕ್ಷಕರನ ಎಷನಟ ಬಾರ
ಚ್ಪ್ಾಪಳ ಗಳನನು ತ್ಟನಟತಾತರ .)



ಈಗ ಮತ ೂತಬಬರ ಕ ಥಯಲ್ಲಿ ಇನನುಳಿದ ಅಧ್ಭ ಮಿಠಾಯಿ ಇರನವ ಪ್ ಟ್ಟಟಗ ಯನನು ಕ ೂಡಿ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಪೌತ್ರ ಸ ಕ ಂಡಿಗ ಒಂದರಂತ
ಮಿಠಾಯಿಯನನು ಸಾಗಿಸನತ್ರತರಲ್ಲ, (ಈಗ ಇಬಬರನ ಮಿಠಾಯಿಯನನು ಪ್ಾಸ್ ಮಾಡನತ್ರತರನವುದರಂದ ಪೌತ್ರೇ ಸ ಕ ಂಡಿಗ ಎರಡನ ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಗಳು
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸ್ ಆಗನತ್ರತದ .) ಇದರಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಯನ ಪ್ಾಸ್ ಆಗನತ್ರತರನವ ವ ೇಗವು ಹ ಚ್ನಿತ್ತದ . ಆದದರಂದ ವಿೇಕ್ಷಕ ಎರಡನ
ಪಟನಟ ಹ ಚ್ನಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಚ್ಪ್ಾಪಳ ಹ ೂಡ ಯನತ್ರತರನತಾತನ .



ಮಿಠಾಯಿಯನನು ಕ ೂಡನವ ವಾಕ್ತತಯನ ಏನನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತಾತನ ?



ಮಿಠಾಯಿಯನ ಯಾವುದನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ ?



ಕಪ್ ಗಳು ಯಾವುದನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತವ ?



ಮಿಠಾಯಿಯನಳಳ ಎರಡನ ೇ ವಾಕ್ತತಯನನು ಸ ೇರಸನವುದನ ಏನನನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಪರಣಾಮವ ೇನನ?



ಮಿಠಾಯಿ ಕ ೂಡನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತಯನ ವಿದನಾತ್ ಕ ೂೇಶ/ಬಾಾಟರಯಿಂದ ಆವ ೇಶಗಳನನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೂಡನತ್ರತರನವದನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ .(
ಈ ಮಾದರಯನ ತ್ಪ್ಾಪಗಿ, ಬಾಾಟರಯನ ಆವ ೇಶಗಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ತದ ಎಂದನ ಸಲಹ ನಿೇಡಬಹನದನ. ಆದರ ಬಾಾಟರ ಆವ ೇಶಗಳನನು
ಕ ೇವಲ ಚ್ಲ್ಲಸನವ ಹಾಗ ಮಾತ್ೌ ಮಾಡನತ್ತದ .)



ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಆವ ೇಶಗಳಿದದಹಾಗ . ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಯನ ಸಾಗನತ್ರತರನವ ವ ೇಗವು ವಿದನಾತ್ರವಾಹವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ . ಚ್ಪ್ಾಪಳ ಯ ವ ೇಗ
ಹ ಚಿಿದಂತ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರನವ ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ . ಇಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಕನನ “ಅಮಿೀಟರ್” ಇದದ ಹಾಗ , ಅಂದರ ಆವ ೇಶಗಳು
ಸಾಗನತ್ರತರನವ ವ ೇಗವನನು ಅಳ ಯನತಾತನ .



ಬಟಟಲನಗಳು ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿ ಸಾಗನತ್ರತರನವ ವ ೇಗವನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನತ್ತವ . ಇವು ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್/ಲಾಾಂಪಗಳನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತವ .(ಈ
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ನ ಥಜ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತಯನ ಮಂಡಲಗಳನನು ಬಿಟನಟ ಹ ೂರ ಹ ೂೇಗನತ್ರತರನತ್ತದ , ಆದರ ಈ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ ಇಂರ್ಥ
ಸಂರ್ಂಧ್ ನ ೂೇಡನವುದನ ಕಷಟಕರ)



ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಯನನು ಹಿಡಿದಿರನವ ಎರಡನ ೇ ವಾಕ್ತತಯನ ಇನ ೂುಂದನ ಬಾಾಟರಯನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತಾತನ . ಇನ ೂುಂದನ ಬಾಾಟರಯನನು
ಸ ೇರಸನವುದರಂದ ವಿದನಾತ್ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ . ಈಗ ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಗಳು ವಿೇಕ್ಷಕನನನು ದಾಟ್ಟ ವ ೇಗವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತವ . ಸ್ವಹಿತ್ರಂಡಿಯಿರನವ
ವಾಕ್ತತಯನನು ಸ ೇರಸನವುದರ ಸಮಸ ಾ ಏನ ಂದರ ೇ, ಹ ಚ್ನಿವರ ಬಾಾಟರಯನನು ಸ ೇರಸನವುದರಂದ ಹ ಚ್ನಿವರ ಆವ ೇಶವನನು ಸ ೇರಸ್ವದ ಹಾಗ
ಎಂದನ ತ್ಪ್ಾಪಗಿ ಅರ ಥಭಸಬಾರದನ, ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಆವ ೇಶ ಒಂದ ೇ ಆಗಿರಬ ೇಕನ. ಆವ ೇಶದ ಚ್ಲನ ಯ ವ ೇಗ ಮಾತ್ೌ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ
ಎಂಬನದನನು ನ ನಪಿನಲ್ಲಿಟನಟಕ ೂಳಳಬ ೇಕನ.

ಈ ಮಾದರಯನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಆವ ೇಶಗಳು ಒಂದ ೇ ಸಮನಾಗಿರನತ್ತದ ಎಂಬನದನನು ತ ೂೇರಸಲನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ . ಯಾವುದ ೇ
ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಮಂಡಲವನನು ಬಿಟನಟ ಹ ೂೇಗನವುದಿಲಿ ಮತ್ನತ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ಕಗಳನನು ಸ ೇರಸನವುದರಂದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಕಡಿಮ
ಆಗನತ್ತದ ಎಂಬನದನೂು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ .
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ಈ ಮಾದರಯನ ವಿದನಾತ್ ಕ ೂೇಶವು ಆವ ೇಶಗಳ ಮೂಲ ಎಂದನ (ತ್ಪ್ಾಪಗಿ) ತ್ರಳಿಸನತ್ತದ ಹಾಗೂ ವಿದನಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆವ ೇಶಗಳು
ಚಾಲನ ಯಲ್ಲಿ ಬರಲನ ಕ ೂಂಚ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬ ೇಕಾಗನತ್ತದ ಎಂದನ ಸೂಚಿಸನತ್ತದ . ಈ ಮಾದರಯನ ಶಕ್ತತಯ ವಗಾಭವಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಗನತ್ತದ ಎಂದನ
ಸರಯಾಗಿ ತ್ರಳಿಸನತ್ತದ .

ಒಂದನ ಉದದವಾದ, ಕಡಿಮ ತ್ೂಕದ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ , ಇದರ ಪೌತ್ರೇ ಮಿೇಟರ್ ನೂು ಗನರನತ್ರಸ್ವರಬ ೇಕನ. ಇದರಂದ ಅದನ ಎಷನಟ ವ ೇಗವಾಗಿ
ಸನತ್ನತತ್ರತದ ಎಂದನ ಗನರನತ್ರಸಬಹನದನ. ಹಗೆದ ಉದದ ಹ ಚಿಿದದಷೂಟ ಹ ಚ್ನಿ ಜನರನ ಆ ಪ್ಾತಾೌಭಿನಯ ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ ೂೆಳಳಬಹನದನ.

ಪ್ಾೌರಂಭಿಸನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ತ್ಂಡದಿಂದ ಒಬಬರನನು ಸೂಚ್ನ ಗಳು ಮತ್ನತ ಪೌಶ ುಗಳನನು ಓದಲನ ಆಯೆಕಮಾಡಿ.


ಗನಂಪಿನ ಎಲಿರೂ ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಬ ೇಕನ, ಇದರಂದ ಹಗೆದ ಕನಣ್ಣಕ ಯನ ತ್ನಂಬಾ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಎಳ ಯಲಪಡಬಾರದನ, ಅದ ೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯವುದ ೇ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಜ ೂೇತ್ನ ಬಿೇಳಬಾರದನ ಕೂಡ.



ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಕನಣ್ಣಕ ಯನನು ಏಕ ಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಎಳ ಯನವುದನ; ಅಂದರ ಏಕಸಮನಾದ ಬಲದಿಂದ.



ಎಲಿರೂ ಹಗೆವು ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಹಾಗ ಅದನನು ಬಹಳ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರಬ ೇಕನ.



ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಎಲಿರಗಿಂತ್ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬ ೇಕನ ಮತ್ನತ ಏನಾಗನತ್ರತದ ಎಂಬನದನನು ಗಮನಿಸಬ ೇಕನ. ಆದರ ೇ ಅವರನ ಅದನನು ಅತ್ರೇ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದನ, ಇದ ೇನೂ ಹಗೆ ಜಗಾೆಟ ಸಪಧ ಭಯಲಿ! ಹಗೆವನನು ಎಳ ಯನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತ ಸ್ವಿರವಾಗಿ ಎಳ ಯಬ ೇಕನ, ಹ ಚ್ನಿ
ಹ ಚ್ನಿ ಬಲದಿಂದಲಿ.



ಈ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ ಹಗೆವನನು ಎಳ ಯನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತ ಏನನನು ಸೂಚಿಸನತಾತನ ?



ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಹಗೆ ಏನನನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ ?



ಯಾರಾದರೂ ಹಗೆವನನು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಂಡರ , ಆ ಪೌಕ್ತೌಯೆಯನ ಏನನನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ ?



ಹಗೆವನನು ಎಳ ಯನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತ ವಿದನಾತ್ ಕ ೂೇಶವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತಾತರ . ವಾಕ್ತತಯನ ಹಗೆವನನು ಎಳ ದಾಗ, ಅದನ ವಿದನಾನಮಂಡಲಕ ಕ
ಶಕ್ತತಯನನು ಒದಗಿಸನತ್ತದ .



ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನವ ಹಗೆ ವಿದನಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಯನತ್ರತರನವ ವಿದನಾದಾವ ೇಶಗಳನನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದ .



ಯಾರಾದರೂ ಹಗೆವನನು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಎಳ ದಾಗ ಅವರ ಕ ಥಗಳು ಬಿಸ್ವಯಾದ ಅನನರ್ವ ಆಗನತ್ತದ ಹಾಗೂ ಹಗೆವನನು ಎಳ ಯಲನ
ಕಷಟವಾಗನತ್ತದ . ಹ ಚಿಿಸ್ವದ ಬಿಗಿಪಟನಟ ಹ ಚಾಿದ ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ವನನು ಪೌತ್ರನಿಧಿಸನತ್ತದ . ಕ ಥಗಳು ಬಿಸ್ವಯಾಗನವುದ ಂದರ ಶಕ್ತತಯನ
ಮಂಡಲದಿಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ವಗಾಭಯಿಸ್ವದ ಹಾಗ . ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯನತ್ರತರನವ ವಾಕ್ತತ ರ ೂೇಧ್ ಅರ್ಥವಾ ಬಲಬ ಇದದ ಹಾಗ .

ಈ ಮಾದರಯನ ಒಂದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಿದನಾದಾವ ೇಶಗಳು ವಿದನಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಯನತ್ತದ ಎಂಬನದನನು ತ ೂರಸನತ್ತದ . ಹಾಗೂ
ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ ಮತ್ನತ ಶಕ್ತತಯ ವಗಾಭವಣ ಯ ನಡನವ ಸಂಬಂಧ್ವನನು ಏಪಭಡಿಸನತ್ತದ .
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ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಹಗೆವನನು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನಕ ೂಂಡಿದಾದಗ, ಇನ ೂುಬಬ ವಾಕ್ತತ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಎಳ ಯಲನ ಪೌಯತ್ರುಸ್ವದರ , ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್ ಹ ಚಾಿದಂತ
ವಿದನಾತ್ತನನು ಒಂದ ೇ ರೇತ್ರಯಾಗಿರನವಂತ ಇಡಲನ ವಿದನಾತ್ ಕ ೂೇಶ ಪೌಯತ್ರುಸನತ್ತದ ಎಂಬನದನನು (ತ್ಪ್ಾಪಗಿ) ಸೂಚಿಸನತ್ತದ

