
ಪಾಠ ಯೋಜನೆ: ಹವಾಮಾನ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪಾಲ ಾಂಕ್ ನ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ವಿಕಿರಣದ 

ಬಗೆ್ಗ  ಬೋಧನೆ 

 

ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾ ತಕಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್್ತ ರ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ 

ಆಧ್ಯರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾ  ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮ, ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನ ನಯಮ ಮತ್್ತ  

ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕಲಿಸ್ತಲು ಸ್ತಹಾಯಕವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸ್ತಬಹುದು.  

 

ಈ ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯು ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ರ್ಣವಪಟಲ ನಿದಿಿಷ್ಟ  ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಲ  

ಹೇಗ್ಗ ರ್ತಿವಸುತ್ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನಾ  ತೀರಿಸ್ತಲು  ಸ್ತಹಾಯ ಮಾಡುತ್ದೆ. ಪ್ಲ ಾಂಕ್  ನ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  

ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ಗುಣಗಳ ರೇಖಾನಕೆೆ  ಹಾಗೂ ಅದರಲಿಲ ನ 

ರ್ಕೌಾಕೃತಿಯನ್ನಾ  ಅರ್ಥವಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನಾ  ಇದರ ಸ್ತಹಾಯದಾಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನಾ  

ಉಪಯೀಗಿಸಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್್ತ  ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ರೀಹಿತನಲಿಲ ನ ಗರಿಷ್ಟ  ತರಂಗದೂರದ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧರ್ನ್ನಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು.  

 

ಈ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯು ಸೌರಮಂಡಲದಲಿಲ ರುರ್ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ತಾಪಮಾನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ 

ಪರಿಚಯಿಸುತ್ದೆ ಹಾಗೂ  ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  ಸಂಭವಿಸುರ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆ್ಗ  

ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ದೆ.  

 

ಹಿೀಗ್ಗ ಈ ಅಧಾ ಯನ ಉಪಕರಣರ್ನ್ನಾ  ಉಪಯೀಗಿಸಿ ನೀವು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್್ತ  ಭೌತಶಾಸ್್ತ ರದ 

ಮೂಲ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನಾ  ಸಂಯೀಜಿಸ್ತಬಹುದು.  

 

ನಮಮ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ ಉತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ತಹಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನಾ  

ಉಪಯೀಗಿಸಿ.  

 

೧.  ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನಯಮ ಬಳಸಿ ಹೇಗ್ಗ ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ   ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ಗುಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ರ್ಕೌಾಕೃತಿ ರಚಿಸುವುದು.  

೨. ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಹೇಗ್ಗ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನರ್ನ್ನಾ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.  

೩. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಾಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲು 

ಕಾರಣವೇನ್ನ?.  

 

 

ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ  

 



ದರ್ಜಿಯ ಮಟ್ಟ  - ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ, ಸ್ನಾ ತಕಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 

 

ವಿಭಾಗ - ಭೌತಶಾಸ್್ತ ರ 

 

ವಿಭಾಗದ ವಿಷ್ಯ - ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮ, ವೇನ್್  ನಯಮ, ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ವಿಕಿರಣಗಳ್ಳ, ಸ್ಟ ೀಫನ್- 

ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್್ತ  ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ರೀಹಿತನಲಿಲ ನ ಗರಿಷ್ಟ  

ತರಂಗದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸೌರ ಶಕ್ಿಯ  ಕಾರಣದಾಂದ ಗೌಹಗಳ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ ನ 

ರ್ಾ ತಾಾ ಸ್ತ,  ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ. 

 

ವಾತಾವರಣ ವಿಷ್ಯ - ಗೌಹದ ವಾತಾರ್ರಣ, ಗೌಹದ ಶಕ್ಿಯ ಸ್ತಮತೀಲನ, ಹಸಿರುಮನೆ 

ಪರಿಣಾಮ 

 

ಸ್ಥ ಳ - ಜ್ಞಗತಿಕ 

 

ಪರ ವೇಶ - ಆನ್ಲೈನ್ (ಅಾಂತಜ್ಞವಲ ಮೂಲ), ಆಫ್ಲೈನ್ (ನೇರವಾಗಿ) 

 

ಭಾಷೆಗಳು -  ಕನಾ ಡ 

 

 

ಅಾಂದಾಜು ಅಗತ್ಯ ವಾಗುವ ಸ್ಮಯ - ೧೨೦-೧೫೦ ನಮಿಷ್ಗಳ್ಳ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ೧. ವಿಷಯಗಳು 



