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संक्षेप 

चित्ता हा प्रािी र्ाजाार कुळाशी संबंचधि आहे, जो हालिालीरं्धे्य सवााि वेगवान आहे आचि त्यािा 

वेग आधतुनक िंत्रज्ञानाशी जुळणारा आहे. िथातप, अशा सहजिेन ेहोिाऱ्या वगेवान हालिालीरं्ुळे 

उजेिा र्ोठ्या प्रर्ािाि वापर होिो आचि अनेक शारीररक क्षर्िांवर र्याादा यिेाि. हा लखे एका 

चित्त्यािे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आचि जीवशास्त्र या तवर्यावर आहे, जो तवज्ञानािे एकात्मीकरि 

(एकीकृि) करण्यासाठी आचि संकल्पना एकतत्रि करण्यासाठी कतनष्ठ तवज्ञान ऑचलम्पियाि र्धे्य 

सर्ातवष्ट करण्याि आला. या लेखार्धे्य चित्ता आचि चित्त्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी सर्ोर आिलेल्या 

आहेि. त्यापैकी सवााि र्हत्वाची बाब म्हिज ेगृहीिकाच्या तकर्ान संिाच्या आधारे, तवद्याथी चित्त्याच्या 

तकिी गुिधमाांची गिना करिील, हे पाहिा येईल. चित्त्यािी काही वैचशष्ट्य ेअवास्तव वाटतात, पि 

िी खरी आहेि, त्यार्ुळे जवे्हा चित्त्यािा तवर्य यिेो, िेव्हा तनसगाािी उत्कट अचभव्यक्ती प्रकट होिे. 

जीवशास्त्रात असीनोनिक्स ज्युबॅटस (Acinonyx jubatus) म्हिून ओळखला जािारा चित्ता हा 

जलदगिीने धाविारा जतर्नीवरिा प्रािी आहे. आिा भारिार्धून नार्शेर् झाललेा हा प्राणी, सध्या 

आतिका आचि इरािर्धे्य आढळिो. हा तवश्ांिी स्थितीपासून त्याच्या जास्तीि जास्त धावण्याच्या 

वेगास सुर्ारे 3.0 सेकंदार्धे्य, 3.0 र्ीटर से -1 (सुर्ारे 100 तकर्ी / िास) पयिं गिी देऊ शकिो, 

जे सवााि प्रभावी त्वरि (impressive acceleration) आहे. िलुना करिा, वेगवान स्पोर्ट्ा कार - 

पोशा - यासर्ान गिी तर्ळतवण्यासाठी सुर्ारे 4.0 सकंेद घिे े [“Cheetah: fast facts’’, 

Zoological Society of London. Retrieved 5 June 2013.] त्यािी गिी हे त्यािे 

र्ुख्य शस्त्र आहे, ज्यार्ळेु िो बऱ्याि वेगाने चशकार करू शकिो आचि त्याि वेळी हे भक्षकांकिून 

त्यािे होिारे संरक्षि आहे. परंिु, या जास्तीि जास्त वगेासाठी चित्त्याला र्ोठ्या प्रयत्ांिी आवश्यकिा 



आहे, चजथ े बरीि उजाा वापरून आचि बराि थकवा तनर्ााि करून शरीरािी यंत्रिा तवलक्षि 

कायाक्षर्िनेे हलविा आली पातहजे. अशाप्रकारे, या प्रकारिा वेग जास्त काळ तटकू शकि नाही. चित्ता 

या वेगान े५०० र्ीटर पेक्षा थोड्या जास्त अंिरासाठी धाविे शक्य आहे. पण ६५० र्ीटर अंिरापयंििे 

अंिर पार करण्यासाठी सवााि जास्त वेगािा सवााि र्ोठा पाठलाग मात्र अयशस्वी नोदंतवला गेला आहे. 