4:

ಈ ಸಂಪನೂಮಲವನನು ಚ್ಟನವಟ್ಟಕ 2 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಟ ೇಬಲ್ R4.1 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ರತರನವ ಮಾದರಗಳನನು ಗನರನತ್ರಸಲಾಗಿದ , ಹಾಗೂ
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹನದಾದ ಹ ಚ್ನಿವರ ಮಾದರಗಳ ಕನರತ್ನ ಸಲಹ ನಿೇಡಲಾಗಿದ .
R4.1

24.1
24.2
–

ವಿದನಾತ್ರವಾಹ (ಆಂಪ್ ೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಆವ ೇಶ ವನನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ

ಬಳಸಲಾಗಿದ್ುು: ವಿದನಾತ್ರವಾಹ

ಅಳತ ಮಾಡಲಪಡನವುದನ)

ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.

ಹರವಿದದಂತ . ಮಂಡಲ ಒಂದನ ಮನಚಿಿದ

ಆವ ೇಶಗಳ ಹರವು (ಕೂಲಮ್

ದಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಛ ೇದವಾದರ

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತ

ಹರವು ನಿಂತ್ನ ಹ ೂೇಗನತ್ತದ .

ಮಾಡಲಪಡನವುದನ)ಪೌತ್ರ ಸಕ ಂಡಿಗ

ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ನಿಧಾನ

ಸಹಾಯಕವಾಗ

ವಿದನಾತ್ರವಾಹವನನು ಆಮಿೀಟರ್

ಚ್ಲನ ಯನನು ತ್ತ್ಕ್ಷಣದ

ಬಹುದಾದ್ದ್ುು:

ಮೂಲಕ ಅಳತ ಮಾಡನವುದನ.

ವಿದನಾತ್ರವಾಹದ ೂಂದಿಗ

ಹಗೆದ ಮಾದರ

ಸಾಂಪೌದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹರವು

ಸರದೂಗಿಸನವುದನ.

+ನಿಂದ – ವರ ಗ ಇರನತ್ತದ .
ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಮತ್ನತ ಎಲ ಕಾಾನ್
ಗಳು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ರತರನತ್ತವ .
ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ತ್ಕ್ಷಣಕ ಕ ಆಗನತ್ತದ
ಆದರ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಗಳ ಚ್ಲನ ಯ
ವ ೇಗ 1mm s–1 ಇರನತ್ತದ .
ವಿರ್ವಾಂತ್ರ

18

ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ವಿರ್ವಾಂತ್ರವು

ಬಾಾಟರಯನ

ಬಳಸಲಾಗಿದ್ುು: ನಿೇರನ ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಕ ಳಕ ಕ

ಅದರ ಮೂಲಕ ಆವ ೇಶ ಚ್ಲ್ಲಸನವ

ವಿರ್ವಾಂತ್ರವನನು

ಚ್ಲ್ಲಸಬ ೇಕಾದರ ಗನರನತ್ಿ ವಿರ್ವಾಂತ್ರ

ಹಾಗ ಮಾಡನತ್ತದ .

ಒದಗಿಸನತ್ತದ ಎಂದನ

ಅವಶಾಕ, ಆವ ೇಶದ ಹರವಿಗ ವಿದನಾತ್

ವಿರ್ವಾಂತ್ರ = ಪೌತ್ರ ಏಕಮಾನ

ನಂಬದ ೇ

ವಿರ್ವಾಂತ್ರ ಅವಶಾಕ

ಆವ ೇಶಕ ಕ ಉಂಟಾಗನವ ಕ ಲಸ.