೧. ದೃಶ್ಾ ೀಕರಣ ಮತ್್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುರ್ಟಿಕೆ (~೪೫ ನಮಿಷ್ಗಳ್ಳ) 

ಈ  ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯು ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಉಪಯೂಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ 

ಗುಣಗಳ ರ್ಕೌಾಕೃತಿಯನ್ನಾ  ಹೇಗ್ಗ ರಚಿಸ್ತಬಹುದು,  ತಾಪಮಾನ ಮತ್್ತ  ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ರೀಹಿತನಲಿಲ ನ 

ಗರಿಷ್ಟ  ತರಂಗದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನ್ನಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಹಾಗೂ, ಭೂಮಿಯ 

ವಾತಾರ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ವಿರ್ರಿಸ್ತಲು ಸೂಕ್ವಾಗಿದೆ.  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn 

ಹಿೀಗ್ಗ ದೌಶ್ಾ ೀಕರಿಸ್ತಲಾದ   ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕನಾ ಡದಲಿಲ  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲು ಈ ಲಿಾಂಕಾ ನ್ನಾ  ಓದರಿ. 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn 

ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುರ್ಟಿಕೆ  

http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf 

 

 

೨. ತರಗತಿ/ಪೌ್ಯೀಗಾಲಯ 

ತರಗತಿ/ಪೌ್ಯೀಗಾಲಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ಿಯ ಸ್ತಮತೀಲನರ್ನ್ನಾ  

ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳು ಲು, ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ಚಟುರ್ಟಿಕೆ (೬೦-೯೦ ನಮಿಷ್ಗಳ್ಳ) 

ನಯಮ, ಮತ್್ತ  ಭೂಮಿ ಗೌಹ ಸಿವ ೀಕರಿಸುರ್ ಸೌರ ಶಕ್ಿ  ಹರಿರ್ನ್ನಾ  ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ 

ಲೆಕಕ  ಮಾಡಲು.  

http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html  

 

೩. ಸೂಚಿಸ್ತಲಾದ ಪೌಶ್ನಾ ಗಳ್ಳ/ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲಾ ಮಾಪನಕಾಕ ಗಿ ನಯೀಜನೆಗಳ್ಳ 

೧.  ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಬಳಸಿ ಹೇಗ್ಗ ವಿವಿಧ ತಾಪದಲಿಲ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ಗುಣದ 

ರ್ಕೌಾಕೃತಿಯನ್ನಾ ರಚಿಸುವುದು. 

೨. ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಹೇಗ್ಗ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯದದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.  

೩. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಾಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲು 

ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

 

 

 

  ೨.  ಹಂತ್ ಹಂತ್ದ 

ಮಾಗಿದರ್ಶಿ 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf
http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html


ಈ ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನಾ  ತರಗತಿ/ ಪೌಯೀಗಾಲಯಗಳಲಿಲ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸ್ತಲು 

ಮಾಗವದಶ್ವಕ ಇಲಿಲ ದೆ. ಕೌಿಯೆಯ ಸಂಭರ್ನೀಯ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಸ್ನರವಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳಲಿಲ  

ವಿರ್ರಿಸ್ತಲು ಟಟ  ಮಾಗವದಶ್ವಕರ್ನ್ನಾ  ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ  ಅನ್ನಕೂಲಕೆಕ  ಮತ್್ತ  ಅರ್ಶಾ ಕತೆಗ್ಗ 

ತಕಕ ಾಂತೆ ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳಿು .  

 

 

೧. ವಿಷ್ಯರ್ನ್ನಾ  ಪರಿಚಯಿಸಿ -   

ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ವಿಕಿರಣ ಪರಿಕಲು ನೆಯನ್ನಾ  ಚಚಿವಸಿ. ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮ ವಿರ್ರಿಸ್ತಲು ನಮಮ  ಹತ್ಿರ 

ಈಗಿರುರ್ ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನಾ  ಮಾಂದುರ್ರಿಸಿ.  

 

 

೨. ಇನ್ಾ ಾಂದು ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯನ್ನಾ  ಹಮಿಮ ಕೊಳು ಲು ಇದನ್ನಾ  ಉಪಯೀಗಿಸಿ, 

ಮಾಂದೆ, ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ಸ್ತಮಿೀಕರಣರ್ನ್ನಾ  ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಹೇಗ್ಗ ರ್ಸ್ುವಿನ ಕೃಷಿಕಾ ರ್ಕೌಾಕೌಿಯೆಯನ್ನಾ  

ಚಿತೌಿಸ್ತಬಹುದೆಾಂದು ಚಚಿವಸಿ- ಸಂವಾದ್ಯತಮ ಕವಾಗಿ.  

ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್್ತ  ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ರೀಹಿತನಲಿಲ ನ ಗರಿಷ್ಟ  

ತರಂಗದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ- ದೃರ್ಶಯ ೋಕರಣ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ  

 

ಈಗ, ಸಂವಾದ್ಯತಮ ಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕಶವಕವಾಗಿ ದೃಶ್ಾ ೀಕರಣ ಸ್ನಧನದ ಮತ್್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಚಟುರ್ತಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಯರ್ನ್ನಾ  ಪರಿಶೀಧಿಸಿ/ ವಿಚ್ಚರ ಮಾಡಿ. 

 

PhET’s (ಪಿ ಎಚ್ಈ ಟಿ'ಸ್) ಸ್ನಧನವಾದ "ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ರೀಹಿತ"ರ್ನ್ನಾ  ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಾಂದ 

ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum.  

 

ಹಿೀಗ್ಗ ದೌಶ್ಾ ೀಕರಿಸ್ತಲಾದ   ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕನಾ ಡದಲಿಲ  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲು ಇಲಿಲ  ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn 

National Science teaching association (ರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭೀದನೆ ಸಂಘ) ಆಭಿವೃದಿಪಡಿಸ್ತಲಾದ 

"ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮ ಅನೆವ ೀಶಣೆ" ಇದನ್ನಾ  PhET’s ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ವಿಕಿರಣ ಸ್ನಧನ ಜೊತೆ 

ಉಪಯೀಗಿಸ್ತಬೇಕೆಾಂದು ರಚಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿಲ ರುರ್ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನಾ  ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ  

http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf.  

 

ಈ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯ ಸ್ತಹಾಯದಾಂದ ಹೇಗ್ಗ ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಉಪಯೂಗಿಸಿ ವಿವಿಧ  

ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ರ್ಸ್ುವಿನ ಕೃಷಿಕಾ ರ್ಕೌಾಕೌಿತಿಯನ್ನಾ  ಹೇಗ್ಗ ರಚಿಸ್ತಬಹುದು,  ತಾಪಮಾನ ಮತ್್ತ  

ವಿದುಾ ತಾಕ ಾಂತಿೀಯ ರೀಹಿತನಲಿಲ ನ ಗರಿಷ್ಟ  ತರಂಗದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನ್ನಾ  

ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

 

ಚಟುರ್ಟಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪೌಶ್ನಾ ಗಳನ್ನಾ  ಒಳಗಾಂಡಿದುದ , PhET’s ಕೃಷಿಕಾ ವಿಕಿರಣ ಸ್ನಧನ ಬಳಸಿ ಉತ್ರ 

ನೀಡಿ. 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf.


ಇದಕೆಕ  ಉತ್ರರ್ನ್ನಾ  ಅಧ್ಯಾ ಪಕರು ಇಲಿಲ  ಹುಡುಕಬಹುದು 

http://static.nsta.org/connections/highschool/201512WorksheetsKeys.pdf  

 

 

೩. ತರಗತಿ/ ಪೌಯೀಗಾಲಯದ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯನ್ನಾ  ಹಮಿಮ ಕೊಳಿು  

 

ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಪರಿಚಯಿಸಿ. ಈ ನಯಮ- ಕಪ್ಪು ಕಾಯದಾಂದ ಒಟುಟ  ಮೊತ್  

ಹೊರಹಾಕುರ್  ಶಕ್ಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನಾ  ಲೆಕಕ ಹಾಕುರ್ ಒಾಂದು ರಿೀತಿ. ಈ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  

ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಹೇಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನರ್ನ್ನಾ  ಲೆಕಕ ಹಾಕುವುದೆಾಂದು ತಿಳಿಸಿ 

ಹೇಳಿ.  

 

ಶಕ್ಿಯ ಸ್ತಮತೀಲನ ಮತ್್ತ  ಸೌರಮಂಡಲದ ಗೌಹಗಳ ತಾಪಮಾನ- ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚಿವಸಿ, ಹಾಗೂ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತಲಾದ ಸೌರಶಕ್ಿ  ಹರಿರ್ನ್ನಾ  ಆಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನಾ  

ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. 