चित्त्यािी िोक्यापासनू शेपटीपयंििी (बेस) लांबी ११० सेर्ी िे १५०सेर्ी (४३ िे ५९ इंि) पयिं 

असिे. शेपटीिी लाबंी ६० ि े८४ सेर्ी पयंि असिे (संदभा: तवतकपीतिया). पढुच्या पायांवर, चचत्ता 

सुर्ारे ६६ ि े९४ सेर्ी उंि असिो. तबबट्याशी िुलना केली िर चित्त्यािे शरीर लहान आहे, परंि ुिे 

लांब, उंि आहे आचि शेपटी पि लाबं आहे. चित्ता एका तर्तनटाि सरु्ारे ६० िे १५० वळेा वेगान े

श्वास घेिो. एका चित्त्यािे वजन ४५ ि े६० तकलो असिे. 

चित्ता जवळजवळ ३ सेकंदाि कर्ाल वेग गाठिो आचि त्यािा वेग कर्ी होण्यापूवी सरु्ारे २० तकंवा 

२१ सेकंद कर्ाल वेगान ेधावू शकिो. या कालावधीि त्याच्या शरीरािे िापर्ान सुर्ारे १.५ अंशांनी 

वाढिे. शरीराच्या िापर्ानाि होिारी अशी कोििीही वाढ चित्त्यासाठी घािक ठरू शकिे. या 

कालावधीि एका चित्त्याला ५० चलटरपेक्षा जास्त ऑम्पक्सजनिी आवश्यकिा असिे, परंि ुबऱ् यािदा ि े

कर्ी प्रर्ािाि व्यवस्थातपि करिाि. एक चित्ता सरु्ारे ५ तकर्ीच्या अंिरावरून आपल्या चशकारीस 

ओळख ूशकिो. 

चित्ता वेगाने धाविाना, प्रत्यके टप्प्यानंिर, २२० तर्चलसेकंदार्धे्य र्ागून पुढे पाय घेिो. प्रत्यके टप्प्याि 

चित्ता साि र्ीटर उिी र्ारिो. हा घटक तकिी वेगवान पळिा येईल यावर र्याातदि आहे. 

एखाद्या तवद्यार्थ्ाासाठी चशकार पकििाना चित्त्याच्या धावण्याच्या कायाािी गतिशीलिा सर्जि ेफारि 

र्नोरंजक आहे. चित्ता श्वासोच्छवासाच्या वेगवेगळ्या प्रकटीकरिावरून उजाा कशी तर्ळविो हे 

तवद्यार्थ्ांना सर्जू शकिे. 

चित्त्यािे उदाहरि शेवटी तनसगा कसे काया करिो आचि वेगवान गिी हे चित्त्यािे शस्त्र असून िी त्यािी 

कर्िरिा आचि र्याातदि घटक आहे हे देखील अधोरेचखि करिे. खाली ियार झालले्या प्रश्ांर्धे्य 

अनेक गृतहिक आहेि ज्याद्वारे र्ाध्यतर्क शाळा पािळीवरील तवद्याथी सहजिनेे प्रश्ांिी उत्तरे शोध ू

शकिाि. 
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आधीि नर्ूद केल्याप्रर्ािे, चित्ता वेगवान होऊ शकिो आचि वेगाने धाविो, पि िो त्याच्या जास्तीि 

जास्त वगेान ेदीघा अंिर धावू शकि नाही कारि िो त्वरेन ेदर्िो. अशा प्रकारे, जर त्या चशकारीला या 

र्याादेच्या आि पकििा यिे नसेल िर, िो ती चशकार सोिून देिो. हा लखे चित्त्याच्या धावण्यािी 

गतिशीलिा, त्याच्या धावण्याच्या तनयंत्रिावरील काही भौतिकशास्त्र, ऊजाा तनतर्ािी आचि ऊजेिा वापर 

आचि त्याि सार्ील असलेल्या जैतवक प्रतिया यांवर ििाा करिो. प्रश्ांिी उत्तरे (तनराकरिे) लाल 

रंगाि तदली आहेि. 

