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இருவள்ளுவர் ஆண்டு 2018 வைகாசி- மே /py 

துறை £ களஞ்சிய மையம் ச 

நூல் 3 அறிவியல் களஞ்சிய 

பதிப்பு _..₹ முதற் பதிப்பு BW 
விலை 2 ௨௫. 300 ஒள 

அச்சுப் பதிவம் ் சிவகாமி அச்சகம், 

அண்ணாமலைநகர். 

ஓவியம் £ தே. நெடுஞ்செழியன்: ,. ட த 

மறுதோன்றி அச்சு : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக -:” 
மறுதோன்றி அச்சகம், தஞ்சாவூர்;



நெறிப்படுத்துங் குழு 
காப்பாளர் : மாண்புமிகு டாக்டர் எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் 

முதலமைச்சர் 

தமிழ்நாடு அரசு 
தலைவர் ..... . உ மாண்புமிகு ௪. பொன்னையன் 

கல்வி அமைச்சர், இணைவேந்தர் 

:.. தமிழ்நாடு அரசு 

துணைத் தலைவர் : மாண்புமிகு திர, தொண்டமான் * 
, Pt ௨ளரகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் 

இலங்கை 

” மலேசியாப் பேராளர் 

” 2... 1 தங்கப்பூர் பேராளர் 

5 மோரிசியச பேராளர் 

” : தலைமைச் செயலாளர் 

புதுச்சேரி அரசு 

” முனைவர் ௪. அகத்தியலிங்கம் 

துணைவேந்தர் (ஒருங்கிணைப்பாளர்) 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

தஞ்சாவூர் 

உறுப்பினர்கள் : இரு, தி, டி. சுந்தரராசு, இ. ஆ. ப, 

ஆணையர் மற்றும் கல்வி, அறிவியல் 

தொழில் நுட்பத்துறைச் செயலாளர் 

தமிழ்நாடு அரசு 
இரு. 9. இராமச்சந்திரன், இ. ஆ. ப. 

ஆணையர் மற்றும் நிதித்துறைச் செயலாளர் 

தமிழ்நாடு அரசு 

சிறப்பு அழைப்பினர் : சென்னை வாம் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக 

ஆட்சிக்குழு உறுப்பிளா் 

வளர்தமிழ்ப் புலத் தலைவர் 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

தஞ்சாவூர் 
: முதன்மைட் பதிப்பாசிரியர் (அறிவியல்) 

- களஞ்சிய மையம் 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

தஞ்சாஹர் 
: முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (வாழ்வியல்) ' 

களஞ்சிய மையம் 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

் "தஞ்சாவூர் 

: முதன்மைப் "பதிப்பாசிரியர் 

” பெருஞ்சொல் அகராதி 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் . ' 

SC5EN ALT



கருத்தறி குழு .. 

தலைவர் முனைவர் ௪. அகத்தியலிங்கம் 

“ee துணைவேந்தர் (ஒருங்கிணைப்பாளர்) 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

தஞ்சாவூர் . 

உறுப்பினர்கள் திரு தி. டி. சுந்தரராசு, இ. ஆ. ப. 
ஆணையர் மற்றும் .கல்வி, அறிவியல் 
தொழில் நுட்பத்துறைச் செயலர் 

சென்னை 600;009) . . 

இரு ௪, இராமச்சந்திரன், இ. ஆ. ப. 

ஆணையர் மற்றும் நிதிச் செயலர் 

சென்னை 600 009 . 

பேரா. ௮. மு..பரமசிவானந்தம் 

சென்னை : 

1 திரு ௬. செல்லப்பன் 

தமிழ் வளர்ச்சி. "இயக்குநர் 

ட சென்னை 600 001 

fag da a F இரு புலமைப்பித்தன் 

- ட, அரசவைக் கவிஞர் 

சென்னை ட 

oot முனைவர் ௪. வே. சுப்பிரமணியம் ட இயக்குறர்' னை 

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

சென்னை. ் 

₹. முனைவர் ௫.. அரங்கன் 

வளர்தமிழ்ப் புலம் 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

தஞ்சாவூர். 613 001 

் 3 பேரா. A. கண்ணபிரான் 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (அறிவியல்) 

களஞ்சிய மையம் , 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் ் 

முனைவர் நா, பாலுசாமி 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (வாழ்வியல்) . 

களஞ்சிய மையம் ' 

இ ட . தமிழ்ப் பல்கலைக்: apa 

, தஞ்சாவூர். : 

முனைவர் தா, வே. வீராசாமி 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் 7 

பெருஞ்சொல் அகராதி 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 

' ட , தஞ்சாவூர்.



. முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் 

பதிப்பாசிரியர்கள் 

தகைமைப் 
பதிப்பாசிரியர்கள் 

செய்தி திரட்டுவோர் 

- பதிப்புக்குழு 

பேரா. கி. கண்ணபிரான் 

அறிவியல் களஞ்சிய மையம் 

தஞ்சாவூர் oa 

| gps Udaenwd கழகம் 
r 

பொறிஞர் உலோ. செத்தமிழ்க்கோதை 

பொறியியல் 

. " தரு சொண்டல் ௪. மகாதேவன் 
இயற்பியல் 

இருமதி பங்கஜம் கணேசன், 
கணிதம், புள்ளியியல், வானியல் 

இரு லெ, இராபின்சன் தாமஸ் 

வேளாண்மை, தாவரவியல் 

இரு ஆர். சிஷ்ணமூர்த்தி 
மொழி திருத்தம் 

திரு ந. முத்துக்குமாரசாமி 
விலங்கியல், சூழ்நிலையியல் 

மருத்துவர் அ. கதிரேசன் 

மருத்துவம் 

திரு மா, பூங்குன்றன் 
இயற்பியல் 

இரு ம. ௮. மோகன் 

கடலியல், கப்பல் கட்டுதல் 

திருமதி ஜெயக்கொடி கெளதமன் 

விலங்கியல், சூழ்நிலையியல் 

இரு பெ, வடிவேல் 

கணிதம், புள்ளியியல், வானியல் 

திரு டி. தெய்லீகன் 

வேதியியல் 

இரு ௬, சந்திரசேகரன் 
புவிப்பொறியியல்



முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் ' : 

பதிப்பாசிரியர்கள் 

செய்தி திரட்டுவோர் 

முன்னர் பணியாற் றியோர் 

் திரு பி. எல். சாமி ் 

மருத்துவர் சாமி சண்முகம் 

பொது மருத்துவம் . 

முனைவர் பி, கோவிந்தன் 

: கடலியல், கப்பல் கட்டுதல் 

முனைவர் சுப. சண்முகநாதன் 

வேதியியல் : 

். முனைவர் எ. , கோவீத்தராஜுலு 

தாவரவியல் ae 

. 2 ப. இராம்லிங்கம் 

7 வேதியியல் ் 

முனைவர் இரா. "aioe 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியரின் துறை 

மருத்துவர் வெ, துரைசாமி 

ட கால்நடை மருத்துவம் 

5 பொறிஞர் ஜெ. சுப்பிரமணி 

ஆற்றல் ௮ றிவியல் 

மருத்துவர் இளங்கோ 

பொது மருத்துவம்



பொதுப் பொறியியல் துறை 

பொதுப் பொறியியல் 

முனைவர் ௮. இளங்கோவன் 
துணைப் பேராசிரியர் 
பொதுப் பொறியியல் 
கட்டுமானப் பொறியியல் துறை . 
கண்டிப் பொறியியல் கல்லூரி 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம் 

சென்னை 600 025. 

ட்ட 

a 

பொறிஞர். கொடுமுடி ௪, சண்முகன் Fi 
செயற் பொறியாளர் 
பொதுப்பணித்துறை 
சேலம் 626 001 

நில இயல் | 

இரா. இராமமூர்த்தி 
GuprAdut 

நிலஇயல் துறை Bey oe 
தேசியக் கல்லூரி 
இருச்சி 620 001 

கி, சுதிர்வேலு 
பேராசிரியர் 

நிலஇயல் துறை 
வ.௨.8. கல்லூரி ' 
தூத்துக்குடி 628 008 

ம, சிவக்குமாரன் 
சுரங்க நிலஇயலாளர் அலுவலகம் 
நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் 
நெய்வேலி 607 801 

முனைவர் ம. ௪. செசுதீஸன் ' 
நிலஇயல் துறை 
கிண்டி. பொறியியல் கல்லூரி 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம் 

சென்னை 600 025 

முனைவர் ஞா. வி. இராசமாணிக்கம் ce 
பேராசிரியா் 
தொல் தொழில் துறை 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் 612 001 

வல்லுகர் குழு 

எந்திர மின்பொறிமியல் துறை 

எந்திரப் பொறியியல் 

ப. அர. நக்கீரன் 
விரிவுரையாளர் 
உற்பத்தியியல் துறை 
சென்னைத் தொழில் நுட்பக் கழகம் 
சென்னை 600 044 

