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વલજ્ઞાનના વલવલધ ઉકયણો અને તેનો ઉમોગ 

લૈજ્ઞાવનક વાધન ઉમોગ ળોધક  

એભીટય  વલદ્યતુપ્રલાશ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

એનીભોભીટય  લનની દદળા અને લેગ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

અવનમોભીટય   શલાની ળક્તત તથા ગવત ભાલા ભાટેનુું વાધન   

એયોભીટય  લાય ુદાથોની ઘનતા જાણલા ભાટે   

ફેયોભીટય  શલાનુું દફાણ ભાલા ભાટેનુું વાધન. ટોયીવેરી (ઇટારી) 

ઓડીઓભીટય  વાુંબલા ભાટેનુું વાધન.  

ડામનેભોભીટય  વલદ્યતુળક્તત ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ક્રોનોભીટય  લશાણોભાું લયાત ુું ચોક્કવ વભમ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

કેરયીભીટય  ગયભીનો જથ્થો ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ઓલ્ટીભીટય  વલભાનભાું ઊંચાઈ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ઓપ્ટોભીટય   દ્રષ્ટટક્ષભતા ભાક વાધન   

પેધોભીટય  દદયમાની ઊંડાઈ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

પોટોભીટય  ફે પ્રકાવળત લસ્તનુા પ્રકાળની તરુના કયલાભાટેનુું વાધન. યોફટટ  વલરશલે્ભ બનુવેન 

ગેલ્લેનોભીટય  વલદ્યતુપ્રલાશનુું અક્સ્તત્લ અને દદળા જાણલા ભાટેનુું વાધન. સ્લીગય 

શાઇડ્રોભીટય  પ્રલાશીની ઘનતા ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

રેતટોભીટય  દૂધની ઘનતા ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

શાઈગ્રોભીટય  શલાભાું બેજ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ગે્રલીભીટય  ગરુૂત્લાકટણ કે્ષત્રના દયલતટન ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

કરયીભીટય  યુંગની તીવ્રતા ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

વલસ્કોભીટય  ચીકાળ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

લોલ્ટાભીટય  વલદ્યતુપ્રલાશનુું ફ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

લોલ્ટભીટય  વલદ્યતુથૃ્થકયણ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ટ્રાન્વભીટય  યેદડમો, વલદ્યતુતયુંગો ભોકરલા ભાટેનુું વાધન.  

થભોભીટય  ભાનલળયીયનુું ઉટણતાભાન ભાલા ભાટેનુું વાધન. પેયનશીટ (જભટની) 

ટેકોભીટય  વલભાન અને ભોટયફોટની ગવત ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

લેલભીટય   વલદ્યતુ ચુુંફકીમ તયુંગોની તયુંગ રુંફાઇ અને આવવૃત ભાન ભાટેનુું 
વાધન  

 

ટેરીભીટય  અમકુ અમકુ અંતયે ફનતી બૌવતક ઘટનાઓ નોંધલા ભાટેનો વાધન.  

યીફે્રકટોભીટય  લક્રીબલનનો આંક ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ાઈયોભીટય  ખફૂ જ ઊંચુું તાભાન ભાલા ભાટેનુું વાધન.  
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સ્ીડોભીટય  લાશનનો લેગ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

વેરીનોભીટય  ભીઠાના દ્વાલણની ઘનતા લડે દ્વાલણભાું યશરેા ભીઠાનુું પ્રભાણ ભાલા 
ભાટેનુું વાધન. 

