
பாட�தி�ட�: பிளா�கி� விதி ம��� க��ெபா�� கதி�வீசைல� காலநிைல ெதாட�பான 

எ����கா��க� வழியாக க�பி�த� 

பிளா�கி� விதி (Planck’s Law), ��ப�-ேபா���ம� விதி (Stefan- Boltzmann Law) ம��� க��ெபா�� கதி�வீச� (Blackbody Radiation) ேபா�ற               

தைல��கைள ஒ� உய�நிைல� ப�ளி/ இளநிைல இய�பிய� ஆசிரிய� இ�த கணினி அ��பைடயிலான உபகரண�களி� உதவி�ட� சிற�பாக�             

க�பி�கலா�. 

இ�த பாட�தி�டமான�, மாணவ�க� �றி�பி�ட ெவ�பநிைலக�ட� ெதாட��ைடய உமி�� அைலமாைலைய மன�காண��, ெபா��களி�          

க��ெபா�� வைள�கைள ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரய எ�வா� பிளா�கி� விதிைய� பய�ப��த�படலா� எ�பைத� �ரி���ெகா�ள��,           

மி�கா�த நிறமாைலயி� உ�ள ெவ�பநிைல ம��� உ�ச அைலநீள�க��� இைடயிலான உறைவ� க���ெகா�ள�� வழிவ����. இ�த            

ெசய�பா�, ‘�ரிய ம�டல�தி� உ�ள ெபா��களி� கிரக ெவ�பநிைலக�’, ‘�மியி� வளிம�டல�தி� ைப���� விைள�’ ேபா�ற தைல��கைள             

அறி�க� ெச�கிற�. 

ஆைகயா�, இ�த பாட�தி�ட�தி� �ல�, இய�பியலி�  பிரதான தைல��க�ட� காலநிைல அறிவியைல  ஒ��கிைண�� க�பி�க ����. 

இ�த பாட�தி�ட�ைத� பய�ப��தி,  மாணவ�களா� பி�வ�� ேக�விக��கான விைடகைள�   காண ����: 

● ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள� ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரவத�� பிளா�கி� விதி எ�வா� பய�ப��த�படலா�? 

● க��ெபா��களி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய கண�கி�வத�� ��ப�-ேபா���ம� விதி எ�வா� பய�ப��த�படலா�?  

● �மியி� வளிம�டல�தி� ைப���� விைளவா� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைல ஏ� அதிகரி�கிற�? 

பாட�தி�ட� ப�றிய �றி��க�: 

தரநிைல:  உய�நிைல� ப�ளி ம��� இளநிைல  



�ைற:  இய�பிய�  

�ைறயி� உ�ள தைல��க�:  

பிளா�கி� விதி, ைவனி� விதி (Wien’s law), க��ெபா�� கதி�வீச�, ��ப�-ேபா���ம� விதி, மி�கா�த நிறமாைலயி� உ�ள ெவ�பநிைல ம���               

உ�ச அைலநீள�க��� இைடயிலான உற�, �ரிய ஆ�றலி� ெசய�பாடா� ெபற�ப�ட கிரக ெவ�பநிைலக�, �மியி� வளிம�டல�தி� உ�ள             

ைப���� விைள� 

காலநிைல தைல��க�:  

கிரக காலநிைலக�,  கிரக ஆ�ற� இ���, ைப���� விைள� 

அைமவிட�: உலக����  

அ���ைற: இைணயவழி, அக�நிைல  

ெமாழி(க�): ஆ�கில� 

ேதாராயமாக ேதைவ�ப�� கால�:  100-150 நிமிட�க� 

 

 

 

 

1. கா�சி�ப��த� ம��� அைத� சா��த ெசய�பா� (~45 நிமிட�க�)  

ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள� ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரவத�� பிளா�கி� விதி எ�வா� பய�ப��த�ப�கிற�          



எ�பைத��, மி�கா�த நிறமாைலயி� உ�ள ெவ�பநிைல ம��� உ�ச அைலநீள�க��� இைடயிலான உறைவ��, �மியி� வளிம�டல�தி�            

ஏ�ப�� ைப���� விைளைவ�� விவரி�க ஒ� கா�சி�ப��த� ம��� அைத� சா��த ெசய�பா�� �ைறக�. 