தமிழ்நம்பி 
. தொலைத் தொடர்புத்துறை 
அளடச்சு நிலையம் 
விழுப்புரம் 605 6082 + 
தென்னார்க்காடு மாவட்டம் 

மின் பொறியியல் 

பொறிஞர் எஸ். கிருஷ்ணராஜ் 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 
எண்ணூர் அனல்மின் நிலையம் 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 
எண்ணூர் 600 057 

கு. நல்லதம்பி 
துணைப்பேராசிரியர் 
மின்பொறியியல் தறை 
அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி 
சேலம் 636 01 

மூனைவர் பா. மாரிமுத்து 

பேராசிரியர் 

மின் பொறியியல் துறை 
கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்பக் கழகம் 
கோயம்புத்தூர் 614 014 

வேஇயியல், நெசவுப் பொறியியல் 

திரு பா, கந்தசாமி 
இணை விரிவுரையாளர் 
எந்திரவியல் துறை 
௪. வே. பாலிடெக்னிக் 
விருதுநகர் 626 007



முனைவர் த.வி. சுப்பிரமணியன் 
வேதியியற் பொறியியல் துறை 
அழகப்பர் தொழில் நுட்பக் கல்லூரி 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம். . 
சென்னை 600 025 

பொதுமருத்துவ இயல் துறை 

டாகடர் ௪. இராமகிருஷ்ணன். 

துறைத் தலைவர் உ 

உயிர் வேதயியல் துறை” 
“ஜிப்மர்” 

பூதுச்சேரி 601 001 

டாக்டர் ௮. கதிரேசன் . . 

இயக்குநர் 
ஸ்டெட்ஃபோர்டு மருத்துவமனை - 

சென்னை 600 053 es: 

டாக்டர் கோ. கணபதி 

மருத்துவ வல்லுநர் 

தலைமை அரசு மருத்துவமனை 

திருச்சிராப்பள்ளி 620001 :...' 

டாக்டர் ௮. செகதீஸன் ் 
துணைப் பேராசிரியர் 

குழந்தை நலத் துறை 
இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனை. 
தஞ்சாவூர் 613 001 

டாகடர் ஆர். தனஞ்செயன் 
பி.ஜி.ல.பி.எம்.எஸ். 

தரமணி 
சென்னை 600 113 

டாகடர் ஏ. எஸ். பத்மநாபன் 

பேராிரியர் 

குழந்தை நலத் துறை 
தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி — 

தஞ்சாவூர் 673 007 

டாக்டர் ௧. ௨. வேல்முருகேந்திரன்' 
பேராசிரியர் 

நரம்புத் தளர்ச்சித்துறை 
ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை 
சென்னை 600 001 

அறுவை மருத்துவ இயல் துறை 
டாக்டர் எஸ். அறுமுகம் 
முதல்வார் 

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 
சென்னை 

டாக்டர் சு. நரேந்திரன் 
62-பி, 8ழ ராஜவீதி 
தஞ்சாவூர் 613001 , -: ட 

டாக்டர் பெ. புஷ்பராஜன் 
இணைப் பேராசிரியர் :. , 2... 
பல் மருத்துவக் கல்லூரி ரு 
சென்னை 690 003 . 

கால்நடை மருத்துவ இயல் 

டாக்டர் சண்முகசுந்தரம் 
பேராசிரியா் 

கால்நடை. மருத்துவக் சுல்லூரி 
சென்னை 600 007 

டாக்டர் நாகராஜன் 
இணை இயக்குநர் 

ஈச்சங்கோட்டை கால்நடைப் பண்ணை 
சச்சங்கோட்டை 

டாக்டர் எம், மாரிமுத்து 
இனணைப் பேராசிரியர் 
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் சமகம் 

அருப்புக்கோட்டை 626 101 

இயற்பியல் துறை 

திரு வி, கோவிந்தராஜன் 
பேராசிரியர் 

இயற்பியல்துறை 
மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரி. 

தஞ்சாவூர் 613 005 

இரு ௪, சம்பத்து 
இணைப் பேராசிரியா் 

மண்டலப் பொறியியல் கல்லூரி 
திருச்சிராப்பள்ளி 620 015 

முனைவா் மெ, மெய்யப்பன் 

பேரா?ூிரியா் 

இயற்பியல் துறை 
மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரி 
தஞ்சாவூர் 613 005 

வேதியியல் துறை 

முனைவர் எம். இருட்டிணப்பிள்ளை : 
வேதியியல் துறை 
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
திருச்சிராப்பள்ளி 620 023
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முனைவர் எஸ். விவேகானந்தன் 
பேரா௫ரியா் 

வேதியியல் துறை 
பச்சையப்பன் கல்லூரி 

. சென்னை 600 630 

கணிதவியல், புள்ளியியல், வானியல் குறை. 

