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థర్రామీటరు ఆవిష్కృతమ ైన తీరు, థర్రామీటరు పనిచసే ేవిధానానిక ిసంబంధ ంచిన స

మాచార్రనిి సేక్ర్ ంచి, నివేద క్ను తయారుచేయండి. 
 
ప్రాజెక్టు   శీర్ ిక్               : థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమ ైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచసే ేవిధానం. 
ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం : నితయ జీవితంలో ధర్మామీటరల పమతర, వమట ివినియోగమనిి మర్ియు అవి ఆవిష్కృతమ నై తీరును 
                           తెలుసుకుంటారు.  
పర్ క్ల్పన :                     థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమ ైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచసే ేవిధానానిక ి  సంబంధ ంచిన  
                            సమాచార్మనిి  సేకర్ించి, నివదే కను తయారుచయేుట. 
ప్రాజెక్టు క్ట కరవల్సని వసుు వుల్ట: ఇంటర్ నెట్, వమర్మా పత్రరకల  కిలప్పంగులు, వివిధ చితరా లు, పమఠశమలలో గల వివిధ  

                                       ధర్మామీటరుల  

అనుసర్ ంచిన విధాన విధానాల్ట: మేము వివిధ వమర్మా పత్రరకల మర్ియు అంతర్మా లం నుండ ిసమాచారం సేకర్ించిత్రమి. 
                           పమఠశమలలో గల వివిధ ధర్మామీటరలను పర్ిశీలంచి వమట ిఆవిష్కరణకు సంబంధ ంచిన విధానాల   
                            గూర్ిి అంతర్మా లం మర్యిు వివిధ విజ్ఞా నశమసార పుసాకమలలో సేకర్ించి నివదే కను 
                           తయారుచసే్త్రమి. 
1) పర్ చయం:   ఉష్ణో గరత  ను కొచిచ ేసమధనానిి ఉషో్మాపకం అందురు. దీనిని ఆంగలంలో థర్మామీటరు అందురు. ఉష్ణో గరత   
                        అనగమ  ఉషో్ం  యొకక తీవ్రత.ఒక వ్సుా వ్ు యొకక వేడ ితీవ్రత గమని చలలని తీవ్రతను గమని ఉష్ణో గరత  

                        అందురు.  
2) విధానం: ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధ ంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచసే ే విధానానికి సంబంద ంచిన 

సమాచార్మనిి అంతర్మా లం నుండ ిసేకరి్ంచిత్రమి. వమటిని నివేద క రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి. 

3) సమాచార సేక్రణ: 
       సూతరము : వేడిచసేేా  దరవ్పదార్మా లు వమయకోచిసమా యి అన ేసూతరం ప  ైఆధారపడ ిఉషో్మాపకం పనిచసెుా ంద . సమధారణంగమ  
                       ఉషో్ మాపకంలో పమదరసం గమని, ఆలకహాల్ ని గమని వమడుతారు. 
 
        రకములు :   

 స లియస్ ఉషో్మాపకం          
 ఫమరన్ హీటు ఉష్ణో గరతామానం 

 ర్మంక ైన్ ఉష్ణో గరతామానం 

 డెలసల్్ ఉష్ణో గరతామానం 

 నూయటన్ ఉష్ణో గరతామానం 

 ర్మయిమర్ ఉష్ణో గరతామానం 

 ర్ోమ ర్ ఉష్ణో గరతామానం 

       
 
 



 
చరి్తర :    ధర్మామీటరు గూరి్ి వివిధ సూతార లను గరరకు తతవవతాేలు సుమారు ర్ ండు వేల సంవ్తిర్మలకు పూరవం  
                  తెలుసుకునాిరు. నవీన ఉషో్మాపకం ధర్ోాసణ కప్ నుండ ిసేకలుతో కూడుకొని 17 వ్ శతాబదం పమర రంభం  
                  నుండ ిఅభివ్ృద ి  చెంద నద . 17 మర్ియు 18 శతాబాద లలో సమధారణీకరి్ంచబడనిద . 
  అభివ్ృద ి : 