கா�சி�ப��த�: 

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

ெதாட��ைடய ெசய�பா�: 

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

2. வ��பைற/ ஆ�வக� ெசய�பா�  (60 - 90 நிமிட�க�) 

�மியி� ஆ�ற� இ���, ��ப�-ேபா���ம� விதி ம��� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய கண�கிட �மியா� ெபற�ப�ட �ரிய ஆ�றலி�              

பா�� �தலியவ�ைற �ரி���ெகா�ள ஒ� வ��பைற/ ஆ�வக� ெசய�பா�. வளிம�டல�தி� ைப���� விைளைவ எ���ைர�க           

கீ��க�ட வைலதள�ைத பய�ப��தலா�. 

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

 

3. பயி�த� மதி�பீ���காக பரி��ைர�க�ப�ட ேக�விக�/ பணிக� 

● ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள� ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரவத�� எ�வா� பிளா�கி� விதி பய�ப��த�படலா�? 

● க��ெபா��களி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய கண�கி�வத�� எ�வா� ��ப�-ேபா���ம� விதி  பய�ப��த�படலா�? 

● ைப���� விைளவா� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைல ஏ� அதிகரி�கிற�? 

 
வ��பைற/ ஆ�வக�தி� இ�த பாட�தி�ட�ைத� பய�ப���வத�கான ஒ� ப��ப�யான வழிகா�� இ�� ெகா��க�ப���ள�. இ�த           

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


நடவ��ைககைள ஒ� சா�தியமான ெசய�தி�டமாக நா�க� பரி��ைர���ேளா�. உ�க� வி��ப�தி��� ேதைவக���� ஏ�ற�ப� இ�த           

பாடதி�ட�ைத நீ�க� அைம��� ெகா�ளலா�. 

1. தைல�ைப அறி�க�ப���த� 

● மி�கா�த கதி�வீ�சி� க�ைவ விவாதி�க�� 

● பிளா�கி� விதிைய விவரி�க உ�களிட� இ���� பாட�தி�ட�ைத� பய�ப��த�� 

2. ஊடா�� கா�சி�ப��த� �ைற பய�ப��தி ஒ� ெசய�பா�ைட ேம�ெகா��த� 

● ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரய பிளா�கி� விதி எ�வா� பய�ப��த�ப�கிற� எ�பைத�           

ப�றி�� மி�கா�த நிறமாைலயி� உ�ள ெவ�பநிைல ம��� உ�ச அைலநீள�க��� இைடயிலான உறைவ� ப�றி�� விவரி�க�� 

● இ�ெபா�� இ�தைல�ைப, கா�சி�ப��த�   உபகரண�ைத� பய�ப��தி ஊடா�� வைகயி�� ஈ���� வைகயி��  ஆரா��க� 

● பி.எ�.இ.�யிலி��� (PhET) “Blackbody Spectrum” (க��ெபா�� அைலமாைல) எ�ற உபகரண�ைத கீ��க�ட வைல �கவரியிலி���           

பதிவிற�க� ெச�ய��:  https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum 

● ேதசிய அறிவிய� க�பி�த� கழக� (National Science Teaching Association) பி.எ�.இ.�யி� “Blackbody Radiation” (க��ெபா��            

கதி�வீச�) உபகரண�திட� பய�ப��த உ�வா�கிய “Exploring Planck’s Law” (பிளா�கி� விதிைய ஆரா�த�) எ�ற ெசயலிைய            

கீ��க�ட வைல �கவரியிலி��� பதிவிற�க� ெச�ய��:  http://static.nsta.org/connections/highschool/201512Worksheets.pdf. 