ஜி, சண்முகசுந்தரம் 
பேராூரியார் 

கணிதவியல் துறை 
ஸி.டி.என். கலைக் கல்லூரி 
இண்டுக்கல் 624 001 

சே. செல்வராஜ் 
பேராசிரியர் 

கணிதவியல் துறை 
மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல் லூரி 

தஞ்சாவூர் 613 005 
tyr 

௪. நாகலிங்கம் 
பேரா௫ரியரா் 

புள்ளியியல் துறை 
மன்னார் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரி | 

தஞ்சாவூர் 613 005 

_ விலங்கயல், சூழ்நிலையியல் துறை - 

இரு கோவி. இராமசுவாமி 
துணைப் பேராசிரியர் 
விலங்கியல் துறை 

CUS கல்லூரி 

மன்னம் பந்தல் 609 305. 

முனைவர் ந, இராமலிங்கம் _ ் 
விரிவுரையாளர் 
விலங்கியல் துறை 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 

அண்ணாமலைநகர் 608 002 : 

முனைவர் மு. இராஜெந்திரன் 
பேராசிரியர் 

விலங்கியல் துறை 
அரசு கலைக் கல்லூரி. 

தருமபுரி 

திரு சி, செள, தாமோதரன் 
பேராசிரியர் 

விலங்கியல் துறை 
மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரி 
தஞ்சாவூர் 614 005 

தாவரவியல், வேளாண்மைத் தூறை 

இரு எஸ். கமலநாதன் 

பேராசிரியர் -(ஓய்வு) 
வேளாண்மைத் துறை 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம் 
கோயம்புத்தூர் 614 003 

கடலியல், கப்பல் கட்டுதல் துறை 

முனைவர் ௪. அந்தோனி பெர்னாண்டோ 
இணைப் பேராசிரியர் 
கடலுயிரியல் நிலையம் 
பறங்கிப்பேட்டை 608 502 

முனைவர் அழ, பால்பாண்டியன் 
இணைப்பேராசிரியர் 

கடலுயிரியல் நிலையம் 
பறங்கிப்பேட்டை 608 502 

முனைவர் ஞா. விக்டர் இராசமாணிக்கம் 
Gugr muir 

தொல்தொழில் துறை . 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் 613 00



கட்டுரையாளர்கள் 

அ. ௨, 

டாக்டர் ௮. உமாபதி 
26, எஃப், அண்ணா நகர் 

சென்னை 600 102 

௮. B. 

டாக்டர் ௮. நமச்சிவாயம் 

பேரா௫ரியர் _ 
உடலியங்கியல் 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் -: 

சென்னை 600 005 

அ. ப. டஸ்ட் 
முனைவர் ௮, பசுபத ye 
பேராசிரியர் 

தலைவார் 

விலங்கியல் துறை. 
டாக்டர் எஸ். ஆர். கே. அரசுக். கலைக் கல்லூரி. 
ஏனாம் 533 கடக் 

அ. பா. . 

முனைவர் ௮. பாலசுப்ரமணியன் 
உதவிப் பேராரியர் | 
இயற்பியல் துறை 

மன்னர் சரபோஜி அரசினார் கல்லூரி. 
குஞ்சாவூர் 613 005 

a 

ta டயா 

அ. ம, 

He மணவாளன் 

உடற்கூற்றியல் பள்ளி (தாவரலியல்) , 
துரை காமராசார் பல்கலைக் கழகம் 

மதுரை 625 021 ் 
உட 

௮. வே. உ 

௮. வே. உடையனப்பிள்ளை 

பேராசிரியர் 

நிலஇயல் துறை 
வ. ௨. 9. கல்லூரி 
தூத்துக்குடி. 628 008 

அ. ரர, 

௮. ராஜேந்திரன் 
கடல் வேதிக் கோட்டம் 
தேசியக் கடலியல் கழகம் 
கோவா 403 004 

ஆ. எ. ஆ; 
டாக்டர் திருமதி ஆ, எழில்லிழி' ஆளவந்தார் 
௪/2, பூனம் அடுக்குதளம் ் 

நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை 
சென்னை 600 034 

Be Se 

ஆ. கலியபெருமாள் 
துணைப் பேராசிரியர் 
இயற்பியல் துறை 
பெரியார் கலைக் சுல்லுரரி 

கடலூர் புதுநகர் 607 001. 

