
पाठ आराखडा : �ल�कचा �स�धांत व कृि�णका �ारण �शकव�यासाठ� हवामान 
बदलाशी �नग�डत उदाहरणांचा वापर  

भौ�तकशा��ा�या  मा�य�मक  व  उ�च मा�य�मक  �श�कांना  �ल�कचा �स�धांत, ि�टफन-बो��झमन �स�धांत व 
कृि�णका �ारण  �शकव�यासाठ� �या सगंणक�य ससंाधनांचा उपयोग करता येईल.  

�या पाठ आराख�या�वारे,  वेगवेग�या तापमानांशी सलं�न असले�या उ�सज�न प�ंतींची (ए�मशन �पे��ा) 
क�पना करणे, वेगवेगळे तापमान असले�या �व�वध व�तूचें कृि�णका �ारण आलेख काढ�यासाठ� �ल�कचा 
�स�धांत कसा वापरता येईल हे समजनू घेणे व �व�यतु चुबंक�य लहर�ंमधील कमाल तरंगलांबीशी तापमानाचा 
असलेला पर�परसबंधं समजनू घेणे �या गो�ट� करणे �व�या�या�ना श�य होईल. यातील उप�मांचा उपयोग 
�व�या�या�ना सौरमडंलातील व�तूचें �ह�य तापमान �या �वषयाची ओळख क�न दे�यासाठ� तसेच प�ृवी�या 
वातावरणातील ह�रतगहृ (�ीन हाउस) प�रणाम दश�व�यासाठ� करता येईल.  

�या ससंाधन सचंाचा उपयोग वातावरणशा��ातील एक म�ुदा, मलूभतू भौ�तकशा��ाबरोबर एक��तपणे 
�शकव�यासाठ� करता येईल.  

�व�या�या�ना खाल�ल ��नांची उ�रे शोध�यात मदत कर�याक�रता हा पाठ आराखडा वापरा. 

• वेगवेग�या तापमानाला असले�या व�तूचें कृि�णका �ारण आलेख काढ�यासाठ� �ल�क�या �स�धांताचा उपयोग 
कसा करता येईल?  

• ि�टफन-बो��झमन �स�धांत वाप�न कृि�णकेचे प�ृठ तापमान कसे काढता येईल?  

• प�ृवी�या वातावरणातील ह�रतगहृ प�रणामामळेु प�ृवीचे तापमान का वाढत?े  

पाठ आराख�याब�दल  

दजा� : उ�च मा�य�मक व �नातकपवू�  

शाखा : भौ�तकशा��  

भौ�तकशा��ातील �वषय : �ल�कचा �स�धांत, कृि�णका �ारण, ि�टफन-बो��झमन �स�धांत, �व�यतुचुबंक�य 
लहर�ंमधील कमाल तरंगलांबीशी तापमानाचा असलेला पर�परसबंंध, �मळत असले�या सौर ऊज�चे फल या 
�व�पात �हांचे तापमान, प�ृवी�या वातावरणाचा ह�रतगहृ प�रणाम  

हवामानाशी �नग�डत �वषय : �हांचे हवामान, �हांचा ऊजा� समतोल, ह�रतगहृ प�रणाम  

�थान : साव���क 



 

ऍ�सेस : ऑनलाइन, ऑफलाइन 

भाषा : मराठ� 

आव�यक कालावधी : १२०-१५० �म�नटे  

 
1. �वषय सचूी  

 

१. क�पना�च�ण व संल�न 
उप�म (~४५ �म�नटे) 

वेगवेगळे तापमान असले�या व�तूसंाठ� �ल�कचा �स�धांत वाप�न 
कृि�णका आलेख काढणे, तापमान व चरम तरंग-लांबी यांतील पर�परसबंधं 
आ�ण प�ृवी�या वातावरणाचा ह�रतगहृ प�रणाम �या गो�ट� समजावनू 
सांग�यासाठ� क�पना�च�ण व सलं�न उप�म 
 
क�पना�च�ण 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum  
संल�न उप�म 
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheet
s.pdf  

२. वग�/�योगशाळा उप�म 
(६०-९० �म.) 

प�ृवीचे ऊजा� सतंलुन,  ि�टफन-बो��झमन �स�धांत, आ�ण प�ृवीला 
�मळणा�या सौरऊजा� अ�भवाहाचा उपयोग भतूल तापमान प�रग�णत 
कर�यासाठ� कसा करता येईल हे समजनू घे�यासाठ� वग�/�योगशाळा 
उप�म. 
 
