
പാഠാസൂത്രണം: ബ്ലാക്ക ് ബ ാഡി ബേഡിബേഷന ം പ്ലാങ്കിൻ്റ്േ നിേമവ ം 
കാലാവസ്ഥാസം ന്ധിരമാേ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂറെ പഠിപ്പിക്കാം!  
 

ഇവിറെ നൽകിേിരിക്ക ന്ന കമ്പ്യൂട്ടേധിഷ്ഠിര പഠബനാപകരണങ്ങൾ ഹഹസ്കൂളില ം 
ഒന്നാം വർഷ  ിര ദ ക്ലാസ കളില ം പ്ലാങ്കിൻ്്റേ നിേമം, ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി 
ബേഡിബേഷൻ, റെഫാൻ ബ ാൾട്ടമ്ാൻ നിേമം എന്നിവ പഠിപ്പിക്ക ന്നരിന  
ഉപബോഗിക്കാം. 
 

ആമ ഖം  

ഈ പഠന രീരി അവലം ിക്ക ന്നരിലൂറെ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ഉദവമന റെത്രം 
(emission spectrum) രാപനിലേ മാേി എങ്ങറന  ന്ധിക്കറപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന റവന്ന  
ദയശ്യാത്മകമാേി മനസ്സിലാക്ക വാൻ സാധിക്ക ം. പ്ലാങ്ക്സ് നിേമം അെിസ്ഥാനമാക്കി 
എങ്ങറനോണ് വിവിധ രാപനിലേില ള്ള വസ്തുക്കള റെ ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി കർവ കൾ 
(ത്ഗാഫ)്  വരയ്ക്ക കറേന്ന് പഠിക്ക വാന ം ഹവദയുരകാന്തിക റെത്രത്തിൽ 
രാപനിലേ ം ഉത്ത ംഗ രരംഗഹദർഘ്യവ ം രമ്മില ള്ള  ന്ധറത്തപ്പറ്റി 
മനസ്സിലാക്ക വാന ം ഈ രീരി ത്പബോജനറപ്പെ ത്താവ ന്നരാണ്. ഇവ കൂൊറര 
സൗരേൂഥത്തിറല വിവിധ ത്ഗഹ, ത്ഗബഹരര വസ്തുക്കള റെ രാപനില, 
ഭൗമാന്തരീക്ഷറത്ത സം ന്ധിക്ക ന്ന ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവം എന്നിവറേ 
പരിചേപ്പെ ത്ത വാന ം ഈ പഠനത്പവർത്തനം സഹാേിക്ക ം.  ഇത്തരത്തില ള്ള 
പഠബനാപകരണങ്ങൾ ത്പബോജനറപ്പെ ത്തിോൽ ഊർജരത്ന്തത്തിറല ത്പധാനറപ്പട്ട 
വിഷേങ്ങള ം കാലാവസ്ഥശ്ാത്സ്ത ശ്ാഖേ ം രമ്മിൽ അനാോസമാേി 
 ന്ധിപ്പിക്ക വാന ം അരിലൂറെ അദ്ധ്യാപനവ ം പഠനവ ം രസകരമാക്കി മാറ്റ വാന ം 
സാധിക്ക ം.  

 

രാറെ റകാെ ത്തിരിക്ക ന്ന ബചാദയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കറെത്ത വാൻ ഈ പാഠയരീരി 
വിദയാർത്ഥികർക്ക് ഏറേ സഹാേകമാക ം. 

 

● വയരയസ്ത രാപനിലകളില ള്ള വസ്തുക്കള റെ ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി കർവ കൾ മാക്സ ്
പ്ലാങ്ക് നിേമം ഉപബോഗിച്ച് എങ്ങറന വരയ്ക്കാം? 

● ബ്ലാക്ക് ബ ാഡികള റെ ഉപരിരല രാപനില കണക്ക് കൂട്ടുന്നരിന്  റെഫാൻ 
ബ ാൾട്ടമ്ാൻ നിേമം എങ്ങറന ഉപബോഗറപ്പെ ത്താം ? 



● ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിറല ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവത്താൽ ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല 
രാപനില എന്ത റകാൊണ് ഉേര ന്നര?് 

 

ത്പാഥമികവിവരങ്ങൾ  

രലം ഹഹ സ്കൂൾ,  ിര ദം  
ത്പാഥമിക വിഷേം ഉർജ്ജരത്ന്തം  

ത്പാഥമിക വിഷേത്തിറല ആശ്േങ്ങൾ പ്ലാങ്കിറെ നിേമം, വീൻസ് നിേമം, 
ബ്ലാക്ക്ബ ാഡി ബേഡിബേഷൻ, റെഫാൻ-ബ ാൾെമ്ാൻ നിേമം, രാപനിലേ ം 
ഹവദയുരകാന്തിക റെത്രത്തിറല ഉത്ത ംഗരരംഗഹദർഘ്യവ ം രമ്മില ള്ള 
 ന്ധം, ത്ഗഹങ്ങള റെ രാപനില അവയ്്ക ലഭയമാക ന്ന സൗബരാർജ്ജത്തിറെ 
ഫലനമാേി (Function) ബരഖറപ്പെ ത്തൽ,  ഭൂമിേ റെ അന്തരീക്ഷത്തിറല ഹരിരഗൃഹ 
ത്പഭാവം 
കാലാവസ്ഥ സം ന്ധിോേ ആശ്േം ത്ഗഹങ്ങളിറല കാലാവസ്ഥ, വിവിധ 
ത്ഗഹങ്ങളിറല ഊർജസന്ത ലിരാവസ്ഥ, ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവം. 
 

വയാപ്തി ആബഗാളം 

മാധയമം ഓൺഹലൻ, ഓഫ്ഹലൻ (Offline ) 

ഭാഷ മലോളം  

ആവശ്യമാേ സമേം:  120 - 150 മിന ട്ടുകൾ  

 

 

1. ദൃശ്യാവിഷ്കരണവ ം അന  ന്ധ ത്പവർത്തനവ ം 

 

മ കളിൽ ത്പരിപാദിച്ചിരിക്ക ന്ന മൂന്ന് ബചാദയങ്ങൾ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് 
പഠനബവദയമാക്ക ന്നരിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിര ദൃശ്യാവിഷ്കരബണാപാധിേ ം 
അന  ന്ധ ത്പവർത്തനങ്ങള ം വളറരബേറേ ത്പബോജനകരമാണ്. 
അത്തരത്തില ള്ള ഒര  ത്പവർത്തനമാണ് രാറെ നൽകിേിരിക്ക ന്നര്  

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

ഇരിനന  ന്ധമാേി റചയ്യാവ ന്ന ഒര  ത്പവർത്തനം.   

  

1 



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

 

2. പഠനമ േി/ പരീക്ഷണശ്ാല ത്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

ഭൂമിേ റെ ഊർജ്ജ സന്ത ലിരാവസ്ഥ, റെഫാൻ ബ ാൾട്ടമ്ാൻ നിേമം, 
ഭൂമിേിബലക്ക് നിപരിക്ക ന്ന സൗബരാർജ്ജ ബരാര് അേിേ ന്നരിലൂറെ 
ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല രാപനില എങ്ങറന കണക്കാക്കാം  എന്നിവ 
മനസിലാക്ക വാൻ ത്പബോജനറപ്പെ ത്താവ ന്ന ഒര  ത്പവർത്തനമാണ് രാറെ 
നൽകിേിരിക്ക ന്നര്. 

 

കൂൊറര ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവറത്തക്ക േിച്ച് സംബവദനക്ഷമമാേി 
വിദയാർത്ഥികറള ബ ാധവര്ക്കരിക്ക ന്നരിന ം ഈ പഠബനാപാധി 
സഹാേകമാണ്. 
 

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

 

3. ബചാദിക്കാവ ന്ന ബചാദയങ്ങൾ/അഹസ്സറെന്റ്  
 

● വയരയസ്ത രാപനിലകളില ള്ള വസ്തുക്കള റെ ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി കർവ കൾ 
മാക്സ് പ്ലാങ്ക് നിേമം ഉപബോഗിച്ച് എങ്ങറനോണ് വരയ്ക്ക ന്നര്? 

● ബ്ലാക്ക് ബ ാഡികള റെ ഉപരിരല രാപനില കണക്ക് കൂട്ടുന്നരിന് 
എങ്ങറനോണ് റെഫാൻ ബ ാൾട്ട്മാൻ നിേമം 
ഉപബോഗറപ്പെ ബത്തെര്? 

● ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിറല ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവത്താൽ ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല 
രാപനില എന്ത റകാൊണ് ഉേര ന്നര?് 

 

 

ഈ പാഠയരീരി എങ്ങറന ഉപബോഗിക്കാം എന്ന നിർബേശ്ങ്ങളാണ് രാറെ 
റകാെ ത്തിരിക്ക ന്നര്. 

1. വിഷേം വിദയാർത്ഥികൾക്ക് പരിചേറപ്പെ ത്ത ക:  

  

2 



ഹവദയുരകാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ, പ്ലാങ്കിറെ നിേമം എന്നീ ആശ്േങ്ങൾ 
പഠനമ േിേിൽ ചർച്ച റചയ്യ ക 

 

2.  വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്േങ്ങൾ സംബവദനാത്മകമാക്ക ന്നരിനാേി കമ്പ്യൂട്ടർ 
അധിഷ്ഠിര ബത്പാത്ഗാം ഉപബോഗറപ്പെ ത്ത ക.   