ஆ. பொ. 

அ. பொன்னுசாமி 
பேராசிரியர் 

இயற்பியல் துறை... Bs, 
4, கன்னடியர் மடம் 5 தெரு” 

. சேலம் 636 001 ட ட ட்ட 

ஆர். ௮. 

முனைவர் ஆர். ௮ அப்பாதுரை . 
மரபியல் ஆய்வு மையம் 
த.நா,வே. ப. கழகம் . 

கோயம்புத்தார் 641 003 

ஆர். இரா, 

முனைவர் ஆர். இராமசாமி ' 
பேராசிரியர் . 

இயற்பியல் துறை 
பூசா. கோ, கலை, அறிவியல் கல்லூரி 

கோயம்புத்தூர் 614 014 

ஆர். ௪. ஆ, 

டாக்டர் ஆர். சரசபாரதி ஆறுமுகம் 
பேராூரியா் 

நோய்க்குறியியல் துறை 
சென்னை மருத்துவக் கல்.லூரி 

சென்னை 600 003
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ஆர். சே, 

முனைவர் ஆர். சேகர் 
உதவிப் பேராசிரியர் 

வேதியியல் துறை 
சி. பி. எம். சுல்லூரி - 
கோவைப்புதார் 
கோயம்புத்தூர் 641 042 

ஆர். BCL. 

முனைவர் ஆர். நடேசன் 
அரசு தொழில் நுட்பக் கல்லூரி ' 
கோயம்புத்தூர் 641 013 

ஆர். ஸ்ரீ. வெ. 

இரா. ஸ்ரீ. வெங்கடேசன் 
9 ஆவது மாடி 

சென்ட்ரல் காம்ப்ளக்ஸ் 

பம்பாய் 400 085 

இ. பா. 

இ. பாபவினாசம் 
பேராசிரியர் 

இயற்பியல் துறை 
யாதவர் கல்லூரி- 

மதுரை 625 014 

இ. ம. 

டாக்டர் திருமதி இ. மரசுதமணி 
மெயின் ரோடு 
இராஜூரி 614 207 _ 

இரா. அ, டட 

டாக்டர் இரா. அன்பழகன் 
72, சாமிப்பிள்ளைத் தெரு. 

வேப்பேரி ். 

சென்னை 600 007 

இரா. அன. 

டாக்டர் இரா. அனந்தராமன் 

5, தேனி நிவாஸ் 

கிள்ளியூர்முனை 

கீழ்ப்பாக்கம் 
சென்னை 600 010 

இரா. இ. 

டாக்டர் இரா. இராமமூர்த்தி 
பேராரியா், துறைத் தலைவா் 
களனியல் துறை 
கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 

. சென்னை 600 007 

இரா. இரா. 

இரா. இராமன் 
எந்திரவியல் துறை 
இந்தியத் தொழில் நுட்பக் கழகம் 
சென்னை 600 036 

இரச. இராம. 

இரா. இராமசாமி 
திலஇயல், சுரங்கத்துறை 

கஇண்டித் தொழிற்பேட்டை 
சென்னை 606 032 

இரா. இல். 

பேராசிரியர் இரா, இலக்குமணன் 
99, இராச இராச சோழன் நகர் 
சீனிவாசபுரம் 

தஞ்சாவூர் 612 009 

இரா. எஸ். அ. 

முனைவர் இரா. எஸ். அன்னப்பன் 

பேராூிரியர் 

மரபியல் மையம் 

த.நா. வே, ப.க. 

கோயம்புத்தூர் 641 003 

இரா. ௧, 

டாக்டர் இரா. கலைக்கோவன் 

சி, 7, பத்தாவது குறுக்குத் தெரு 
மேற்கு தில்லை நகா் 
திருச்சிராப்பள்ளி 620 018 

இரா, கே, செ. 

இரா. கேப்ரியேல் செர்மான்சு 
உதவிப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 

சென்னை 600 002 

இரா. ௪. 