 

ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ ರುರ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆ್ಗ  ಪರಿಚಯಿಸಿ. ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  

ಪದರ ಇಲಲ ದ ಕಿಷಿಕಾ ಭೂಮಿಗಿಾಂತ, ಒಾಂದು- ಪದರ ಇರುರ್ ವಾತಾರ್ರಣದ ಕಿಷಿಕಾ ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಹೇಗ್ಗ 

ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾ ತ್ಿದೆಯೆಾಂದು ಚಚಿವಸಿ.  

 

ಈಗ ತರಗತಿ/ ಪೌಯೀಗಾಲಯಗಳಲಿಲ  ಚಟುರ್ಟಿಕೆ ಹಮಿಮ ಕೊಾಂಡು ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ  ವಿರ್ರವಾಗಿ 

ಪರಿಶೀಧಿಸಿ 

ಚಿಕಾಗೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಡೇವಿಡ್ ಆಚವರ್ ರಚಿಸಿದ,  ದ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಟ ಅಪ್ಪು ರೀಕೆಿಮೇಶನ್ 

ಟು ದ ಗೌಿ ೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆ್ಫ ಕ್ಟ  

http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html.  

ಗ್ಗ ಹೊೀಗಿ 

ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ  ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನಾ  ಹಮಿಮ ಕೊಳಿು   

 

 

೪. ಪೌಶ್ನಾ ಗಳ್ಳ/ ಕಾಯವಯೀಜನೆಗಳ್ಳ 

ಈರ್ರೆಗೂ ಓದದ ವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಧನಗಳನ್ನಾ  ಚಚಿವಸಿ ಮತ್್ತ  ಕೆಳಗಿರುರ್ ಪೌಶ್ನಾ ಗಳನ್ನಾ  ಉತ್ರಿಸಿ 

೧.  ಪ್ಲ ಾಂಕಾ  ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಬಳಸಿ ಹೇಗ್ಗ ವಿವಿಧ ತಾಪದಲಿಲ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ಗುಣದ 

ರ್ಕೌಾಕೃತಿಯನ್ನಾ ರಚಿಸುವುದು. 

೨. ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಹೇಗ್ಗ  ಕಪ್ಪು ಕಾಯದದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.  

೩. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ  ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಾಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲು 

ಕಾರಣವೇನ್ನ. ? 

 

http://static.nsta.org/connections/highschool/201512WorksheetsKeys.pdf
http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html


 

 

ಪ್ಠ ಯೀಜನೆಯಲಿಲ ರುರ್ ಸ್ನಧನಗಳ್ಳ ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತಹಾಯವಾಗಿವೆ,  

● ಪ್ಲ ಾಂಕಾ  ನಯಮ ಅನವ ಯಿಸಿ ನಧಿವಷ್ಠ  ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ಒಾಂದು ರ್ಸ್ುವಿನ ಕೃಷಿಕಾ ರ್ಕೌಾಕೌಿತಿ 

ಚಿತೌಿಸುವುದು.  

● ಕೃಷಿಕಾದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ ನಧವರಿಸ್ತಲು ಸ್ಟ ೀಫನ್- ಬೊಲ್ಟಟ ಸ್ಮನ್ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  

ಅನವ ಯಿಸಿ 

● ಸೌರ ಶಕ್ಿ  ಹರಿವು ಆಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ ರ್ನ್ನಾ  ಉಹಿಸಿ/ ಲೆಕಕ ಹಾಕಿ.  

● ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗುರ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾರ್ರಣದ ಹಸಿರುಮನೆ 

ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆ್ಗ  ವಿರ್ರಿಸಿ.  

 

 

 

 

 

ನೀವು ಅಥವಾ ನಮಮ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥವಗಳ್ಳ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ಇನ್ನಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಈ 

ಹೆಚ್ಚಾ ರ್ರಿ ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳನ್ನಾ  ಉಪಯೀಗಿಸ್ತಬಹುದು.  

೧. ಓದುವುದು:  

ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಸ್ನಯನಕ ಸ್ತಮಾಜದ (American Chemical Society), “Energy Balance and Planetary 

Temperatures”  ಓದಬಹುದು 

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance.html  

 

 

೨. ಓದುವುದು:  

ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಸ್ನಯನಕ ಸ್ತಮಾಜದ (American Chemical Society), “A single-Layer Atmosphere 

Model, How Atmospheric Warning Works,  ಓದಬಹುದು 

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/singlelayermodel.html 

 

 

೩. ಮೈಕೌೊೀ/ ಸೂಕ್ ಮ  ಉಪನಾಾ ಸ್ತ (ವಿಡಿಯೀ):  

ಈ ಮೈಕೌೊೀ/ ಸೂಕ್ ಮ  ಉಪನಾಾ ಸ್ತ (ವಿಡಿಯೀ) ಚಿಕಾಗೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲದ  ಡೇವಿಡ್ ಆಚವರ್ ರಚಿಸಿದ 

“Our First Climate Model Naked Planet” 

  ೩. ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು         

  ೪. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು 

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance.html
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/singlelayermodel.html


http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id 

/1_9fnkm5sc/embed/auto? 