1) सर्जा चित्त्यािे वस्तुर्ान ५० तकलो आहे. िो तवश्ाम स्थितीपासून सुरुवाि करून, ३० र्ीटर / 

सेकंद या कमाल वगेाला पोहोिण्यासाठी ३.० सेकंदासाठी गिी वाढविो. त्यानंिर याि वेगाने २० 

सेकंद धाविे सुरू ठेविो. 

 (i) त्याला जास्तीि जास्त वेगापयंि पोहोिण्यासाठी आवश्यक असलले्या सरासरी त्वरििी 

(average acceleration) गिना करा.                                              [गुि ०.५] 

 (ii) त्वरि (acceleration) एकसर्ान (uniform) आहे अस ेगृतहि धरून पतहल्या ३.० 

सेकंदाांच्या दरम्यान प्रवास केलेल्या अंिरािी (distance) गिना करा.                  [गुि ०.५] 

 (iii) बहुिेकवळेा चित्त्याला वातावरणातील हवेच्या (वायूच्या) घर्ािातवरूद्ध कार् कराव े

लागिे. अस ेगृहीि धरा की हे घर्ािबल (frictional force) नेहर्ीि १०० न्यूटन (N) असिे. 

चित्त्यान े त्याच्या गिीच्या पतहल्या २३ सकंेदाांच्या कायाकाळाि केलेल्या एकूि यांतत्रक कायाािी 

(mechanical work) गिना करा.                                                   [गुि १.०] 

2) पतहल्या २३ सेकंदाांच्या दरम्यान, चित्त्याच्या शरीरािे िापर्ान ३८.५0 से. िे ४०.०0 से. पयंि 

वाढिे. चित्त्याच्या शरीरािी तवचशष्ट उष्णिा (specific heat) ४.२ तकलो ज्यूल (KJ) ‘तकलो-1के-1’ 

घ्या. 
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 (i) जर या काळाि शरीराच्या िापर्ानाि / उष्णिेि होिारी वाढ एकरेर्ीय (linear) असेल 

िर चित्त्याच्या ियापिय प्रतियेर्ुळे तनर्ााि होिाऱ्या (cheetah’s metabolism) एकूि उष्णिेिी 

(total heat) गिना करा. गणिा करतािा सभोविालच्या कोित्याही उष्णिेिे नुकसान होण्याकिे 

दलुाक्ष करा.                                                                               [गुि १.०] 

 (ii) गृतहि धरा की चित्त्याच्या शरीराद्वारे ियार केललेी काही ऊजाा त्यािे िापर्ान/उष्णिा 

वाढविे आचि उवाररि यांतत्रक कायााशी (mechanical work) संबंचधि आहे. गतिज उजरे्धे्य 

(kinetic energy) रूपांिररि झालेल्या एकूि उजेच्या (total generated energy) 

नकमती ांची अपूिांकापंयांत गिना करा.                                                   [गुि १.०] 

3) जेव्हा चित्ता धावायला सुरुवाि करिो, िेव्हा िो सरुुवािीला ऑम्पक्सश्वसनाद्वारे (Aerobic 

respiration) ऊजाा तनर्ााि करिो, चजथ े ऑम्पक्सजनच्या उपम्पस्थिीि ग्लूकोजिे ऑम्पक्सिीकरि 

(oxidisation) केल े जािे, पररिार्ी एटीपी (ATP-Adenosine Triphosphate) ियार 

होिे. या प्रतियेर्धे्य, ग्लकूोजिे प्रत्येक र्ोल (mole) एटीपीिे ३६ र्ोल (mole) तनर्ााि करिे, 

आचि जवे्हा सवा एटीपी (ATP- Adenosine Triphosphate) रेिूंिा (molecules) वापर 

केला जािो िेव्हा ११३० तकलो ज्यूल (KJ) ऊजाा सोिली जािे. जास्त वगेान ेधावल्यार्ुळे ऑम्पक्सजनिी 

र्ागिी वाढिे, पररिार्ी प्रति तर्तनट १५० वेळा श्वासोच्छ्वावास घेण्यापयांत दर वाढिो. 