இரா. சண்முகம் 
துணைப் பேராசிரியா் 
வேதியியல் துறை 

பெரியார் கலைக் கல்லூரி 
கடலூர் 607 001



இரா. ௪. ஆ. 
டாக்டர் இரா. சரசாபாரதி ஆறுமுகம் 
தலைவர், பேராூரியர் தட 

நரம்பியல் துறை... - ட். 
சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி ' 
சென்னை 600 003 

இரா. செ, 

இரா. செயராமன் 
உதவிக் கோட்டப் பொறியாளர் : 
பொதுப்பணித் துறை ் 

ஆற்றல் திட்டக் குழு 
தலைமைச் செயலகம் 

சென்னை 600 009 

இரா. சே. 

இரா. சேதுராமன் 

துறைத் தலைவர் ' 

மின்துகளியல் துறை 

சென்னை தொழில் நுட்பக் கழகம் 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம். 
சென்னை 600 044 5 Five? 

இரா. ரா, 

டாக்டர் இரா. ராஜலஷ்மி 
27, பாரே அம்மாள் தெரு 2: :' ‘i 

தி, நகா் 

சென்னை 600017 

இரா. வெ. 

டாக்டர் இரா, வெங்கட்கிருஷ்ணன் : 
பேராூரியர் a 
ஆட்டுப்பண்ணை 

பொட்னேரி 

சேலம் 636 001 

இரா. ஜெ. oe as 

முனைவர் இரா. ஜெயராமன் : 

பேராசிரியர்: ay, 

பூசணவியல் துறை 
த.நா. வே, ப, ௧. 

கோயம்புத்தூர் 64] 003 

௨. அ, 

௨. அஞ்சனம் அழடியபிள்ளை ;.... 
இணைப் பேராசிரியர் 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் 
அருப்புக்கோட்டை 626101 

எச். என். இ. 

எச், என், இளங்கோவன் i 

௨.தவிப் பேராசிரியர் ie 
விலங்கியல் துறை 
அறிஞர் அண்ணா அரசுக் கலைக். “கல்லூரி , 

காரைக்கால் 609 602 ததக உ 

எம், இ. 

எம். இராமலிங்கம் 

49/9, வீட்டுவசதி வாரியம் ': * 
தஞ்சாவூர் 67007 “::: 

எம். இரா, 

முனைவர் எம்.. இராமசாமி , 
௨.தவிப் பேராசிரியர் 

விலங்கியல் துறை 

அரசுக் கலைக் கல்லூரி 
கோயம்புத்தார் 014 019. 

எம், ௨. 

முனைவர் எம். உத்தமன் 
விலங்கியல் துறை 
அமெரிக்கக் கல்லூரி 

மதுரை 625 002 

எம், எல். லீ. 

எம். எல். லீலா 

52, அண்ணாசாலை 

கண்டி - 

சென்னை 600 0328 

எம், எஸ், கி. 

டாக்டர் எம், எஸ். இரஷ்ணலுர்த்ி 
21, பராங்குசபுரம் தெரு SEO CL, 
கோடம்பாக்கம் 
சென்னை 600 024 

எம். கி. 

முனைவர் எம், கிருட்டிணப்பிள்ளை 
வேதியியல் துறை 
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
இருச்சிராப்பள்ளி 620 025 

* Noa ட் 412 
எம், ௩, ் 

எம், நல்லு 
25/6 வீட்டு வசதி வாரியம் :*: ”' 
தஞ்சாவூர் 62 007



எம் பா. 

பேரா. கே.எம். பாலசுப்பிரமணியன் 

மரபியல் மையம் ‘ 

த.நா. வே, ப. ௧, 

கோயம்புத்தூர் 641 003 

எம். பி. இரா. 

முனைவர் எம்.பி. இராமன் 
22, பி, செயிண்ட் ரோசாரா் தெரு 
முதிதியால்பேட்டை 
பாண்டிச்சேரி 605 003 

எம். மு. 

பேரா..எம். முத்து 

29 பி.டி. பி, ரோடு 

மதுரை 625 010. 

எம். ஜெ. ் 

எம். ஜெய்லானி 
துணைப் பேராூரியர் 
விலங்கியல் துறை 
புதுக்கல் லூரி ் [ 
சென்னை 600 014 

எல். இரா. | 

எல். இராசகோபாலன் a 

32, பெசண்ட் சாலை 

கும்பகோணம் 618 001 

என். ௬, 

டாக்டர் என். சுப்பிரமணியன் 

கூடுதல் பேராசிரியர் ் 

உடற்கூற்றியல் துறை 
ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி 
சென்னை 600 001 

எஸ். அர, 

எஸ். அரங்கநாதன் : 

GuprAmar | 

கருவித் தொழில் நுட்பலிய்ல் © 
சென்னை தொழில்நுட்பக் ன் 

அண்ணா பல்கலைக் கழகம் த ot 

குரோம்பேட்டை ப 
சென்னை 600048 “பட. 

