ప్రాజెక్ుట - 1
థర్రామీటరు ఆవిష్కృతమైన తీరు, థర్రామీటరు పనిచేసే విధానానికి సంబంధంచిన స
మాచార్రనిి సేక్ర్ంచి, నివేదక్ను తయారుచేయండి.
ప్రాజెక్ుట శీర్ి క్

: థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచేసే విధానం.

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం : నితయ జీవితంలో ధర్మామీటరల పమతర, వమటి వినియోగమనిి మర్ియు అవి ఆవిష్కృతమన
ై తీరును
తెలుసుకుంటారు.
పర్క్ల్పన :

థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచేసే విధానానికి సంబంధంచిన
సమాచార్మనిి సేకర్ించి, నివేదకను తయారుచేయుట.

ప్రాజెక్ుటక్ట కరవల్సిన వసుువుల్ట: ఇంటర్ నెట్, వమర్మాపత్రరకల కిలప్పంగులు, వివిధ చితారలు, పమఠశమలలో గల వివిధ
ధర్మామీటరుల
అనుసర్ంచిన విధాన విధానాల్ట: మేము వివిధ వమర్మాపత్రరకల మర్ియు అంతర్మాలం నుండి సమాచారం సేకర్ించిత్రమి.
పమఠశమలలో గల వివిధ ధర్మామీటరల ను పర్ిశీలంచి వమటి ఆవిష్కరణకు సంబంధంచిన విధానాల
గూర్ిి అంతర్మాలం మర్ియు వివిధ విజ్ఞానశమసా ర పుసా కమలలో సేకర్ించి నివేదకను
తయారుచేస్త్రమి.
1) పర్చయం: ఉష్ణో గరత ను కొచిచే సమధనానిి ఉష్ో మాపకం అందురు. దీనిని ఆంగల ంలో థర్మామీటరు అందురు. ఉష్ణో గరత
అనగమ ఉష్ో ం యొకక తీవ్రత.ఒక వ్సుావ్ు యొకక వేడి తీవ్రత గమని చలల ని తీవ్రతను గమని ఉష్ణో గరత
అందురు.

2) విధానం: ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచేసే విధానానికి సంబందంచిన
సమాచార్మనిి అంతర్మాలం నుండి సేకర్ించిత్రమి. వమటిని నివేదక రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి.

3) సమాచార సేక్రణ:
సూతరము : వేడిచస
ే ేా దరవ్పదార్మాలు వమయకోచిసమాయి అనే సూతరం పై ఆధారపడి ఉష్ో మాపకం పనిచెసా ుంద. సమధారణంగమ
ఉష్ో మాపకంలో పమదరసం గమని, ఆలకహాల్ ని గమని వమడుతారు.
రకములు :
 సలియస్ ఉష్ో మాపకం
 ఫమరన్ హీటు ఉష్ణో గరతామానం
 ర్మంకైన్ ఉష్ణో గరతామానం
 డెలస్ల్ ఉష్ణో గరతామానం
 నూయటన్ ఉష్ణో గరతామానం
 ర్మయిమర్ ఉష్ణో గరతామానం
 ర్ోమర్ ఉష్ణో గరతామానం

చర్ితర :

ధర్మామీటరు గూర్ిి వివిధ సూతారలను గరరకు తతవవేతాలు సుమారు ర్ండు వేల సంవ్తిర్మలకు పూరవం
తెలుసుకునాిరు. నవీన ఉష్ో మాపకం ధర్ోాసణ కప్ నుండి సేకలుతో కూడుకొని 17 వ్ శతాబద ం పమరరంభం
నుండి అభివ్ృది చెందనద. 17 మర్ియు 18 శతాబాదలలో సమధారణీకర్ించబడినద.