● இ�த ெசய�பா�ைட� பய�ப��தி, ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரய பிளா�கி� விதி எ�வா�            

பய�ப��த�ப�கிற� எ�பைத� ப�றி�� மி�கா�த நிறமாைலயி� உ�ள ெவ�பநிைல ம��� உ�ச அைலநீள�க��� இைடயிலான உறைவ�            

ப�றி�� நீ�க� விவரி�கலா� 

● இ�த ெசய�பா�, பி.எ�.இ.�யி� க��ெபா�� கதி�வீச� உபகரண�திைன� பய�ப��தி பதிலளி�க பல ேக�விகைள உ�ளட�கி��ள� 

● ஆசிரிய�க��கான பதி� திறவிைய கீ��க�ட வைல �கவரியி� காணலா� 

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

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


3. வ��பைற/ ஆ�வக� ெசய�பா� நட��த� 

● ஒ� க��ெபா�� உமி�� ஆ�றலி� ெமா�த� பா�ைவ� கண�கி�வத�கான வழி�ைறயாக ��ப�-ேபா���ம� விதிைய          

அறி�க�ப��த��. இ�விதியான�, ெவ�ேவ� க��ெபா��களி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலகைள� கண�கிட எ�வா� பய�ப��த�படலா�         

எ�பைத�� வலி�����க� 

● �ரிய ம�டல�தி� உ�ள ஆ�ற� இ��� ம��� கிரக ெவ�பநிைலக� ப�றிய தைல�ைப விவரி�� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய �ரிய               

ஆ�ற� பா��சலி� அ��பைடயி� கண�கி�வ�� ப�றி வலி�����க� 

● �மியி� வளிம�டல�தி� ைப���� விைளைவ அறி�க�ப��த��. பிற�, ெவ�� க��ெபா�� �மியிலி��� ஒ�-அ���          

வளிம�டல�ைத உ�ளட�கிய ஒ� க��ெபா�� �மியாக உ�வா�� ெபா�� எ�வா� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைல அதிகரி�கிற�            

எ�பைத விவாதி�க�� 

● ேடவி� ஆ��ச� (சிகாேகா ப�கைல�கழக�) வ�வைம�த, ‘ைப���� விைளவி�கான அ��� மாதிரி ஓ�தி��த�’ (The Layer Model             

Approximation to the Greenhouse Effect) எ�ற ஒ� வ��பைற/ ஆ�வக� ெசய�பா�� வழியாக தைல�ைப ந�� ஆராய�� 

● இ�வைலதள�தி�� ெச�ல��:  http://cybele.bu.edu/courses/gg612fall99/gg612lab/lab1.html 

● இ�பயி�சியி�, அ�ெசய�பா�ைட நட�த�� 

4. ேக�விக�/ பணிக�  

பி�வ�� ேக�விக��கான பதி�கைள விவாதி�பத��� தீ�மானி�பத��� இ�வைர க���ெகா�ட உபகரண�க� ம��� க���கைள�          

பய�ப��த��: 

● ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள� ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரவத�� எ�வா� பிளா�கி� விதி பய�ப��த�படலா�? 

● க��ெபா��களி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய கண�கி�வத�� எ�வா� ��ப�-ேபா���ம� விதி பய�ப��த�படலா�? 

● �மியி� வளிம�டல�தி� ைப���� விைளவா� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைல ஏ� அதிகரி�கிற�? 

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


 

இ�த பாட�தி�ட�தி� உ�ள உபகரண�க� மாணவ�க�: 

1. ெபா��களி� க��ெபா�� வைள�கைள� ெவ�ேவ� ெவ�பநிைலகளி� வைரய பிளா�கி� விதிைய பய�ப���வத��� 

2. க��ெபா��களி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய கண�கிட ��ப�-ேபா���ம� விதிைய பய�ப���வத��� 

3. �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலைய �ரிய ஆ�ற� பா��சலி� அ��பைடயி� கண�கி�வத��� 

4. �மியி� வளிம�டல�தி� ைப���� விைளவா� �மியி� ேம�பர�� ெவ�பநிைலயி� பாதி�� ப�றி விள��வத��� வழிவ���� 

 

இ�தைல�ைப, நீ�க�� உ�க� மாணவ�க�� ேம�� ஆராய வி��பினா�, கீ��ெகா��க�ப���ள ��த� வளவசதிக� பய��ளதாக           

இ����. 