எஸ். இல. 

எஸ். இலட்சுமிகாந்தன் 
விரிவுரையாளர் 
இயற்பியல் துறை, : 
பூ. சா. கோ. பொறியியல் கல்லூரி " 
கோயம்புத்தார் 614 004 கலா 

ப மட 

xi 

எஸ். எஸ். ௩. 

எஸ். எஸ். நாராயணன் 

தலைவா் 

பயிர் மேம்பாட்டுக் கோட்டம் . 

மையப் பருத்தி ஆராய்ச்௪ நிலையம் 
நாசுபுரி 

எஸ். ஏ. செ. 

டாக்டர் எஸ். ஏ. செல்லப்பா 
துணைப் பேராசிரியள் 

தஞ்சாவூர் 613 007 

எஸ். கி. 

.மூனைவர் எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி 
உதவிப்பேராசிரியர் 
வேதியியல்துறை 
மண்டலப் பொறியியற் கல்லூரி 
திருச்சிராப்பள்ளி 620 015 

எஸ். கே.ஈ, 

டாக்டர் orev. Ga. BASS 
உதவிப் பேராசிரியர் 

மருந்தியல் துறை 
பி.ஜி.ஐ.பி.எம்.எஸ். 
தரமணி 
சென்னை 600 113 

எஸ். செ. 

பொறிஞர் எஸ். செல்லப்பன் 
செயற்பொறியாளர் 
'பொதுப்பணித்துறை 
சென்னை 600 005 

எஸ். சோ. 

முனைவர் எஸ். சோமசுந்தரம் 

பேராசிரியர் 

இயற்பியல்துறை 

மன்னர் சரபோஜி அரசுக் கல்லூரி. 

தஞ்சாவூர் 613 005 

எஸ். 5. 

எஸ். நடராஜன் 

பேராசிரியர் டட 

இயற்பியல்துறை "4 ௮ம் 

ம. இ. தா. இந்து கல்லூரி , 
'திருநெல்வேவி 627 010 

எஸ். நா. 

முனைவா் எஸ். நாகராஜன் 
விரிவுரையாளர் 
வேதியியல் துறை 

பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் 
இருச்சிராப்பள்ளி 620 023 

aime 
sa oiode



xii \ 

எஸ், ப. ் . கபா. 

எஸ். பழனிவேலு ் க. பாலசுப்பிரமணியன் 

பேராூிரியர் rn ட் உதவிப் பேராசிரியர் 

வேதியியல் துறை Ferre ழு ௨ வேதியியல் துறை ஷோல் 

ஜமால் முகமது கல்லூரி Co சேதுபதி அரசுக் கலைக் கல்லூரி 

இருச்சிராப்பள்ளி 620 020 ் இராமநா தபுரம் 622 502 

ஏ. ஜா. ரர ue படம tee த ரா. கி, ௬ 

ஏ. ஜாபர் உசேன் Bagh es டாக்டர் கூரா. eager cir 

பேராசிரியா் 

தாவரவியல் துறை 
மாநிலக் கல்லூரி - . ர த ரகு 
சென்னை 600005) ta ts 

33, நாராயணதாஸ் லேஅவுட்: 2 

4ஆம் தெரு, டாட்டா பாத் 
கோயம்புத்தூர் 041 02 

ன ரம க. லோ. ne 

8. அஃ u . . = 
ன் 

டாக்டர் ஐ. அருணதோயன் டாக்டர். ௧. ee ள்ன் [ 

2, பார்த்தசாரதி தெரு 64, எஃப் பிளாக் 

சென்னை 600 023 வட 8 அண்ணா நகர் கிழக்கு த 
noe ச ட்ட சென்னை 600 102 

க. அ. மா, ச 

பொறிஞர் ச. ௮. மாரியப்பன் உ னிட ௧. வெ. இரா, ட. ட. 