 

ામયદશરીઓભીટય  સમૂટના વલદકયણો ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

સ્પેયોભીટય  વાટીનો લાુંક ભાલા ભાટેનુું વાધન.તથા ગોાકાય તળમાની 
લક્રતાની વત્રજ્મા જાણલા ભાટેનુું વાધન  

 

સ્પીગ્ભોભેનોભીટય  રોશીનુું દફાણ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ભેનોભીટય  લાયનુ ુું દફાણ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ભેગ્નોભીટય   ચુુંફકીમકે્ષત્ર ભાટેનુું વાધન   

ઓપ્ટોભીટય   દ્રષ્ટટ ક્ષભતા ભાલાનુું વાધન   

દકરનોભીટય   ઢા ભાલા ભાટેનુું વાધન   

એમયોભીટય  શલા અને ગેવના બાય અને ઘનત્લ જાણલા ભાટેનુું વાધન   

વલસ્કોભીટય   દ્રવ્મોની ળમાનતા જાણલા ભાટેનુું વાધન   

ઓડોભીટય  લાશન દ્વાયા કામેર અંતયને ભાલા ભાટેનુું વાધન   

કેરોયીભીટય   ઉટભા ઊજાટ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

ોટેક્ન્ળમોભીટય  વલદ્યતુલાશનના નાના અલયોધને ભાલા ભાટેનુું વાધન   

શાઈગ્રોભીટય   બેજ ભાલા ભાટેનુું વાધન  ય.ુસ્ટે  પેલ્ડ(1887) 

વાઇક્રોભીટય   લાયનુો બેજ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

યોટાભીટય   પરો ભાલા ભાટેનુું વાધન   

જીમોડીભીટય  અંતય ભાલા ભાટે   

સ્પીગભો ભેનો 
ભીટય  

 રૂવધયનુું દફાણ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

નેપો ભીટય   લાદોની ગવત તથા ભાત્રા ભાલા ભાટેનુું વાધન   

દશભોવાઇટોભીટય   યકતકણોની વુંખ્મા ભાટેનુું વાધન   

ભાઇક્રોભીટય   નાની રુંફાઇ ભાલા ભાટે   

ભાઈરોભીટય   લાશને કાેલુું અંતય ભાલા ભાટેનુું વાધન   

સ્પે્રકટ્રોભીટય   પ્રકાળની તયુંગરુંફાઇ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

ઓદડમોભીટય   અલાજની તીવ્રતા ભાલા ભાટેનુું વાધન   

ડકે્ન્વટીભીટય   ઘનતા જાણલા ભાટેનુું વાધન   

ભીનોભીટય   લાય ુદાથટન ુું દફાણ ભાલા ભાટેનુું વાધન   

યેદડમોભીટય   વલદકયણના ભાન ભાલા ભાટેનુું વાધન   

એષ્તટનોભીટય   સમૂટદકયણની તીવ્રતા ભાલા ભાટેનુું વાધન   
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ટૈકોભીટય   લાયમુાનો તથા ભોટયફોટની ગવત ભાલા ભાટેનુું વાધન   

કેસ્કોગ્રાપ  લનસ્વતની વદૃ્ધિ તાવલા ભાટેનુું વાધન.  જગદીળચુંદ્રફોઝ 
(બાયત) 

વવસ્ભોગ્રાપ  ધયતીકુંનુું સ્થાન અને તેની તીવ્રતા ભાલા ભાટેનુું વાધન  

ટેળરગ્રાપ  તાયનો વુંદેળો ભોકરલા ભાટેનુું વાધન. એભ.રમ્ભોડટ (ફ્રાન્વ) 

એવવરોગ્રાપ  વલદ્યતુપ્રલાશની ધ્રજુાયી ભાતુું વાધન   

કાદડિમોગ્રાપ   શલાની દફાણની અવય નોંધતુું વાધન   

થભોગ્રાપ  દદલવના ઉટણતાભાનની અવયલાો ગ્રાપ ફનાલત ુવાધન   

પોનોગ્રાપ   યેકડટ ફનાલલા ભાટેનુું વાધન   

વવનેભેટોગ્રાપ   નાની દપલ્ભને ભોટા ડદા ય પ્રકે્ષણ કયી જીલુંત ફનાલત ુવાધન   

વવસ્ભોગ્રાપ   ધયતીકું ભાક વાધન   

કાદડિમોગ્રાપ  શદમના વલધતુ સ્ુંદન નોંધલા ભાટેનુું વાધન. એન્થોલેન (શોરેન્ડ) 