 (i) ऑम्पक्सश्वसनासाठी (for aerobic respiration) संिचुलि रासायतनक अचभतिया 

(balanced chemical reaction) चलहा.                                           [गुि १.०] 

 (ii) चित्त्यासाठी ४०० तकलो ज्यूल (KJ) ऊजाा आवश्यक असल्यास, जर ही सवा ऊजाा 

ऑम्पक्सश्वसनद्वारे (Aerobic respiration) जर प्राप्त केली गेली असले िर आवश्यक ऑम्पक्सजनच्या 

प्रर्ािािी र्ात्रा (volume of oxygen) नकती त ेर्ोजा म्हिजेि गिना करा. ऑम्पक्सजनिी 

र्ोलार र्ात्रा (molar volume of oxygen) २४.५ चलटर घ्या.                      [गुि १.०] 

 (iii) चित्ता हवेर्धून श्वास घेिाना ऑम्पक्सजन सोििो. हवेर्धून श्वास आि घिेाना (inhaled 

air) (प्रति श्वास सुर्ारे ५००तर्.ली.) २०.०% ऑम्पक्सजन (प्रर्ािानसुार) असिो, श्वास बाहेर 

सोििाना (in exhaled air) १५.०% ऑम्पक्सजन (प्रर्ािानुसार) असेल अस ेगृतहि धरल ेजािे. 

चित्ता त्याच्या धावण्याच्या २३.० से. दरम्यान, प्रति तर्तनट १५० वेळा श्वासोच्छ्वासाच्या दराने ऑम्पक्सजन 

वापरू शकिो, िर त्या ऑम्पक्सजनच्या प्रर्ािािी (volume of oxygen) गिना करा.  [गुि १.०] 

4) वरील उत्तरांवरून हे स्पष्ट होईल की चित्त्याच्या स्नायूं िी ऊजेिी आवश्यकिा केवळ ऑम्पक्सश्वसिाद्वारे 

(Aerobic respiration) पूिा होि नाही. त्यानंिर एटीपी (ATP-Adenosine 

Triphosphate) तवनॉम्पक्सश्वसिाद्वारे (Anaerobic respiration) ियार केले जािे आवश्यक 

आहे, परंि ुयार्ध्ये ग्लूकोजच्या प्रति र्ोल र्ळेु एटीपीिे केवळ दोन र्ोल ियार होिाि. 



 (i) तवनॉम्पक्सश्वसन (Anaerobic respiration) ग्लूकोजपासनू एटीपीर्धे्य ऊजाा 

रूपांिररि करिे. जर ग्लूकोज पूिापिे जळायिा असेल िर, एक र्ोल २८७२ तकलो ज्यूल (KJ) ऊजाा 

सोिेल. ग्लूकोजच्या संपिूा ज्वलनाच्या (Complete combustion) िलुनेि तवनॉम्पक्सश्वसन 

(Anaerobic respiration) िी कायाक्षर्िा (efficiency) नकती?                   [गुि १.०] 

 (ii) चित्त्याला धावण्यासाठी आवश्यक असललेे सवा ४०० तकलो ज्यूल (KJ) 

तवनॉम्पक्सश्वसनाद्वारे (Anaerobic respiration) ियार केले गेले असल्यास, आवश्यक असलेल्या 

ग्लूकोजच्या एकूि प्रर्ािािी (तकलोर्धे्य) गिना करा.                                    [गुि १.५] 

प्रश्ाचें तनराकरण : (उत्तरे) 

1) i) चचत्त्याला जास्तीि जास्त वेगापयंि पोहोिण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सरासरी त्वरििी 

(average acceleration) गिना करा.                                               [गुि ०.५] 

सरासरी त्वरि = 
प्रर्ाि

वेळ
  (Average acceleration = 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑇𝑖𝑚𝑒
 ) 