ధర్మామీటరు ఆవిష్కరాలుగమ గ లీలయో గ లీల, కొర్ ిలస్ డెరబబెల్, ర్మబర్్ పల డ్్డ లేదా సమంటోర్యిో సమంటార్ియో 
వ్ంట ి శమసారవేతాల గూర్ిి రచయితలు వమర సన్పపటిక ీ ఈ ధర్మామీటరు ఆవిష్కరన ఒకకర్ిద  కమదు. ఇద  
కరమణేా అభివ్ృద ి చేసన్ పర్కిరం. మూస ్ఉని గమజు గొట్ంలో గమలని నింప ్దానిని ఒక నీరు ఉని పమతరలో 
ఉంచినపుడు ఆ గమల వమయకోచించుటను ఫ్లో ఆఫ్ బబజై్ంటయిం మర్ియు హీర్ో ఆఫ్ అలెకమిండిరయా పరయోగ 
పూరవకంగమ తెలపమరు. చలలదనం మర్ియు వచెిదనం తెలుసుకొనుటకు ఈ విధమ నై పర్ికర్మలను 
ఉపయోగించవేమరు. ఈ పర్కిర్మలను అనకే యూర్ోపయ్న్ శమసారవతాేలు 16వ్ మర్యిు 17వ్ శతాబాద లలో 
అభివ్ృద ి పరచారు.  
 
వమర్లిో గ లీలయో గ లీలీ పరసద్ుి డు. ఈ పర్ికరం తకుకవ్ ఉషో్ం లో 
మారుపలను పరత్రబంబంచ ే విధంగమ ధర్ోాసణ కప్ అన ే పదం ఉతపతా్ర 
అయినద . ధర్ోాసణ కప్ మర్యిు ధర్మామీటరులలో తడేా  తరువమత 
సేకలు చరేిడంతో మార్నిద .  గ లీలయో ధర్మామీటరు ఆవిష్కరాగమ 
చెపుపకునిపపటిక ీఆయన ధర్ోాసణ కప్ లను తయారుచేసమడు.   
                                                                                              గ లీలయో గ లీలీ  
1617లో జియూస ప్ప బయాంకమనీ మొట్మొదటిసమర్ిగమ సర్ నై ధర్ోాసణ కప్ చితరా నిి పరచుర్ంిచారు. 1638లో 
ర్మబర్ పల డ్్డ సేకలుతో కూడని ధర్మామీటరును తయారుచేసమరు. ఇద  ప ై భాగం గమల బలుె గలగిన మర్యిు 
కిరంద  భాగం నీట ిపమతరలో ఉంచదగని నిలువ్ుగమ గల గొట్ం. గొట్ంలో నీట ిమట్ం దానిలోని గమల సంకోచం 
మర్ియు వమయకోచం వ్లల  నియంత్రరంచబడుత ంద . ఇద  పరసుా తం వమయు ధర్మామీటరుగమ పల్ువ్బడుత ంద . 
 
1611 నుండ ి 1613 ల మధయ ధర్ోాసణ కప్ ప  ైసేకలును ఉంచిన మొదట ివ్యకిాగమ ఫమర నిిసణ క సమగ రడో లేదా 
సమంటార్యిో సమంటార్ియో లుగమ చబెుతారు. 
 
ధర్ోామీటరు అను పదం మొదటిసమర్ ి 1624లో వ్చిినద . ఈ పదం గరరకు పదం నుండ ిఉతపతా్ర అయినద . 
గరరకు భాష్లో ధర్ోాస్ అంగమ "ఉషో్ం" మర్ియు మ టరన్ అనగమ "కొలత" అని అరాం. 
 
1654లో ఫ ర్ి్నాండో  II  డెమ డిస,్ గమర ండ్డ డూయక్ పమహ్ టసకనీ అన ేశమసారవతాేలు ఆలకహాలుతో నింపబడిన 
గొటా్ లు గల సేకళ్ళతో కూడని ధర్మామీటరులను తయారుచేసమరు. నవీన ధర్మామీటరు దరవ్పదార్మా లు 
వేడచిసేేా  వమయకోచిసమా యి అన ేసూతరంప  ైపనిచేసమా యి. తరువమత అనేక మంద  శమసారవేతాలు వేర్వవరు దరవమలలో 
వివిధ డజి్ ైనలలో ధర్మామీటరులను తయారుచేసమరు. 
 