वातावरणाचा ह�रतगहृ प�रणाम दश�व�यासाठ�  खाल�ल ससंाधनाचा वापर 
करावा 
http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html  

३. म�ूयांकन कर�यासाठ� �या 
��न व �वा�यायांचा उपयोग 
करावा • वेगवेग�या तापमानाला असले�या व�तूचें कृि�णका �ारण आलेख 

काढ�यासाठ� �ल�क�या �स�धांताचा उपयोग कसा करता येईल?  

• ि�टफन-बो��झमन �स�धांत वाप�न कृि�णकेचे प�ृठ तापमान कसे 
काढता येईल?  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf
http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html


• प�ृवी�या वातावरणातील ह�रतगहृ प�रणामामळेु प�ृवीचे तापमान का 
वाढत?े 

 
 
२. पाठ आराख�याचा उपयोग कर�यासठ� �मवार सचूना 
वगा�त अथवा �योग शाळेत �या  पाठ आराख�याचा उपयोग कर�यासठ� �मवार सचूना नमदू के�या आहेत. �या 
आराख�याचा उपयोग कर�याची एक श�य असलेल� �मवार� येथे दश�वल� आहे. सोयी�माणे व गरजे�माणे �यात 
बदल क�न हा आरखडा वापरणे �वागताह� आहे 

१. �वषयाची ओळख क�न �या ● �व�यतुचुबंक�य �ारणाची संक�पने�वषयी चचा� करा 
● तमु�या पाठ आराख�यानसुार �ल�कचा �स�धांत समजावनू 

सांगा 

२. पर�पर संवाद� क�पना�च�ण 
साधने वाप�न उप�म क�न �यावे 

वेगवेग�या तापमानाला असले�या व�तूचें कृि�णका �ारण आलेख 
काढ�यासाठ� �ल�क�या समीकरणाचा उपयोग कसा करता येईल व 
तापमान व �व�यतुचबंक�य �पे��म मधील चरम तरंगलांबी यांतील 
पर�परसबंधं �या �वषयांवर चचा� करा 
 
पर�पर सवंाद साधत व �व�या�या�ना सहभागी करत क�पना�च�ण 
साधने व �यबरोबर�या उप�मां�या आधारे �व�या�या�ना �वषय 
अ�यासायला �ो�साहन �या :  
• “�लॅक बॉडी �पे��म” (Blackbody Spectrum”) हे पीएचईट� चे 
साधन येथनू डाउनलोड करा  
https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum  
 
• “ए�स�लो�रगं �ल��स लॉ” (“Exploring Planck’s Law”) हा नॅशनल 
साय�स ट��चगं असो�सयेशन यांनी (“�लॅक बॉडी �पे��म” �या 
पीएचईट� �या साधनाबरोबर उपयोगात आण�यासाठ�) �वक�सत 
केलेला उप�म येथनू डाउनलोड करा 
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksh
eets.pdf  
 
�या उप�मा�या आधारे वेगवेग�या तापमानाला असले�या व�तूचें 
कृि�णका �ारण आलेख काढ�यासाठ� �ल�क�या समीकरणाचा उपयोग 
कसा करता येईल व तापमान व �व�यतुचबंक�य �पे��म मधील चरम 
तरंगलांबी यांतील पर�परसबंधं हे �वषय समजावनू सांगता येतील 
 
�या उप�मात, �लॅक बॉडी �पे��म” हे पीएचईट�चे साधन वापरताना 
�यांची उ�रे �यावी लागतात, �या अनेक ��नांचा समावेश आहे.  
 
• �श�कांना उ�र सचूी येथे बघता येईल  
http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksh
eetsKeys.pdf  
 

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


३. वग�/�योगशाळा उप�म क�न 
�या 

ि�टफन-बो��झमन �स�धांताचा उपयोग कृि�णका उ�सिज�त करत 
असलेला एकून ऊजा� अ�भवाह प�रग�णत कर�यासाठ�  कसा करता 
येईल �या ��ट�ने ि�टफन-बो��झमन �स�धांताची ओळख क�न 
�यावी. वेगवेग�या कृि�णकांचे प�ृठ तापमान प�रग�णत कर�यासाठ� 
हा �स�धांत कसा मह�वाचा आहे हे अधोरे�खत करावे.  

• सौरमडंलातील उज�चे सतंलुन व �हांचे तापमान �या �वषयांवर चचा� 
करावी प�ृवीला �मळणा�या सौरऊजा� अ�भवाहाचा उपयोग क�न भतूल 
तापमान प�रग�णत कर�यावर भर �यावा.  

• प�ृवी�या वातावरणाचा ह�रतगहृ प�रणाम यावर चचा� करावी. यानतंर 
अनाव�ृ कृि�णका असले�या प�ृवी�या तलुनेत वातावरणाचा एक थर 
असणार� कृि�णका असले�या प�ृवी�या प�ृठभागाचे तापमान कसे 
जा�त असत ेयावर चचा� करावी.  