‘a’ सरासरी प्रवेग दशाविे, ‘v’ प्रर्ाि दशाविे, ‘t’ वळे दशाविे. 

      a = 
𝑣

𝑡
 

a = 
30

3
 = 10 र्ी सकंेद -2 

 (ii) त्वरि (acceleration) एकसर्ान (uniform) आहे अस ेगृतहि धरून पतहल्या ३.० 

सेकंदाांच्या दरम्यान प्रवास केलेल्या अंिरािी (distance) गिना करा.                    [गुि ०.५]  

त्वरि टप्प्यादरम्यान केलेला प्रवास  = d1 = 
1

2
at2 

d1 = 
1

2
× 10 × 32 = 45 र्ी 

  (iii) बहुिके वेळा हवेर्ुळे चित्त्याला घर्ािातवरुद्ध कार् कराव ेलागिे. असे गृहीि धरा की हे 

घर्ािबल (frictional force) नेहर्ीि १०० न्यूटन (N) असिे. चित्त्यान ेत्याच्या गिीच्या पतहल्या 

२३ सेकंदाांच्या कायाकाळाि केलेल्या एकूि यांतत्रक कायाािी (mechanical work) गिना करा. 

[गुि १.०] 

केलेले कार्, 

गतिज ऊजे र्धील बदल = K = 
1

2
mv2 – 0 

K = 
1

2
 × 50 × 302 = 22.5 तकलो ज्यूल (KJ) 



हवेर्ुळे घर्ािावर केलेली र्ाि = Wd = Fa × (𝑑 + 𝑑1) 

Wd = 100 × (600 + 45) = 64.5 तकलो ज्यूल (KJ) 

एकूि कार् = W = K + Wd 

W = 22.5 + 64.5 = 87 तकलो ज्यूल (KJ) 

2) पतहल्या २३ सेकंदाच्या दरम्यान, चित्त्याच्या शरीरािे िापर्ान ३८.५0 से. िे ४०.०0 से. पयंि 

वाढिे. चित्त्याच्या शरीरािी तवचशष्ट उष्णिा (specific heat) ४.२ तकलो ज्यलू (KJ) तकलो-1 के-1  

घ्या. 

 (i) जर या काळाि शरीराच्या िापर्ानाि होिारी वाढ एकरेर्ीय (linear) असेल िर 

चित्त्याच्या ियापिय प्रतियेर्ुळे तनर्ााि होिाऱ्या (cheetah’s metabolism) एकूि उष्णिेिी 

(total heat) गिना करा. सभोविालच्या कोित्याही उष्णिेिे नुकसान होण्याकिे दलुाक्ष करा. [यथे े

असे गृहीि धरा की चित्ता पूिापिे पाण्याने बनलेला आहे]                                 [गुि १.०] 

चित्त्याच्या शरीराि तनर्ााि होिारी उष्णिा = H = Sm𝛥t 

H = 4.2 × 50 × (40 – 38.5) = 315 तकलो ज्यूल (KJ) 

 (ii) गृतहि धरा की चित्त्याच्या शरीराद्वारे ियार केललेी काही ऊजाा त्यािे िापर्ान/उष्णिा 

वाढविे आचि उवाररि यांतत्रक कायााशी (mechanical work) संबंचधि आहे. गतिज उजरे्धे्य 

(kinetic energy) रूपांिररि झालेल्या एकूि उजेच्या (total generated energy) 

नकमतीची अपूिांकापंयांत गिना करा.                                                     [गुि १.०] 

चित्त्याच्या शरीराि तनर्ााि होिारी एकूि उजाा = E = H + W 

E = 315 + 87 = 402 तकलो ज्यूल (KJ)  अपूिाकं (Fraction) = 
22.5

402
 = 0.06 

3) (i) ऑम्पक्सश्वसनासाठी (for aerobic respiration) संिुचलि रासायतनक अचभतिया 

(balanced chemical reaction) चलहा.                                           [गुि १.०] 