అభివ్ృది :

ధర్మామీటరు ఆవిష్కరా లుగమ గలీలయో గలీల, కొర్ిలస్ డెబ
ర బెల్, ర్మబర్్ పల డ్డ్ లేదా సమంటోర్ియో సమంటార్ియో
వ్ంటి శమసా వ
ర ేతాల గూర్ిి రచయితలు వమరస్నపపటికీ ఈ ధర్మామీటరు ఆవిష్కరన ఒకకర్ిద కమదు. ఇద
కరమణ
ే ా అభివ్ృది చేసన
్ పర్ికరం. మూస్ ఉని గమజు గొట్ ంలో గమలని నింప్ దానిని ఒక నీరు ఉని పమతరలో
ఉంచినపుడు ఆ గమల వమయకోచించుటను ఫ్లో ఆఫ్ బబజ్
ై ంటియం మర్ియు హీర్ో ఆఫ్ అలెకమిండియ
ర ా పరయోగ
పూరవకంగమ తెలపమరు. చలల దనం మర్ియు వెచిదనం తెలుసుకొనుటకు ఈ విధమన
ై పర్ికర్మలను
ఉపయోగించేవమరు. ఈ పర్ికర్మలను అనేక యూర్ోప్యన్ శమసా వ
ే ా లు 16వ్ మర్ియు 17వ్ శతాబాదలలో
ర త
అభివ్ృది పరచారు.
వమర్ిలో గలీలయో గలీలీ పరసద
్ ి ుడు. ఈ పర్ికరం తకుకవ్ ఉష్ో ం లో
మారుపలను పరత్రబంబంచే విధంగమ ధర్ోాసణ కప్ అనే పదం ఉతపత్రా
అయినద. ధర్ోాసణ కప్ మర్ియు ధర్మామీటరులలో తేడా
సేకలు చేరిడంతో మార్ినద.

తరువమత

గలీలయో ధర్మామీటరు ఆవిష్కరా గమ

చెపుపకునిపపటికీ ఆయన ధర్ోాసణ కప్ లను తయారుచేసమడు.
గలీలయో గలీలీ
1617లో జియూసప్ప బయాంకమనీ మొట్ మొదటిసమర్ిగమ సర్న
ై ధర్ోాసణ కప్ చితారనిి పరచుర్ించారు. 1638లో
ర్మబర్ పల డ్డ్ సేకలుతో కూడిన ధర్మామీటరును తయారుచేసమరు. ఇద పై భాగం గమల బలుె గలగిన మర్ియు
కిరంద భాగం నీటి పమతరలో ఉంచదగిన నిలువ్ుగమ గల గొట్ ం. గొట్ ంలో నీటి మట్ ం దానిలోని గమల సంకోచం
మర్ియు వమయకోచం వ్లల నియంత్రరంచబడుత ంద. ఇద పరసా ుతం వమయు ధర్మామీటరుగమ ప్లువ్బడుత ంద.
1611 నుండి 1613 ల మధయ ధర్ోాసణ కప్ పై సేకలును ఉంచిన మొదటి వ్యకిాగమ ఫమరనిిసణ క సమగరడో లేదా
సమంటార్ియో సమంటార్ియో లుగమ చెబుతారు.
ధర్ోామీటరు అను పదం మొదటిసమర్ి 1624లో వ్చిినద. ఈ పదం గరరకు పదం నుండి ఉతపత్రా అయినద.
గరరకు భాష్లో ధర్ోాస్ అంగమ "ఉష్ో ం" మర్ియు మటరన్ అనగమ "కొలత" అని అరా ం.
1654లో ఫర్ి్నాండో II డెమడిస,్ గమరండ్డ డూయక్ పమహ్ టసకనీ అనే శమసా వ
ే ా లు ఆలకహాలుతో నింపబడిన
ర త
గొటా్లు గల సేకళ్ళతో కూడిన ధర్మామీటరులను తయారుచేసమరు. నవీన ధర్మామీటరు దరవ్పదార్మాలు
వేడచ
ి స
ే ేా వమయకోచిసమాయి అనే సూతరంపై పనిచేసా మయి. తరువమత అనేక మంద శమసా వ
ర ేతాలు వేర్వవరు దరవమలలో
వివిధ డిజ్ైనలలో ధర్మామీటరులను తయారుచేసమరు.
అయినపపటికీ పరతీ ఆవిష్కరా మర్ియు పరతీ ధర్మామీటరుకు ఒక సేకలు ఉండడం జ్ర్ిగన
ి ద కమనీ
పమరమాణికమన
ై సేకలు లేదు. 1665లో కిరస్ యన్ హైగన్ి అనే భౌత్రక శమసా వ
ర ేతా నీటి దరవీభవ్న మర్ియు