ವಿದನಾತ್ರವಾಹವನನು

ಸಹಾಯಕವಾಗ

1ವೇಲ್ಟ = 1 ಜರಲ್ ಪೌತ್ರ ಕೂಲಮ್ ಒದಗಿಸನತ್ತದ ಎಂಬ

ಬಹುದಾದ್ದ್ುು:

ಗ , ವೇಲಟ ಮಿೇಟರ್ ನನು ಬಳಸ್ವ

ಹಗೆದ ಮಾದರ

ನಂಬಿಕ .
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ಅಳತ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದ .
ವಿದನಾತ್ ಚಾಲಕ
ಬಲ
ವಿದನಾತ್ ರ ೂೇಧ್

24.3;

ವಾಹಕವನನು ಬದಲ್ಲಸ್ವದರ

'ವಿದನಾತ್ ಮಂಡಲದ

ಸಹಾಯಕವಾಗ

24.4

ವಿದನಾತ್ರವಾಹದ ಮೇಲ ಪರಣಾಮ

ಭಾಗಗಳು ಪೌವಾಹವನನು

ಬಹುದಾದ್ದ್ುು:

ಬಿೇರನತ್ತದ . ರ ೂೇಧ್ದ ಪರಕಲಪನ ,

ಬಳಸನತ್ತವ ' ಎಂಬ

ಹಗೆದ ಮಾದರ, sweet model

ರ ೂೇಧ್ವನನು ಹ ಚಿಿಸ್ವದರ

ಸಂರ್ವನಿೇಯ ತ್ಪುಪ

ವಿದನಾತ್ರವಾಹ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .

ಕಲಪನ
ಪಠ್ಾದ ಚ್ಚ ಭಯಲ್ಲಿ
ಕ ೂಟ್ಟಟರನವ ವಾಹಕದ
ಮೂಲಕ ಎಲ ಕಾಾನೆಳು
ಚ್ಲ್ಲಸನತ್ತವ ಎಂಬ
ಮಾನಸ್ವಕ ಮಾದರ.

ಓಮನ ನಿಯಮ

24.5; 24.6 ಒಂದನ ವಾಹಕಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ವದಂತ ವೇಲ ಟೇಜ ಮತ್ನತ

ಬಳಸಲಾಗಿದ್ುು:

`

V ಮತ್ನತ I ಗಳ ನಡನವಿನ ಸಂರ್ಂಧ್ ಪೌವಾಹಗಳ ನಡನವ ಅಲಪ ಸಹಾಯಕವಾಗ
ಪೌಮಾಣದ ಗ ೂಂದಲ

ಬಹುದಾದ್ದ್ುು: ಒಂದನ ಸನಲರ್

ಮಂಡಲ ನಕ್ಷ ಯನನು ನಿಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವೇಲಟಮಿೇಟರ್,
ಮಂಡಲ ಜ ೂೇಡನ ಗ

ಅಮಿೀಟರ್ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಬಲಬ/

ಸಂಬಂಧಿಸನವುದನ,

ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಯನನುಜ ೂೇಡಿಸ್ವ, ಒಂದನ ಸ ಲ್

ವೇಲಟಮಿೇಟರ ಹಾಗೂ

ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ವ 4 ಸ ಲ್ ಗಳನನು

ಆಮಿೀಟರ್ ಜ ೂೇಡನ

ಜ ೂೇಡಿಸನತ್ತ ಪೌತ್ರಬಾರ, V ಮತ್ನತ I ಗಳನನು

ಕೌಮ

ಗಮನಿಸ್ವ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ವ, ಒಂದನ ಗಾೌಫನನು
ರಚಿಸ್ವ, ನಿಯಮ ಪಡ ಯಿರ

ಮಂಡಲ ರ ೇಖಾ

ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗ ಬಳಸಲಾಗನವ

ಚಿತ್ೌಗಳು

ಸಾಂಪೌದಾಯಿಕ ಚಿಹ ುಗಳು

ರ ೂೇಧ್ಗಳ ಸರಣ್ಣ

ಸರಣ್ಣಯಲ್ಲಿ ಜ ೂೇಡಿಸ್ವದ

ಮಂಡಲ ನಕ್ಷ ಯನನು ನಿಜ

ಮತ್ನತ ಸಮಾಂತ್ರ

ರ ೂೇಧ್ಗಳಿಗ :ಒಟನಟ

ಮಂಡಲ ಜ ೂೇಡನ ಗ

ಜ ೂೇಡಣ

ವಿರ್ವಾಂತ್ರವು, ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ಗಳ

ಸಂಬಂಧಿಸನವುದನ,

ನಡನವ ಇರನವ ವಿರ್ವಾಂತ್ರಗಳ
ಮೊತ್ತಕ ಕ ಸಮ.