आता, खाल� नमदू केले�या  वग�/�योगशाळा उप�मा�वारे �वषयाचा 
सखोल अ�यास करावा 
डिे�हड आच�र, �शकागो �व�यापीठ यांनी सकंि�पत “ द� लेयर मॉडले 
अ��ॉि�समेशन टू द� �ीन हाऊस इफे�ट ” (ह�रतगहृ प�रणामासाठ� थर 
��तमानाचे स�ंनकट�करण)  
 
या द�ुयाला जा 
http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html  

• येथे �दलेले �वा�याय सोडवनू �या  

४. ��न / �वा�याय आ�ापय�त �शकले�या सकं�पना व साधनां�या आधारे खाल�ल ��नांची 
उ�रे शोधा 

• वेगवेग�या तापमानाला असले�या व�तूचें कृि�णका �ारण आलेख 
काढ�यासाठ� �ल�क�या �स�धांताचा उपयोग कसा करता येईल?  

• ि�टफन-बो��झमन �स�धांत वाप�न कृि�णकेचे प�ृठ तापमान कसे 
काढता येईल?  

• प�ृवी�या वातावरणातील ह�रतगहृ प�रणामामळेु प�ृवीचे तापमान का 
वाढत?े 

 
 
३. �श�ण प�रणाम 
या पाठातील साधनांचा �व�या�या�ना खाल�ल गो�ट�ंसाठ� उपयोग होईल:  

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


• �ल�क�या �स�धांत वाप�न �व�श�ट तापमानाला व�तचूा कृि�णका आलेख काढणे 
• ि�टफन-बो��झमन �स�धांत वाप�न कृि�णकेचे प�ृठ तापमान काढणे  
• प�ृवीला �मळणा�या सौरऊजा� अ�भवाहाचा उपयोग क�न भतूल तापमान प�रग�णत करणे 
• प�ृवी�या वातावरणातील ह�रतगहृ प�रणामाचा प�ृवी�या भतूल तापमानावर होत असलेला प�रणाम समजनू 
घेणे  
 
४. अ�धक संसाधने 
अ�धक सखोल अ�यास कर�यासाठ� खाल�ल ससंाधने उपय�ुत ठरतील  
 
1. वाचन : हे वाचा, अमे�रकन के�मकल सोसायट� चे “एनज� बॅल�स ऍडं �लनेटर� ट�परेचस�”  
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance.html  

2. वाचन : हे वाचा , अमे�रकन के�मकल सोसायट� चे  “ए �सगंल-लेयर ऍटमोि�फयर मॉडले, हाउ  ऍटमोि�फय�रक 
वॉ�म�ग व�स�“ 

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

3. लघ ुपाठ (�च�फ�त) - माय�ो ले�चर (ि�ह�डओ)  लघ ुपाठ (�च�फ�त), डिे�हड आच�र, �शकागो �व�यापीठ यांचे 
“अवर फ�ट� �लायमेट मॉडले नेकेड �लॅनेट” 
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/ent
ry_id/1_9fnkm5sc/embed/auto  
 
4. लघ ुपाठ (�च�फ�त) - माय�ो ले�चर (ि�ह�डओ)  लघ ुपाठ (�च�फ�त) - डिे�हड आच�र, �शकागो �व�यापीठ यांचे 
“एनज� बॅल�स वईुथ ए �ीन  ऍटमोि�फयर” 
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/ent
ry_id/1_znqmr7tt/embed/auto 
 
5. क�पना�च�ण   क�पना�च�ण ससंाधन : यसूीएआर स�टर फॉर साय�स ए�यकेुशन तफ�  “�लॅनेटर� एनज� 
बॅल�स” 
https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance  
 
 
५. आभार सचूी/ कॉपीराईट  
 
आ�ह� संक�लत केले�या सचूीतील संसाधने नमदू केले�या �नमा��यां�या/लेखकां�या/सं�थां�या मालक�ची आहेत. 
��येका�या मालक� ह�काचे तपशील खाल� नमदू केले�या द�ुयांवर �दले आहेत. �क�पा�या सम� उ��द�टांशी संल�न 
असणार� संसाधने आ�ह� �नवडल� आहेत व �यांचे दवेु �दले आहेत. नमदू केले�या संसाधनांबाबत आ�ह� कुठ�याह� 
मालक�, जबाबदार� अथवा दायी�वाचा दावा करत नाह�.  
 
 
1. क�पना�च�ण, “�लॅक बॉडी �पे��म”  - पीएचईट� इंटरऍि�टव �स�यलेूश�स, कोलोरॅडो �व�यापीठ, बो�डर 

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
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id/1_9fnkm5sc/embed/auto
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id/1_znqmr7tt/embed/auto
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id/1_znqmr7tt/embed/auto
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