భాష్పపభవ్న సమానాలను పమరమాణికర్ించాడు. 1694లొ కమర్ోల ర్నాల్ ని సమరవజ్నీన సేకలుకు ఈ సమానాలను స్ార
సమానాలుగమ ఉపయోగించాడు. 1701 లో ఐజ్ఞక్ నూయటన్ మంచు దరవీభవ్న సమానానికి మర్ియు మానవ్ుని
శర్రర ఉష్ణో గరతకూ మధయ 12 డిగరల యొకక సేకలును పరత్రపమదంచాడు. చివ్ర్ిగమ 1724లో డేనియల్
గమబరయల్ ఫమరన్హీట్ ఒక ఉష్ణో గరతా మానానిి (ఫమరన్హీటు ఉష్ణో గరతామానం) తయారుచేసమడు. ఆయన
పమదరసంతో (అధక వమయకోచ గుణకం కలద) ఉష్ో మాపకమలను ఉతపత్రా చేయడం మూలంగమ ఈ సేకలును
పరత్రపమదంచడం జ్ర్ిగన
ి ద. 1724 లో ఆండెర్ి సలియస్ మంచు దరవీభవ్న సమానమన
ై 0 డిగరలను కనిష్్
అవ్ధగమనూ, నీటి భాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత 100 డిగరలుగమ కలగిన సేకలుతో సలయస్ ధర్మామీటరును
తయారుచేసమడు. ఈ ర్ండు ఉష్ో మాపకమలు అధక పమరచురయం ప ందాయి.

గరబ్రాయల్ ఫరరన్హీట్

ఆండెర్స్ సెల్స్యస్

సర్స థామస్ కిిప్ప పర్స్ ఆల్బట్ు

వెైదయంలో శర్రర ఉష్ణో గరత కోసం ధర్మామీటరు కొలతలను మొట్ మొదటి హరాన్ బో యర్హావ్ (1668–1738)
మొట్ మొదటిసమర్ి వెైదయ రంగంలో ఉయయోగించాడు. 1866లో సర్ థామస్ కిలపణ పర్్ ఆల్బట్్

కిలనికల్

ధర్మామీటరును తయారుచేసమడు.
పనిచేసే విధానం:
 సెల్స్యస్ ఉష్ణ మాపక్ం

దీనిని 1742 లో స్వడిష్ శమసా వ
ే ా అయిన ఆండరర సలియస్ (1701–1744) కనుగొనాిడు. ఈయన కనుగొని
ర త
ఉష్ణో గరతా మానానిి సలియస్ ఉష్ణో గరతామానం, లేదా సలియస్ సేకలు అందురు. ఉష్ో మాపకమును మొదట మంచు
ముకకలలో ఉంచి మంచు ముకకలు కర్ిగునపుడు పమదరస మటా్నిి గుర్ిాంచి 00C గమ తీసుకునాిడు.(మంచు
దరవీభవ్న ఉష్ణో గరత 00C). ఇపుడు అదే ఉష్ో మాపకమనిి హిపణ ిమీటర్ లో ఉంచి నీరు ఆవిర్ిగమ మార్ినపుడు పమదరస
మట్ ం గుర్ిాంచి దానికి 1000C గమ తీసుకునాిడు.(నీటి బాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత 1000C). ఉష్ో మాపకం పై గల ఊరివ, అధో
స్ార సమానలను గుర్ిాంచిన తర్మవత దానిని 100 సమ భాగమలుగమ చేశమడు. సలియస్ ఉష్ో మాపకంలో సలియస్ ఊరావ
స్ార సమానంగమ 1000C మర్ియు అధో స్ార సమానంగమ 00 C గమ తీసుకునాిడు.