संिचुलि रासायतनक अचभतिया :  C6H12O6 + 6O2  → 6CO2 + 6H2O 

 (ii) चित्त्याला ४०० तकलो ज्यूल (KJ) ऊजाा आवश्यक असल्यास, जर ही सवा ऊजाा 

ऑम्पक्सश्वसिाद्वारे (Aerobic respiration) प्राप्त केली गेली असेल, िर आवश्यक ऑम्पक्सजनच्या 

प्रर्ािािी र्ात्रा (volume of oxygen) र्ोजा म्हिजेि गिना करा. ऑम्पक्सजनिी र्ोलार र्ात्रा 

(molar volume of oxygen) २४.५ चलटर घ्या.                                   [गुि १.०] 

४०० तकलो ज्यूल (kJ) ऊजाा ियार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ग्लकूोज रेिूंिी संख्या, 



ng = 
400 𝐾𝐽

𝑈
 

ng = 
400 𝐾𝐽

1130 𝐾𝐽
 = 0.35 र्ोल 

O2 च्या र्ोलिी संख्या = no = 6ng 

no = 6 × 0.35 = 2.1 र्ोल 

O2 िे आवश्यक पररर्ाि/praman/matra (volume) = V = 24.5 ×  no = 24.5 

× 2.1 = 52 चलटर 

 (iii) चित्ता हवेर्धून श्वास घेिाना ऑम्पक्सजन सोििो. हवेर्धून श्वास आि घिेाना (inhaled 

air) (प्रति श्वास सुर्ारे ५०० तर्.ली.) २०.०% ऑम्पक्सजन (प्रर्ािानुसार) असिो, श्वास बाहेर 

सोििाना (in exhaled air) १५.०% ऑम्पक्सजन (प्रर्ािानुसार) असेल अस ेगृतहि धरल ेजािे. 

चित्ता त्याच्या धावण्याच्या २३.० स ेदरम्यान, प्रति तर्तनट १५० वळेा श्वासोच्छ्वासाच्या दराने ऑम्पक्सजन 

वापरू शकिो, िर त्या ऑम्पक्सजनच्या प्रर्ािािी (volume of oxygen) गिना करा.  [गुि १.०] 

प्रति श्वास फुफ्फुसांनी O2  शोर्ून घणे्यािे प्रर्ाि = V1 = 500 तर्.ली. िे 5 % = 25 तर्.ली. 

संपूिा हालिाली दरम्यान श्वासोच्छवासािी एकूि संख्या, (U1) 

n = 
𝑁

60
 × गिीिा एकूि कालावधी 

n = 
150

60
 × 23 = 57.5 ≈ 58 

अशा प्रकारे O2 घणे्यािे प्रर्ाि = Va = n × V1 = 58 × 25 = 1.45 चलटर 

4) (i) तवनॉम्पक्सश्वसन (Anaerobic respiration) ग्लूकोजपासनू एटीपीर्धे्य ऊजाा 

रूपांिररि करिे. जर ग्लूकोज पूिापिे जळायिा असेल िर, एक र्ोल २८७२ तकलो ज्यूल (U1) (KJ) 

ऊजाा सोिेल. ग्लकूोजच्या संपूिा ज्वलनाच्या (Complete combustion) िुलनिे तवनॉम्पक्सश्वसन 

(Anaerobic respiration) िी कायाक्षर्िा (efficiency) नकती?                   [गुि १.०] 

ग्लूकोजच्या ऑम्पक्सिीकरणार्ुळे (oxidation) एटीपीच्या (ATP) एका र्ोलच्या (mole) 

उत्पादनाि तनर्ााि होिारी उजाा 

Ug = 
𝑢

36
 = 

113.0

36
 = 31.4 तकलो ज्यूल (KJ) 