ફૈયોગ્રાપ   લાયભુુંડના દફાણભાું થનાયા દયલતટનને જાણલા   

ોરીગ્રાપ   અવત્મ ફોરલાભાું આલેર કથાનોને કડી ાડત ુું મુંત્ર   

એવસ્કો   યાલવતિત ળચત્ર જોઈ ળકામ તેવુું વાધન   

એીડામોસ્કો   દાથટ વલસ્તતૃ ફનાલી જોલા ભાટેનુું લયાત ુું વાધન   

ગામયોસ્કો   થૃ્લીના ભ્રભણની અવય દળાટલત ુવાધન   

ગેલ્લેનોસ્કો   વલદ્યતુપ્રલાશની ક્સ્થવત દળાટલત ુવાધન   

સ્ટેથોસ્કો  શદમના ધફકાયા ભાલા ભાટેનુું વાધન. યેનરેનક (ફ્રાન્વ) 

ેદયસ્કો   વફભયીનભાું ાણીની વતીના દ્રશ્મો જોલા ભાટેનુું વાધન   

ટેળરસ્કો  દૂયના ગ્રશોનુું અલરોકન કયલા ભાટેનુું વાધન. ગેરીળરમો (ઇટારી) 

ફેયોસ્કો   શલાના દફાણનો પેયપાય દળાટલત ુવાધન   

ભાઇક્રોસ્કો   રેન્વ ધ્ધવતથી દાથટને ભોટો ફનાલી દેખાડલાનુું વાધન   

ઇરેતટ્રોસ્કો  લીજબાયની શાજયી ભાલા ભાટેનુું વાધન  

એવડામોસ્કો  ડદા ય આકવૃત કયલા ભાટેનુું વાધન.   

યેદડમોટેળરસ્કો   અલકાળી દાથોભાુંથી આલતા યેદડમો આલજો ઝીરતુું વાધન   

વવનેભાસ્કો   ત્રણ દયણાભ દ્રશ્મભાન થામ તેલી માુંવત્રક મોજના   

ષ્સ્ટદયમોસ્કો   (સકૂ્ષ્ભદળટક) ઝીણી લસ્તનેુ ભોટી ફતાલલાનુું વાધન   

શાઈડ્રોસ્કો   વમદુ્રનુું તળયુું જોલા ભાટે ભાલા લયાત ુું વાધન   

શોયોસ્કો   શસ્તવામદુદ્રકળાસ્ત્ર અને તેનુું દળટન કયાલતુું વાધન   

દકરોસ્કો   ટેરીવલઝન દ્વાયા પ્રાપ્ત ળચત્રો   

કેળરડોસ્કો  યેખા ગળણતીમ આકવૃત વલવલધ પ્રકાયની દેખામ છે.   
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ષ્સ્પગ્ભોપોન  નાડીના ધફકાયના અલાજ ઉત્ન્ન કયલા ભાટેનુું વાધન.  

ભાઈક્રોપોન   ગે્રશાભફેરે (અભેદયકા) 

ટેળરપોન  દૂયની વ્મક્તત વાથે લાત કયલા ભાટેનુું વાધન. ગે્રશાભફેરે (અભેદયકા) 

એડીપોન  ફશયેા ભાણવોને વાુંબલાભાું ભદદ કયત ુવાધન.  

ગ્રાભોપોન  યેકડટ કયેર ધ્લવન વાુંબલા ભાટેનુું વાધન. થોભવ  આલ્લા એડીળન  

ઓપ્ટોપોન   અંધ વ્મક્તત છાેલુું સુ્તક લાુંચી ળકે તે ભાટેનુું વાધન    

યેઈનોગેજ  લયવાદ ભાલા ભાટેનુું વાધન.  

ડામનેભો  માુંવત્રકળક્તત દ્વાયા લીજી ઉત્ન્ન કયત ુવાધન.  

ડામાળરવવવ  દકડનીની ખયાફલાા યોગીનુું રોશી વાપ કયલાનુું ભળીન.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