1. வாசி��  

அெமரி�க ேவதி�ெபா�� ச�க�தி� (American Chemical Society (ACS)) “ஆ�ற� இ��� ம��� கிரக ெவ�பநிைலக�” (Energy Balance              

and Planetary Temperatures)”, ஒ� வாசி��. 

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

2. வாசி��  

அெமரி�க ேவதி�ெபா�� ச�க�தி� “ஓ�-அ��� வளிம�டல மாதிரி” ம��� வளிம�டல ெவ�பமயமாத� எ�வா� ேவைலெச�கிற�           

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


எ�ப� ப�றி ஒ� வாசி��.  

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

3. ��-உைர (காெணாளி ) 

சிகாேகா ப�கைல�கழக�தி� (University of Chicago) உ�ள ேடவி� ஆ��சரி� (David Archer’s) ‘ெவ�� �மியி� �த� காலநிைல’ (Our               

First Climate Model Naked Planet) ��-உைர (காெணாளி) 

http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_9fnkm5sc/embed

/auto?  

4. ��-உைர (காெணாளி)  

சிகாேகா ப�கைல�கழக�தி� (University of Chicago) உ�ள ேடவி� ஆ��சரி� (David Archer’s) ‘ைப���� வளிம�டல�தி� ஆ�ற�             

இ���’ (Energy Balance with a Greenhouse Atmosphere), ஒ� ��-உைர (காெணாளி) 

http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1090132/uiconf_id/20652192/entry_id%20/1_znqmr7tt/embe

d/auto? 

5. கா�சி�ப��த� 

�.சி.ஏ.ஆ� அறிவிய� க�வி ைமய�தி� (UCAR Center for Science Education) ஒ� கா�சி�ப��த� உபகரண� - “கிரக ஆ�ற� இ���”                

(Planetary Energy Balance): https://scied.ucar.edu/earths-energy-balance  

 

எ�களி� ஒ��கிைண�த ப��யலி� உ�ள அைன�� க�பி�த� உபகரண�க�� வைல�தள�களி� ப��யலிட�ப���ள ெதாட��ைடய          

பைட�பாளிக�/ ஆசிரிய�க�/ அைம��க� �தலிேயா��� ெசா�தமானைவயா��. ெகா��க�ப���ள தனி�ப�ட இைண��கைள� பி�ப�றி,         

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%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/earths-energy-balance


ஒ�ெவா� உபகாரண�தி��� தனி�ப�ட பதி��ரிைம ம��� உரிைமயாள� விவர�கைள� காண��. எ�க� தி�ட�தி� ஒ��ெமா�த ேநா�க�ைத            

இைண��� உபகரண�கைளேய நா�க� ேத��ெத��� ப��பா�� ெச���ேளா�. அத��, ெதாட��ைடய இைண��கைள�� வழ�கி��ேளா�.          

ப��யலிட�ப�ட எ�த ஒ� உபகாரண�தி��� உரிைமையேயா ெபா��ைபேயா நா�க� ேகாரவி�ைல. 

1. கா�சி�ப��த� ம��� ெதாட��ைடய ெசய�பா�- “க��ெபா�� அைலமாைல” (Blackbody Spectrum), “பிளா�கி� விதிைய ஆரா�த�”           

(Exploring Planck’s Law)  

�.சி.ஏ.ஆ� அறிவிய� க�வி ைமய� (UCAR Center for Science Education), ெகாலராேடா ேபா�ட� ப�கைல�கழக�தி� (University of              

Colorado Boulder) உ�ள பி.எ�.இ.�யி� (PhET) ஊடா�� உ�வக�ப���த�க�, ேதசிய அறிவிய� க�பி�த� கழக� 

2. வ��பைற/ ஆ�வக� ெசய�பா� 

சிகாேகா ப�கைல�கழக�தி� உ�ள ேடவி� ஆ��சரி� - ‘ைப���� விைளவி�கான அ��� மாதிரி ஓ�தி��த�’  

3. ��த� வளவசதிக� 

அெமரி�க ேவதி�ெபா�� ச�க�; ேடவி� ஆ��ச� (சிகாேகா ப�கைல�கழக�);  �.சி.ஏ.ஆ� அறிவிய� க�வி ைமய� 