 

“ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി റെത്രം” സം ന്ധിോേ PhET റ്റൂൾ ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന്  
റഡൗൺബലാഡ് റചയ്യാം   

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

 

ഇര മാേി  ന്ധറപ്പട്ട ഒര  ത്പവർത്തനം രാറെ നൽകിേിരിക്ക ന്ന ലിങ്കിൽ 
നിന്ന് ലഭിക്ക ം  

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

ബമൽ പേഞ്ഞ വിഷേങ്ങറള സം ന്ധിച്ച് ലിങ്കിൽ കാണറപ്പട്ട ബചാദയങ്ങൾക്ക ്
വയക്തമാേ ഉത്തരങ്ങൾ രാറെ കാണ ന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന ം ലഭിക്ക ം. 

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

3. ഒര  ബ്ലാക്ക് ബ ാഡിേിൽ നിന്ന ം പ േന്തള്ളറപ്പെ ന്ന റമാത്ത ഊർജ്ജ 
ത്പവാഹ ബരാര്  (total flux of energy) കണക്ക കൂട്ടുന്നരിന ള്ള 
ഒര പാധിോേി റെഫാൻ- ബ ാൾട്ട്മാൻ നിേമം അവരരിപ്പിക്കാം. വയരയസ്ത 
ബ്ലാക്ക് ബ ാഡികള റെ ഉപരിരല രാപനില ഈ നിേമം ഉപബോഗിച്ച് 
എത്പകാരം കണക്ക കൂട്ടി കറെത്താം എന്നരിന് ഊന്നൽ നൽബകെരാണ്.  

ഉർജ്ജസന്ത ലനം, സൗരത്ഗഹങ്ങള റെ രാപനില എന്നിവറേ പറ്റി ചർച്ച 
റചയ്യ ക. ഭൂമിേിൽ പരിക്ക ന്ന സൗബരാർജ്ജ ഫ്ലക്സ് അെിസ്ഥാനമാക്കി 
ഭൂമിേ റെ ഉപരിനില രാപനില എങ്ങറന കണക്കാക്കാം എന്ന് വയക്തമാക്ക ക.  

 
അന്തരീക്ഷത്തിറല ഹരിരഗൃഹത്പഭാവം ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല രാപനിലറേ 
എങ്ങറന സവാധീനിക്ക ന്ന  എന്ന  വിശ്ദമാേി മനസ്സിലാക്ക ന്നരിന  

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


ചിക്കാബഗാ സർവ്വകലാശ്ാലേിറല ബഡവിഡ് ആർച്ചർ രൂപറപ്പെ ത്തിേ 
ത്പവയത്തി പരിചേ പാഠം അവലം ിക്ക ക 

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

 

4. ബചാദയങ്ങൾ/അഹസ്സറെന്റ്  
 

● വയരയസ്ത രാപനിലകളില ള്ള വസ്തുക്കള റെ ബ്ലാക്ക് ബ ാഡി കർവ കൾ 
മാക്സ് പ്ലാങ്ക് നിേമം ഉപബോഗിച്ച് എങ്ങറനോണ് വരയ്ക്ക ന്നര്? 

● ബ്ലാക്ക് ബ ാഡികള റെ ഉപരിരല രാപനില കണക്ക് കൂട്ടുന്നരിന് 
റെഫാൻ ബ ാൾട്ടമ്ാൻ നിേമം എങ്ങറന ഉപബോഗറപ്പെ ത്താം? 

● ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിറല ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവത്താൽ ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല 
രാപനില എന്ത റകാൊണ് ഉേര ന്നര?് 

 

 
 

ഇവിറെ നൽകിേിരിക്ക ന്ന പഠബനാപകരണങ്ങൾ വിദയാർത്ഥികറള രാബെ പേേ ന്ന 
കാരയങ്ങൾ റചയ്യാൻ ത്പാപ്തരാക്ക ം:  

• പ്ലാങ്ക് നിേമം ഉപബോഗിച്ച്  ഒര  ത്പബരയ്ക രാപനിലേില ള്ള വസ്തുവിറെ 
ബ്ലാക്ക്ബ ാഡി കർവ് വരയ്ക്കാൻ.  

