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 િવજાનના સાધન િવજાનના સાધનોોોો

●1.●1.  સટેથોસકોપ સટેથોસકોપ : :     હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન    હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન

●2.  ટેિલસકોપ :     દૂરનો ગહ જોવા માટેનું સાધન

●3.  એિપસકોપ :      પરાવિતત િચત જોઈ શકાય તવંુે સાધન

●4.  એિપડાયોસકોપ :      પદાથરને િવસતૃત બનાવી જોવા માટેવપરાતું સાધન

●5.  ગાયરોસકોપ :     પૃથવીના ભમણની અસર બતાવતું સાધન

●6.  ગલેવેનોસકોપ :    િવદતુપવાહની િસથિત દશારવતું સાધન

●7.  પેિરસકોપ :      અંતરાય છતાં વસતુઓ જોવા વપરાતું સાધન

●8.  બેરોસકોપ :     હવાના દબાણનો ફેરફાર બતાવતું સાધન

●9.  ઈલેકટોસકોપ :    પદાથરનો િવદુતભાર દશારવતું સાધન

●10.  હાઈડોસકોપ :      સમુદનું તિળયંુ જોવા માટે વપરાતું સાધન

●11.  હોરોસકોપ :       હસતસામુિદક શાસત અને તનેું દશરન કરાવતું શાસત

●12.  માઈકોસકોપ :      લેનસ પદધિતથી પદાથરને મોટો બતાવતું સાધન

●13.  રેિડયોટેિલસકોપ :       અવકાશી પદાથોમાંથી આવતા રેિડયો અવાજો ઝીલતું સાધન

●14.  િસનેમાસકોપ :       તણ પિરમાણ દશયમાન થાય તવેી યાંિતક યોજના

●15.  િસટિરયોસકોપ :     ઝીણી વસતુને મોટી બતાવતું સાધન

●16.  એનડોસકોપ :  ગૃહદશરક સાધન

●17.  ઓટોસકોપ :  કણરદશરક સાધન



●18.  એિસલોગાફ :   િવદુતપવાહની ધજુરી માપવી

●19.  કાિડયોગાફ :     હદયના દબાણની અસર નોધતું સાધન

●20.  કેસકોગાફ :     વનસપિતને થતાં સંવેદનો દશારવતું સાધન

●21.  ટેિલગાફ :    તાર સદંેશો નોધનાર સાધન

●22.  થમોગાફ :      િદવસના ઉષણતામાનની અસરવાળો ગાફ બતાવતું સાધન

●23.  િસનેમેટોગાફ :     હાલતાચાલતા િચતની િફલમ બનાવતું સાધન

●24.  િસસમોગાફ :   ધરતીકંપ માપક સાધન

●25.  એિડફોન :        બહેરા માણસો માટે સાંભળવા માટે મદદ કરતું સાધન

●26.  ઓપટોફોન :        આધંળો માણસ છાપેલંુ પુસતક વાંચી શકે તેવંુ સાધન

●27.  માઈકોફોન :      વીજળીની મદદથી અવાજને મોટો બનાવતું સાધન

●28.  હાઈગોફોન :      પાણીની અંદર અવાજનો વેગ માપતું સાધન

●29.  ગામોફોન :       રેકડર પરથી અસલ અવાજ ઉતપનન કરતું સાધન

●30.  િડકટોફોન :      કાગળો લખવાનું ગામોફોનની જેમ કામકરતું સાધન

●31.  એમીમીટર :    િવદતુપવાહનું બળ માપતું સાધન

●32.  ટાનસમીટર :     રેિડયોનાં વીજળીક મોજ મોકલવાનું સાધન

●33.  થમોમીટર :   તાપમાન માપવાનું સાધન

●34.  માઈલોમીટર :     વાહને કાપેલ અંતર દશારવતું સાધન

●35.  વોલટામીટર :      િવદુત પૃથકકરણ કરવા માટે વપરાતું સાધન

●36.  સપીડોમીટર :      ગિતશીલ વાહનની ગિતનો વેગ દશારવતું સાધન

●37.  હાઈગોમીટર :     હવામાં રહેલ ભેજ માપવાનું સાધન

●38.  હાઈડોમીટર :     પવાહીની િવિશષ ઘનતા માપવાનું સાધન

●39.  મેગનોમીટર :   ચુંબકીય કેતમાપક સાધન



●40.  ઓપટોમીટર :   દિષ કમતામાપક સાધન

●41.  પાયરઝોમીટર :   સંઘહતા માપક સાધન

●42.  ઈનટરફેરોમીટર :    પકાશ તરંગ માપક સાધન

●43.  એટમોમીટર :   બાષપદર માપક સાધન

●44.  એિકટનોમીટર :   િકરણતીવતા માપક સાધન

●45.  એિનમોમીટર :    વાયુવેદ િદશા માપક સાધન

●46.  ઓિડયોમીટર :   શવણશિકત માપક સાધન

●47.  કલિરમીટર :    વણર તીવતા માપક સાધન

●48.  ઓિલટમીટર :   ઉનનતતા માપક સાધન

●49.  કેથેટોમીટર :   દવતલતા માપક સાધન

●50.  કેલરીમીટર :  ઉષમામાપક સાધન

●51.  કોનોમીટર :   કાલ માપક સાધન

●52.  િપકનોમીટર :    પવાહી લકણ માપક સાધન

●53.  િકલનોમીટર :   ઢાળ માપક સાધન

●54.  કાયોમીટર :     અિત િનમન તાપ માપક સાધન

●55.  ગલેવેનોમીટર :  વીજમાપક સાધન

●56.  ગોિનયોમીટર :   કોણ માપક સાધન

●57.  ગોસમીટર :   ચુંબકતવ માપક સાધન

●58.  ગિેવમીટર :   ગુરતવ માપક સાધન

●59.  ડનેસીમીટર :   ઘનતા માપક સાધન

●60.  િપરહેિલયોમીટર :   સૂયરિકરણ માપક સાધન



●61.  પલુિવયોમીટર :  વષારમાપક સાધન

●62.  પાયરોમીટર :   ઉચચતાપ માપક સાધન

●63.  પલેિનમીટર :    સમતલ ફલ માપક સાધન

●64.  ફોટોમીટર :   પકાશ માપક સાધન

●65.   બેકમેન થમોમીટર :   તાપિવકાર માપક સાધન

●66.  બેરોમીટર :   વાયુભાર માપક સાધન

●67.  માઈકોમીટર :   સકુમતા માપક સાધન

●68.  મેખમીટર :    પરાધવિન વેગ માપક સાધન

●69.  િરફેકટોમીટર :   વકીકારકતા માપક સાધન

●70.  લેકટોમીટર :    દૂગધ ઘનતા માપક સાધન

●71.  વાઈનોમીટર :    મિદરામાં મધાકર માપક સાધન

●72.  વેિરયોમીટર :    િવમાન ચડઉતર માપક સાધન

●73.  સફેરોમીટર :   ગોળાકાર માપક સાધન

●74.  સેિલનોમીટર :   કારતા માપક સાધન
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