 

 

೪. ಮೈಕೌೊೀ/ ಸೂಕ್ ಮ  ಉಪನಾಾ ಸ್ತ (ವಿಡಿಯೀ):  

ಈ ಮೈಕೌೊೀ/ ಸೂಕ್ ಮ  ಉಪನಾಾ ಸ್ತ (ವಿಡಿಯೀ) ಚಿಕಾಗೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲದ ಡೇವಿಡ್ ಆಚವರ್ ರಚಿಸಿದ 

“Energy Balance With a Greenhouse Atmosphere” 

http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id 

/1_znqmr7tt/embed/auto?  

 

 

೫. ದೃಶ್ಾ ೀಕರಣ 

"ಗೌಹಗಳ ಶಕ್ಿ  ಸ್ತಮತೀಲನ", Planetary Energy Balance,  ಒಾಂದು ದೃಶ್ಕರಣ ಸ್ನಧನ, UCAR, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಾಂದೌ  (Centre for Science Education) ಅರ್ರಿಾಂದ 

https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance  

 

 

 

 

ನಮಮ  ಸಂಯೀಜಿತ ಪಟಿಟ ಯಲಿಲ ರುರ್ ಎಲಾಲ  ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ನಧಕಗಳಿಗ್ಗ, ಸೃಷಿಟ ಕತವರು/ ಲೇಖಕರು/ 

ಸಂಸೆ್ ಗಳ್ಳ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮಾಲಿೀಕರಾಗಿರುತ್ಾರೆ, ಅರ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲಿಲ  ಪಟಿಟ ಯಾಗಿದೆ. 

ಪೌತೆಾ ೀಕವಾಗಿ ಲಭಾ ವಿರುರ್ ಲಿಾಂಕಕ ನ್ನಾ  ಅನ್ನಸ್ತರಿಸಿ ಒಾಂದಾಂದು ಕಲಿಕಾ ಸ್ನಧಕದ ರ್ಾ ಯಕ್ಿಕ ಹಕುಕ  

ಮತ್್ತ  ಮಾಲಿೀಕತವ ದ ಇತರೆ ವಿರ್ರಗಳನ್ನಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ 

ಸ್ನಧನಗಳಿಗ್ಗ ನಾವು ಮಾಲಿೀಕತವ  ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ / ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನಾ  ಪಡೆಯುವುದಲಲ  

 

೧. ದೃಶ್ಾ ೀಕರಣ, ಕಪ್ಪು ಕಾಯದ ರೀಹಿತ  

ಮತ್್ತ  

ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುರ್ಟಿಕೆ "(ಪ್ಲ ಾಂಕ್ ನಯಮರ್ನ್ನಾ  ಶೀಧಿಸು) , Exploring Plank’s law 

ಸಂವಾದ್ಯತಮ ಕ ನಟನೆ, ಕೊಲರಾಡೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಬೊೀಲಡ ರ್ "ರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರ 

ಸಂಘ" , (National Science Teaching association). 

 

 

೨. ತರಗತಿ/  ಪೌಯೀಗಾಲಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳ,  “ The Layer Model Approximation to the Green house 

effect” 

ಚಿಕಾಗೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲದ ಡೇವಿಡ್ ಆಚವರ್ ರಚಿಸಿದ 

 

  ೫. ಮನ್ನ ಣೆ ಮತ್ತು  

ಕೃತಿಸ್ವಾ ಮಯ  

http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_9fnkm5sc/embed/auto?
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_9fnkm5sc/embed/auto?
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_znqmr7tt/embed/auto?
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_znqmr7tt/embed/auto?
https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance


 

೩. ಹೆಚ್ಚಾ ರ್ರಿ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ,  

ಅಮೇರಿಕಾದ  ರಾಸ್ನಯನಕ ಸ್ತಮಾಜದ (American Chemical Society),  

ಚಿಕಾಗೀ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲದ ಡೇವಿಡ್ ಆಚವರ್,  

UCAR, Centre for Science and Education.  