ಅಳತ ಗಳನನು ಅರ ಥಭಸಲನ

ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಜ ೂೇಡಿಸ್ವದ
ಮೂರನ ರ ೂೇಧ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:
ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ದ ನಡನವ ಇರನವ
ವಿರ್ವಾಂತ್ರವು ಒಟನಟ ಜ ೂೇಡನ ಯ
ತ್ನದಿಗಳ ಮಧ ಾ ಇರನವ
ವಿರ್ವಾಂತ್ರಕ ಕ ಸಮ ಇರನತ್ತದ .

ಗ ೂಂದಲ
ಉಂಟಾಗಬಹನದನ
ಉದಾಹರಣ ಯ ಮೂಲಕ
ಒಟನಟ ರ ೂೇಧ್ವನನು ಲ ಕಕ
ಹಾಕನವುದನ
ಸವಾಲಾಗಬಹನದನ,

ಸಹಾಯಕವಾಗ
ಬಹುದಾದ್ದ್ುು: ವಿರ್ವಾಂತ್ರಕ ಕ ಇಳಿಜಾರನ
ಮಾದರ. ಒಂದನ ದ ೂಡಿ ಫನ ಲಿನ
ತ್ನದಿಯಿಂದ ಮೂರನ ಚಿಕಕ ಗನಂಡನಗಳನನು
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರ ಬಿಡಿ(ಕ ಳಗ ಒಂದನ
ಬರಲ್ ಇರಲ್ಲ), ಪೌತ್ರ ಗನಂಡನ ತ್ನುದ ೇ ಆದ
ದಾರಯನನು ಹಿಡಿಯನತ್ತದ , ಆದರ ಪೌತ್ರ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ವಾತಾಾಸ ಒಂದ ೇ
ಆಗಿರನತ್ತದ .
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ಮಂಡಲದ ಅಖ್ಂಡ ಭಾಗದ

ಒಟನಟ ರ ೂೇಧ್ವು

ಸಹಾಯಕವಾಗ

ಮೂಲಕ ಹರಯನವ ವಿದಾತ್ರವಾಹ= ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ ಎಂಬ ಬಹುದಾದ್ದ್ುು: ವಿದನಾತ್ರವಾಹದ ಒಂದನ
ಬಿಡಿ ರ ೂೇಧ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ಆಲ ೂೇಚ್ನ ಯನ

ಗನಂಪು ಮೂರನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ

ಹರಯನವ ವಿದನಾತ್ರವಾಹಗಳ

ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗ

ಪೌತ ಾೇಕವಾಗಿ ಮೂರನ ಮಾಗಭಗಳಲ್ಲಿ

ಮೊತ್ತಕ ಕ ಸಮ

ತ್ರಳುವಳಿಕ ಗ

ಚ್ಲ್ಲಸ್ವ ಮತ ತ ಒಂದಾಗನವುದನ. ಒಂದ ೇ

ಪೌತ್ರಕೂಲವಾಗಬಹನದನ

ಡ ಲ್ಲವಹರ ವಾಾನ್ ನ ಬದಲಾಗಿ, ಒಂದ ೇ
ಸಲಕ ಕ ಮೂರನ ವಾಾನ್ ಗಳನನು
ಬಳಸನವುದನ. ಇದನ ರ ೂೇಧ್
ಕಡಿಮಯಾಗನವದಕ ಕ ಹ ೂೇಲ್ಲಕ
ನಿೇಡನತ್ತದ

ವಿದನಾತ್ ಪೌವಾಹದ

ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ

ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ್ದ್ುು: ಹಗೆದ

ಪರಣಾಮಗಳು

ವಿದನಾತ್ರವಾಹವಾದಾಗ ಸಿಲಪ

ಮಾದರ

ಶಕ್ತತಯನ ಶಾಖ್ವಾಗಿ
ವಾಯವಾಗನತ್ತದ
Power P = VI
Energy H = V I t
Energy H = I2 R
ಉಷಿ ಪರಣಾಮ

24.7,

ಉಷಿ ಪರಣಾಮದ

ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಭಗಳು ಈ

ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ್ದ್ುು:

24.8,

ಕಾಯೇಭಪಯೇಗಿ

ಸಾಧ್ನಗಳ ಪರಚ್ಯ

ಕಂಪೂಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಗಳನನು

24.9,

ಅನಿಯಗಳು: ಹಿೇಟರನಗಳು,

ಹ ೂಂದಿರನತಾತರ ಯೆೇ?