 ఫరరన్హీట్ ఉష్ణమాపక్ం:
ఫమరన్ హీట్ (సంకవతం °F) ఉష్ణో గరతామానానిి 1724 లో భౌత్రక శమసా వ
ర ేతా అయిన డేనియల్ గమబరయల్ ఫమరన్ హిట్ (1686–
1736) కనుగొనాిరు. ఉష్ో మాపకమును మొదట మంచు ముకకలలో ఉంచి మంచు ముకకలు కర్ిగునపుడు పమదరస
మటా్నిి గుర్ిాంచి 320 F గమ తీసుకునాిడు.(మంచు దరవీభవ్న ఉష్ణో గరత

320 F). ఇపుడు అదే ఉష్ో మాపకమనిి

హిపణ ిమీటరు లో ఉంచి నీరు ఆవిర్ిగమ మార్ినపుడు పమదరస మట్ ం గుర్ిాంచి దానికి 2120 F గమ తీసుకునాిదు.(నీటి

బాష్పపభవ్న ఉష్ణో గరత 2120 F). ఉష్ో మాపకం పై గల ఊరివ, అధో స్ా ర సమానలను గుర్ిాంచిన తర్మవత దానిని 180 సమ
భాగమలుగమ చేశమడు.సలియస్ ఉష్ో మాపకంలో సలియస్ ఊరావ స్ా ర సమానంగమ 2120 F మర్ియు అధో స్ా ర సమానంగమ 320 F
గమ తీసుకునాిడు.

 వివిధ రకరల్ ఉష్ణమాపకరల్ట

విదాయర్ిా యొకక వమయఖ్ాయనం:
మేము ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచేసే విధానానికి సంబందంచిన
సమాచార్మనిి అంతర్మాలం నుండి సేకర్ించిత్రమి. వమటిని నివేదక రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి. ధర్మామీటరులొ
కరమాంకనం చేసన
్ విధానానిి వివిధ పుసా కమలు, అంతర్మాల పేజీల నుండి సేకర్ించిత్రమి. కరమాంకన విధానం, వివిధ
ధర్మామీటరల గూర్ిి చితారలను సేకర్ించిత్రమి.
జ్ఞగరతాలు :
ధర్మామీటరు ప రపమటున చేయిజ్ఞర్ి కిందపడితన
ే ే ఇబెంద. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే పమదరసం పర్మయవ్రణంతో పమటు
మన ఆర్ోగమయనికి కూడా చేటు తెచిి పడుత ంద. ఒకవేళ్ పమదరసం కిరందపడితే
 చీపురు లేదా వమకూయమ్ కీలనర్లతో శుభరం చేయకూడదు.
 పమదరసం పడిన నేలపై నడవ్కూడదు. ఒకవేళ్ కమలకి ఉని చెపుపలకు పమదరసం అంటుకుంటే ఆ చెపుపలు
వెంటనే వ్దలేయాల.
 పమదరసమనిి

డెయి
ైర నేజిలో

పణ యొదుద.

అలా

పణ సేా

డెయి
ర న్

మూసుకుపణ త ంద.

సప్్క్

టాయంక్

కలుష్్తమయిపణ త ంద.
 పమదరసం పడిన గదలో ఎవ్ర్ినీ ఉంచొదద ు. ముఖ్యంగమ ప్లలలు, పంపుడు జ్ంత వ్ులు ఉంటే వెంటనే గద
బయటకు పంప్ గద మూసేయాల. పమదరసం అంటిన బట్ లి, వ్సుావ్ులి ముటు్కోవ్దుద.
ముగింపు :
ఈ పమరజ్కు్ నిరవహించిన తరువమత వివిధ ధర్మామీటరల ఆవిష్కరన గూర్ిి, దానివ్లల దెైనందత జీవితంలో కలగవ
ఉపయోగమలు గూర్ిి అవ్గమహన అయినద. ధర్మామీటరు లో కరమాంకన విధానం గూర్ిి తెలస్నద. ధర్మామీటరులో
మరుకుర్ర ఒకవేళ్ కిరందపడితే జ్ర్ిగవ నష్మ్ల గూర్ిి తెలస్నద. కిలనికల్ ధర్మామీటరు వినియోగం గూర్ిి అవ్గమహన
వ్నరులు:


అంతర్మాలం లో వికీపడ
ప ియా ఆర్ి్కల్ి



బరటానికమ ఎన్సైకల ోపేడయ
ి ా



విజ్ఞాన శమసా ర పుసా కములు



గూగుల్ సర్ి ఇంజ్న్

ప్రాజెక్ుట ర్ప్ప రుు
పమరజ్కు్ పేరు

: థర్మామీటరు ఆవిష్కృతమైన తీరు, థర్మామీటరు పనిచేసే విధానం..

తరగత్ర

: 10వ్

విష్యం

: భౌత్రక శమసా మ
ర ు

పమఠశమల

: జిలాలపర్ిష్త్ ఉనిత పమఠశమల, లోలుగు,ప ందూరు మండలం

నిరవహణా సమయం

: 7 ర్ోజులు

పర్ికర్మలు/మూలాలు

: అంతర్మాలం, వమర్మా పత్రరకలు, విజ్ఞాన శమసా ర పుసా కములు

పమరజ్కు్ వివ్ర్మలు

: మేము ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణకు సంబంధంచిన విష్యాలను, ధర్మామీటరు పనిచేసే
విధానానికి సంబందంచిన సమాచార్మనిి అంతర్మాలం నుండి సేకర్ించిత్రమి. వమటిని
నివేదక రూపంలో ప ందుపరచిత్రమి. ధర్మామీటరులొ కరమాంకనం చేసన
్ విధానానిి
వివిధ పుసా కమలు, అంతర్మాల పేజీల నుండి సేకర్ించిత్రమి. కరమాంకన విధానం, వివిధ
ధర్మామీటరల గూర్ిి చితారలను సేకర్ించిత్రమి.

పర్ిశీలనలు

:

 అంతర్మాలంలో ధర్మామీటరు తయార్ర చర్ితర గూర్ిి తెలుసుకొంటిమి.
 ధర్మామీటరు పనిచేసే విధానానిి అవ్గమహన చేసుకునాిము.
 ధర్మామీటరులో కరమాంకన విధానానిి తెలుసుకునాిము.
 ధర్మామీటరు ఉపయోగించినపుడు తీసుకోవమలిన జ్ఞగరతాలు తెలుసుకునాిము.
 ధర్మామీటరు ఆవిష్కరణలో శమసా వ
ే ా ల కృష్్ని అవ్గమహన చేసుకునాిము.
ర త
 కిలనికల్ ధర్మామీటరును ఉపయోగించే విధానానిి తెలుసుకునాిము.
ప్రాజెక్ుట ఫల్సతాల్ట : మా యొకక ఉపమధాయయులు, సహ విదాయరుాలతో మర్ియు మా తలల దండురలతో మా
అభిపమరయాలను పంచుకునాిము. దెైనందత జీవితంలో ధర్మామీటరు ఆవ్శయకతను గూర్ిి తెలుసుకునాిము.
ధర్మామీటరును వినియోగించగలగమము. కిలనికల్ ధర్మామీటరుతో మా గూ
ర పు సభుయల ఉష్ణో గరతలు తెలుసుకునాిము.
మా గూ
ి ద.
ర పు పని విభజ్న చేసుకుని చితారలను సేకర్ించడం జ్ర్ిగన
గ్ర
ూ పుల్ోని సభ్యయల్ వివర్రల్ట మర్యయ పని విభ్జన:
వరుస సంఖ్య

సభ్యయని పేరు

అపపగంచిన పని

1
2
3
4
5
సమర్ిపంచిన తేదీ :

సంతకమలు