అయినపపటిక ీ పరతీ ఆవిష్కరా మర్యిు పరతీ ధర్మామీటరుకు ఒక సేకలు ఉండడం జ్ర్గినిద  కమనీ 
పమర మాణకిమ నై సేకలు లేదు. 1665లో కిరస్్యన్ హ ైగన్ి అన ేభౌత్రక శమసారవేతా నీట ిదరవీభవ్న మర్ియు 



భాష్పపభవ్న సమా నాలను పమర మాణికర్ించాడు. 1694లొ కమర్ోల  ర్ నాల్ని సమరవజ్నీన సేకలుకు ఈ సమా నాలను స్ార 
సమా నాలుగమ ఉపయోగించాడు. 1701 లో ఐజ్ఞక్ నూయటన్ మంచు దరవీభవ్న సమా నానిక ిమర్యిు మానవ్ుని 
శర్రర ఉష్ణో గరతకూ మధయ 12 డగిరరల యొకక సేకలును పరత్రపమద ంచాడు. చివ్ర్ిగమ 1724లో డేనియల్ 
గమబరయల్ ఫమరన్హీట్ ఒక  ఉష్ణో గరతా మానానిి (ఫమరన్హీటు ఉష్ణో గరతామానం) తయారుచసేమడు. ఆయన 
పమదరసంతో (అధ క వమయకోచ గుణకం కలద ) ఉషో్మాపకమలను ఉతపతా్ర చేయడం మూలంగమ ఈ సేకలును 
పరత్రపమద ంచడం జ్ర్గినిద . 1724 లో ఆండెర్ి స లియస్ మంచు దరవీభవ్న సమా నమ నై 0 డిగరరలను కనిష్్ 
అవ్ధ గమనూ, నీట ి భాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత 100 డిగరరలుగమ కలగిన సేకలుతో స లయస్ ధర్మామీటరును 
తయారుచేసమడు.  ఈ ర్ ండు ఉషో్మాపకమలు అధ క పమర చురయం ప ందాయి. 
 
         
 
 

 
 
 
 
     గరబ్రాయల్ ఫరరన్హీట్                         ఆండరె్స్ సెల్స్యస్                    సర్స థామస్ కిిప్ప పర్్స ఆల్బట్ు  
వెైదయంలో శర్రర ఉష్ణో గరత కోసం ధర్మామీటరు కొలతలను మొట్మొదట ిహ రాన్ బో యర్హావ్ (1668–1738) 
మొట్మొదటిసమర్ ి వెైదయ రంగంలో ఉయయోగించాడు. 1866లో సర్ థామస్ కిలపణ పర్్ ఆల్బట్్  కిలనికల్ 
ధర్మామీటరును తయారుచేసమడు.  

పనిచసే ేవిధానం: 
 సెల్స్యస్ ఉష్ణ  మాపక్ం 

దీనిని 1742 లో స్వడషి్ శమసారవతాే అయిన ఆండరర స లియస్ (1701–1744) కనుగొనాిడు. ఈయన కనుగొని 
ఉష్ణో గరతా మానానిి స లియస్ ఉష్ణో గరతామానం, లేదా స లియస్ సేకలు అందురు. ఉషో్మాపకమును మొదట మంచు 
ముకకలలో ఉంచి మంచు ముకకలు కర్గిునపుడు పమదరస మటా్ నిి గుర్ిాంచి 00C గమ తీసుకునాిడు.(మంచు 
దరవీభవ్న ఉష్ణో గరత 00C). ఇపుడు అద ేఉషో్మాపకమనిి హిపణ ిమీటర్ లో ఉంచి నీరు ఆవిర్గిమ మార్ినపుడు పమదరస 
మట్ం గుర్ిాంచి దానిక ి1000C గమ తీసుకునాిడు.(నీట ిబాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత 1000C). ఉషో్మాపకం ప  ైగల ఊరివ, అధో 
స్ార సమా నలను గుర్ిాంచిన తర్మవత దానిని 100 సమ భాగమలుగమ చశేమడు. స లియస్ ఉషో్ మాపకంలో స లియస్ ఊరావ 
స్ార సమా నంగమ 1000C మర్ియు అధో స్ార సమా నంగమ 00 C గమ తీసుకునాిడు. 
 