तवनॉम्पक्सश्वसनिी (Anaerobic respiration) कायाक्षर्िा (efficiency) , ƞ =  
𝑈𝑔

𝑈1
 

ƞ = 
(2 ×31.4)

2872
 = 0.022 



 (ii) चित्त्याला धावण्यासाठी आवश्यक असललेे सवा ४०० तकलो ज्यूल (KJ) 

तवनॉम्पक्सश्वसनाद्वारे (Anaerobic respiration) ियार केले गेले असल्यास, आवश्यक असलेल्या 

ग्लूकोजच्या एकूि प्रर्ािा िी (तकलोर्धे्य) गिना करा.                                   [गुि १.५] 

आवश्यक ग्लकूोजिी र्ात्रा (Amount of glucose of required), N = 
400

2𝑈𝑔
 

N = 
400

62.8
 = 6.4 र्ोल 

ग्लूकोजिे अंदाज ेरेि ूवस्तरु्ान (approximately molecular mass), 

M = 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 = 180 गॅ्रर् 

m = 180 × 6.4 = 1.2 तकलो गॅ्रर् (Kg) 

लेखार्धे्य चित्त्यािी काही र्नोरंजक आचि अतवश्वसनीय, पि खरी वैचशष्ट्ये आहेि. चित्त्यािे त्वरि हे 

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर गरुुत्वाकर्ािाच्या प्रभावाखाली येिाऱ्या शरीराइिकेि आहे. चित्ता एकूि ऊजाा 

वापरून उच्च त्वरि आचि उच्च वेगाने धाविो, त्या ऊजेपैकी त्याच्या गतिज ऊजेि केवळ ६.०% 

बदल होि जािो.  चित्त्यािे वजन ४० ि े६० तकलोग्रार् आहे, त्या वस्तुम्पस्थिीिा तविार करिा जर 

चित्ता सार्ान्यपिे श्वास घिे असेल िर, २३ सेकंदाचं्या कालावधीि त्याला ५० चलटर ऑम्पक्सजनिी 

आवश्यकिा असि ेजी प्रिंि आहे. िथातप, एका चित्त्यािी श्वसन रिना तदली आहे, अशी श्वसन रिना 

या कालावधीि १.५ चलटरपेक्षा जास्त ऑम्पक्सजन घऊेि शकि नाही. अशाप्रकारे तवनॉम्पक्सश्वसनावर  

(anaerobic respiration) बदल (shift) करि ेहे सुर्ारे २०-२५ सकंेद धावण्याच्या शयािीि 

यश तर्ळवण्यासाठी सुर्ारे १ तकलो ग्लूकोज वापरिे. या संख्या र्ोजल्यानंिर, एक तवद्याथी कल्पना 

करू शकिो तक चित्ता नेहर्ी कर्ी कालावधीसाठी, त्यािी हत्या साध्य करण्यासाठी अशक्य 

पररम्पस्थिीच्या तवरुद्ध स्विः ियार होऊ शकिो. 

अनेक सरलीकरिाच्या (simplifications) आधारे केलेली र्ोजिी तवद्यार्थ्ानंा, चित्ता अन्न कस े

साठविो (ग्लूकोजच्या बाबिीिले प्रर्ाि) आचि त्यािे आवश्यक उजेर्ध्ये रूपांिररि करून, उच्च 

त्वरि (high acceleration) आचि उच्च वेगाने (high speed) धावण्यासाठी तो कसा वापर 

करिो यािी कल्पना देिे. हा प्रश् पुण्याि झालेल्या आंिरराष्टर ीय कतनष्ठ तवज्ञान ऑचलम्पियाि २०१३ 

िा एक भाग होिा. २२८ तवद्यार्थ्ांिी कार्तगरी खाली तदलले्या िक्त्याि तदली आहे. हा प्रश् चित्त्याच्या 

जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र आचि भौतिकशास्त्र या तवर्याशी संबंचधि एक आांतरघटकीय / बहुशाखीय 

(interdisciplinary) प्रश् होिा. 



 

 