ಬಳಸನವುದನ

24.10

ಟ ೂೇಸಟರನಗಳು, ಫಿಲಾಮಂಟ್
ಬಲನಬಗಳು, ಫ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇತಾಾದಿ

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯ

24.11,

Electric power:

ಶಕ್ತತ ಮತ್ನತ ಆವ ೇಶಗಳ

ಮಾನಗಳು

24.12,

P=VI

ನಡನವ ಗ ೂಂದಲಗಳು

24.13

P = V/R
P = I2R
ವಿದನಾತ್ತ ಸಾಮರ್ಥಾಭವನನು ವಾಟ್
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳ ಯನತಾತರ .
Commercial unit of energy =
kilowatt hour (kW h) = 3.6 × 106
joules.
ವಿದನಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಆವ ೇಶವನನು ಬಳಸ್ವಕ ೂಳುಳವುದಿಲಿ.
ನಾವು ಬಳಸ್ವದ ಶಕ್ತತಗ ಹಣ
ಪ್ಾವತ್ರಸನತ ತೇವ ಹ ೂರತ್ನ
ಆವ ೇಶಕಕಲಿ.
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ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ್ದ್ುು:

ರಾಸಾಯನಿಕ

24.14,

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ಕ ಲವು

ಧ್ನಾಗೌ ಮತ್ನತ ಋಣಾಗೌ

ಪರಣಾಮ

24.15

ದಾೌವಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಸ್ವದಾಗ

ಗಳು ಹಾಗೂ ಆವ ೇಶಗಳ ಕಂಪೂಾಟನಭಲ್ಲಿ ಮಾದರಗಳನನು

ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣ ನಡನವ ಗ ೂಂದಲಗಳು

ಬಳಸನವುದನ

ಯಾಗನವುದನ.
ಕಾಂತ್ರೇಯ

24.16,

ಪರಣಾಮ

24.17,
24.18

ವಿದನಾಚ್ಛಕ್ತತಯನನು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದನಾತ್ನತ ಹಾಗೂ
ಹರಸ್ವದಾಗ ಅದರ ಸನತ್ತಲೂ

ಕಾಂತ್ಗಳು ಪರಸಪರ

ಕಾಂತ್ರೇಯ ಕ್ಷ ೇತ್ೌ ಉಂಟಾಗನತ್ತದ .

ಪೌಭಾವವನನು ಹ ೇಗ
ಬಿೇರನತ್ತವ ?

ವಿದನಾತ್ರತನಿಂದಾಗನವ
ಅಪ್ಾಯಗಳು

Additional resources
•

Information on practical activities in physics for 11–19-year-olds:
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics (accessed 19 May 2014)

References/bibliography
Boohan, R. (2002) ‘Learning from models, learning about models’, in Amos, S. and Boohan, R. (eds)
Aspects of Teaching Secondary Science. London, UK: RoutledgeFalmer.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. and Wood-Robinson, V. (1994) Making Sense of Secondary
Science. London, UK: Routledge.
National Strategies (2008) Science Teaching Unit: Explaining How Electric Circuits Work. London, UK:
Department for Children, Schools and Families. Available from: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
20110202093118/http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/286751 (accessed 21 May 2014).
Strawson, R. (2011) ‘Electricity and magnetism’ in Sang, D. (ed.) Teaching Secondary Physics. London,
UK: John Murray.

Acknowledgements
This content is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike licence
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), unless identified otherwise. The licence excludes the
use of the TESS-India, OU and UKAID logos, which may only be used unadapted within the TESS-India
project.
Every effort has been made to contact copyright owners. If any have been inadvertently overlooked the
publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
Video (including video stills): thanks are extended to the teacher educators, headteachers, teachers
and students across India who worked with The Open University in the productions.
www.TESS-India.edu.in

21