        
 
 
 
 
 
 



 
 ఫరరన్హీట్ ఉష్ణమాపక్ం: 

ఫమరన్ హీట్ (సంకవతం °F) ఉష్ణో గరతామానానిి 1724 లో భౌత్రక శమసారవేతా అయిన డేనియల్ గమబరయల్ ఫమరన్ హటి్  (1686–

1736) కనుగొనాిరు. ఉషో్మాపకమును మొదట మంచు ముకకలలో ఉంచి మంచు ముకకలు కరి్గునపుడు పమదరస 

మటా్ నిి గురాి్ంచి 320 F గమ తీసుకునాిడు.(మంచు దరవీభవ్న ఉష్ణో గరత  320 F). ఇపుడు అద ే ఉషో్మాపకమనిి 
హిపణ ిమీటరు  లో ఉంచి నీరు ఆవిరి్గమ మారి్నపుడు పమదరస మట్ం గురాి్ంచి దానికి 2120 F గమ తీసుకునాిదు.(నీట ి
బాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత  2120 F). ఉషో్మాపకం ప  ై గల ఊరివ, అధో  స్ార సమా నలను గురాి్ంచిన తర్మవత దానిని 180 సమ 

భాగమలుగమ చేశమడు.స లియస్ ఉషో్ మాపకంలో స లియస్ ఊరావ స్ార సమా నంగమ 2120 F మర్యిు అధో  స్ార సమా నంగమ 320 F 

గమ తీసుకునాిడు. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 వివిధ రకరల్ ఉష్ణమాపకరల్ట 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
విదాయర్ిా యొకక వమయఖ్ాయనం: 

మేము ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధ ంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచసే ే విధానానిక ి సంబంద ంచిన 

సమాచార్మనిి అంతర్మా లం నుండ ి సేకర్ించిత్రమి. వమటిని నివేద క రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి. ధర్మామీటరులొ 

కరమాంకనం చేసన్ విధానానిి వివిధ పుసాకమలు, అంతర్మా ల పజేీల నుండ ిసేకర్ించిత్రమి. కరమాంకన విధానం, వివిధ 

ధర్మామీటరల గూర్ిి చితరా లను సేకర్ించిత్రమి.  

జ్ఞగరతాలు : 

ధర్మామీటరు ప రపమటున చేయిజ్ఞర్ ికిందపడతినే ేఇబెంద . ఎందుకంట ేఇందులో ఉండ ేపమదరసం పర్మయవ్రణంతో పమటు 

మన ఆర్ోగమయనిక ికూడా చేటు తచెిి ప డుత ంద . ఒకవేళ్ పమదరసం కిరందపడతి ే

 చీపురు లేదా వమకూయమ్ కీలనర్లతో శుభరం చేయకూడదు.  

 పమదరసం పడిన నేలప  ైనడవ్కూడదు. ఒకవళే్ కమలక ిఉని చపెుపలకు పమదరసం అంటుకుంట ేఆ చపెుపలు 

వెంటన ేవ్ద లేయాల. 

 పమదరసమనిి డెైరయినజేిలో పణయొదుద . అలా పణ సేా  డెరయిన్ మూసుకుపణ త ంద . స ప్్క్ టాయంక్ 

కలుష్్తమయిపణ త ంద . 

 పమదరసం పడిన గద లో ఎవ్ర్నిీ ఉంచొదుద . ముఖ్యంగమ ప్లలలు, ప ంపుడు జ్ంత వ్ులు ఉంట ే వెంటన ే గద  

బయటకు పంప ్గద  మూసయేాల. పమదరసం అంటని బట్లి, వ్సుా వ్ులి ముటు్ కోవ్దుద . 