• റെഫാൻ ബ ാൾട്ട്മാൻ നിേമം ഉപബോഗറപ്പെ ത്തി ബ്ലാക്ക് ബ ാഡികള റെ 
ഉപരിരല രാപനില കണക്കാക്കാൻ  

• സൗബരാർജ്ജ ഫ്ളക്സിറെ ബരാര് അെിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല രാപനില 
കറെത്താൻ   

• ഹരിരഗൃഹ ത്പഭാവം ഭൂമിേ റെ ഉപരിരല രാപനിലറേ എങ്ങറന 
 ാധിക്ക ന്ന റവന്ന ്വിശ്ദീകരിക്കാൻ  
 

  3 പപപപപപപപപ         



 
 

 

കൂെ രൽ വാേനയ്ക്ക ം അേിവിന മാേി രാറെേ ള്ള ലിങ്ക കൾ 
ത്പബോജനറപ്പെ ത്താം. 
 
1. വാേനയ്ക്കാേി:  അബമരിക്കൻ റകമിക്കൽ റസാഹസറ്റി  (ACS) ത്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച 
“എനർജി  ാലൻസ് ആൻഡ് പ്ലാറനറ്റേി റെംപബേച്ചർസ് ” :  
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance.html  

2. വാേനയ്ക്കാേി അബമരിക്കൻ റകമിക്കൽ റസാഹസറ്റിേ റെ (ACS) , “ എ സിംഗിൾ-
റലേർ അറ്്റബമാസ്ഫിേർ ബമാഡൽ, റഹൗ അറ്്റബമാസ്ഫിേിക്  വാർമിംഗ് വർക്സ്”,: 

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

3. ഹമബത്കാ-റലക്ചർ (വീഡിബോ):  േൂണിബവെ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാബഗാ-േിൽ നിന്ന ള്ള 
റത്പാഫ്. ബഡവിഡ് ആർച്ചേിറെ, “അവർ ഫെ് ഹക്ലമറ്റ ്  ബമാഡൽ ബനക്കഡ് പ്ലാനറ്റ”്, 
എന്ന റലക്ചർ: 

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

ntry_id /1_9fnkm5sc/embed/auto?   

 

4. ഹമബത്കാ-റലക്ചർ (വീഡിബോ) േൂണിബവെ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാബഗാ-േിൽ നിന്ന ള്ള 
റത്പാഫ്. ബഡവിഡ് ആർച്ചേിറെ  “എനർജി  ാലൻസ് വിത്ത് എ ത്ഗീൻറഹൗസ ്
അറ്്റബമാസ്ഫിേർ ”, എന്ന വീഡിബോ റലക്ചർ: 
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/e

ntry_id /1_znqmr7tt/embed/auto  

 

5. ദൃശ്യാവിഷ്കാരം   േ  സി എ ആർ റസെർ ബഫാർ സേൻസ ്എഡയൂബക്കഷനിൽ 
നിന്ന ള്ള ഒര  ദൃശ്യാധിഷ്ടിരമാേ ഒര  പഠബനാപകരണം: :  
https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance  
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ഇവിറെ നൽകിേിട്ടുള്ള  എല്ലാ അദ്ധ്യാപന ഉപകരണങ്ങള ം അരാരിറെ റവ ്
ഹസറ്റ കളിൽ ലിെ റചേ്രിരിക്ക ന്ന അന  ന്ധ ത്സഷ്ൊക്കൾ/ 
രചേിരാക്കൾ/ഓർഗഹനബസഷന കൾ എന്നിവര റെ ഉെമസ്ഥരേില ള്ളരാണ്. 
നൽകിേിരിക്ക ന്ന വയക്തിഗര ലിങ്ക കൾ പിന്ത െർന്ന് ഓബരാ ഉപകരണത്തിറെേ ം  
വയക്തിഗര പകർപ്പവകാശ്വ ം ഉെമസ്ഥാവകാശ് വിശ്ദാംശ്ങ്ങള ം കാണ ക. 
ഞങ്ങള റെ ബത്പാജക്റ്റിറെ റമാത്തത്തില ള്ള ലക്ഷയവ മാേി ബോജിക്ക ന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രിരറഞ്ഞെ ക്ക കേ ം വിശ്കലനം റചയ്യ കേ ം 
അന  ന്ധ ലിങ്ക കൾ നൽക കേ ം റചയ്ത . ലിെ റചയ്ത ഏറരങ്കില ം 
ഉപകരണങ്ങള റെ ഉെമസ്ഥാവകാശ്ം അറല്ലങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ 
അവകാശ്റപ്പെ ന്നില്ല.  
 

1. Visualization, “Blackbody Spectrum” AND Associated Activity, “Exploring Planck’s 

Law”  PhET Interactive Simulations, the University of Colorado Boulder National Science 

Teaching Association  

2. Classroom/Laboratory Activity, “The Layer Model Approximation to the Greenhouse 

Effect” David Archer, the University of Chicago  

3. Additional Resources American Chemical Society; David Archer, the University of Chicago;  

UCAR Center for Science Education  
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