ముగింపు :  

          ఈ పమర జ్ కు్  నిరవహించిన తరువమత వివిధ ధర్మామీటరల ఆవిష్కరన గూర్ిి , దానివ్లల  దెైనంద త జీవితంలో కలగవ 

ఉపయోగమలు గూర్ిి  అవ్గమహన అయినద . ధర్మామీటరు లో కరమాంకన విధానం గూర్ిి  తెలసన్ద . ధర్మామీటరులో 

మ రుకుర్ర  ఒకవేళ్ కిరందపడతి ేజ్ర్గివ నష్మ్ ల గూర్ిి తెలసన్ద . కిలనికల్ ధర్మామీటరు వినియోగం గూర్ిి అవ్గమహన  

వ్నరులు: 

 అంతర్మా లం లో వికీపపడియా ఆర్ి్కల్ి 

 బరటానికమ ఎన్స ైకోల పేడయిా 

 విజ్ఞా న శమసార పుసాకములు 

 గూగుల్ స ర్ి ఇంజ్న్ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ప్రాజెక్టు  ర్ ప్ప రుు  

 
పమర జ్ కు్  పరేు                : థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమ ైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచసే ేవిధానం.. 
తరగత్ర           : 10వ్ 
విష్యం    : భౌత్రక శమసారము 
పమఠశమల   : జిలాల పర్ిష్త్ ఉనిత పమఠశమల, లోలుగు,ప ందూరు మండలం 
నిరవహణా సమయం  : 7 ర్ోజులు 
పర్కిర్మలు/మూలాలు  : అంతర్మా లం, వమర్మా  పత్రరకలు,  విజ్ఞా న శమసార పుసాకములు 

పమర జ్ కు్  వివ్ర్మలు   : మేము ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధ ంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచేస ే

                                 విధానానిక ిసంబంద ంచిన సమాచార్మనిి అంతర్మా లం నుండ ిసకేర్ించిత్రమి. వమటనిి  

                                 నివేద క రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి. ధర్మామీటరులొ కరమాంకనం చేసన్ విధానానిి 

                                 వివిధ  పుసాకమలు, అంతర్మా ల పేజీల నుండ ిసకేర్ించిత్రమి. కరమాంకన విధానం, వివిధ  

                                 ధర్మామీటరల గూర్ిి చితరా లను సేకర్ించిత్రమి.  

పర్శిీలనలు   :  
 అంతర్మా లంలో ధర్మామీటరు తయార్ర చర్తిర గూర్ిి  తెలుసుకొంటిమి. 
 ధర్మామీటరు పనిచసే ేవిధానానిి అవ్గమహన చసేుకునాిము. 
 ధర్మామీటరులో కరమాంకన విధానానిి తలెుసుకునాిము. 
 ధర్మామీటరు ఉపయోగించినపుడు తీసుకోవమలిన జ్ఞగరతాలు తెలుసుకునాిము. 
 ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణలో శమసారవతాేల కృష్్ని అవ్గమహన చేసుకునాిము. 
 కిలనికల్ ధర్మామీటరును ఉపయోగించ ేవిధానానిి తెలుసుకునాిము. 

ప్రాజెక్టు  ఫల్సతాల్ట : మా యొకక ఉపమధాయయులు, సహ విదాయరుా లతో మర్యిు మా తలలదండుర లతో మా 
అభిపమర యాలను పంచుకునాిము. దెైనంద త జీవితంలో ధర్మామీటరు ఆవ్శయకతను గూర్ిి తలెుసుకునాిము. 
ధర్మామీటరును వినియోగించగలగమము. కిలనికల్ ధర్మామీటరుతో మా గూర పు సభుయల ఉష్ణో గరతలు తలెుసుకునాిము. 
 మా గూర పు పని విభజ్న చేసుకుని చితరా లను సేకర్ించడం జ్ర్ిగనిద . 
గ్రూ పుల్ోని సభ్యయల్ వివర్రల్ట మర్ యయ పని విభ్జన: 
వరుస సంఖ్య సభ్యయని పేరు అపపగ ంచిన పని 

1   
2   
3   
4   
5   

 
సమర్ిపంచిన తదే ీ:                                                                                     సంతకమలు 