உதவிச் செயற்பொறியாளர் He ரி பொறிஞர் ச. வெ. இராமச்சந்திரன் “0s 

எஸ் 2, லாயிட்சு குடியிருப்பு ் 20, கூப்பையா sires 

லாயிட்சு சாலை ன இ மேற்கு மாம்பலம் 

சென்னை 600 014 இ சென்னை 600 033 

க. இரா. ணன் ae பு டல க கா. ௮, ப. தத டம அக 

௧. இராஜசேகரன் «hee Phe oa! முனைவர் கா. ௮. பவீர் அகமது 

பேராூரியா் எட்ட ப பப oe பேரா?ூரியா் 

தாவரவியல் துறை க ஐயரு இய ௭ வேதியியல் துறை 

அரசினர் கலைக் கல்லூரி ் ten இடி ஜமால் முகமது கல்லூரி 

கிருஷ்ணகிரி 695001.  — . oo இருச்சிராப்பள்ளி 620 020 

& 2. Gai. ரை கா, பா, உட ம் 

டாக்டர், ௧. ௨. வேல்முருகேந்திரன் 2! ் இருமதி. காந்தா: பாலசுப்பிரமணியன் 

பேராசிரியர், நரம்பியல் துறை வல்லுநர்: துறைத் தலைவர் 

அரசினர் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை '- 4. அயிரியல் துறை 

சென்னை 600 001 . பட்ட அறிஞர் அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி 

ட் வாலாஜாபேட்டை 642 513. 
க. ௬. இரா, ப ட்ட 

முனைவர் ௧. ௬. இராமச்சந்திரன் ர ரர இ கா, மு. 

Wt gar” க தகட்ட ஆ” இ. காதர் சுனகதன் டிச் we 

9, மூன்றாம் குறுக்குத் தெரு, ட். 13, யாகியா அலி மூன்றாம் தெரு | 
சி.தம்மா நீட்டிப்பு ் உக சென்னை 600 006 ஸர 

சென்னை 600 018 . ட ‘ i 1 66 கிம். 

க, சே. ரி ௪. மபெதி 
௧. சேதுராமன் ea, Guga Adu 
சி/6எ இலக்குவனார் தெரு 1 பபச ர ர அ விலங்கியல் துறை, - + 

Sonar ததத எப்டி பெரியார் ஈ. வெ. ரா. கல்லூரி , a" 
மதுரை 625 006 இருச்சிராப்பள்ள் 620 023



கி. வி, 

இ. விசுவநாதன் 
பேராசிரியர், துறைத் தலைவர். 
இயற்பியல் துறை 
அரசினர் திருமகள் கலைக் கல் லூரி 
குடியேற்றம் 63.2 604 , 

கு.க, 

கு. கணபதி 

துணைப் பேரா?ூரியர் 
இயற்பியல் துறை - 
பெரியார் கலைக் கல்லூரி 
கடலுரர் 607 007 “a 

(கு 5. 

கு. நல்லதம்பி 
கூணைப் பேராூரியர் 
மின்பொறியியல் துறை ் 
அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி 5 
சேலம் 636 011 

கே, வ. 

பேரா. கே. வரதராஜ் ,. 
விலங்கியல் துறை 
சிக்கையா நாயக்கர் கல்லூரி ,... .. 
ஈரோடு 638004 

கே. ஆர். கோ. ட 1a dealt Be hel 

கே, ஆர். கோவிந்தன் 
துணைப் பேராசிரியர் 

எந்திரப் பொறியியல். 
அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி 
கோயம்புத்துரர் 641 012 

i ப Ka 

Ga. Bim es 

கே. இராமமூர்த்தி ் ் 
பேரா௫ரியா் 

நிலஇயல் துறை ட்ட 
தேசியக் கல்லூரி ee Redgate 

இருச்சி 620 001 

கே. என். இரா. 

டாக்டர். கே. என். இராஜன் 
எண் 1078, 19 ஆவது மெயின்ரோடு 
அண்ணாநகர் ' (மேற்கு) 

சென்னை 600 040 

அ.ந. ]ம 

xiii. 

கே, எஸ், வா. 

மூனைவர் சே. எஸ். வாசுதேவன் 
10/6 வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்பு 
கும்பகோணம் 612 001 

கே.க 

கே. கண்ணபிரான் 

9, தாமு நகர் 
கோயம்புத்தூர் 641 045 

கே. கி, 

முனைவர் கே, கிருஷ்ணமூர்த்தி 

இயக்குநர் 
கடல் உயிரியல் நிலையம் 
பறங்கிப்பேட்டை 608 502 

கே, தி, 

டாக்டர் கே. தியாகேசன் 
உதவிப் பேராசிரியர் 

விலங்கியல் துறை 
௮. வா.சு, கல்லூரி 

மன்னம்பந்தல் 
மாயவரம் 609 305 

கே, ௩. 

முனைவர் கே. நந்தி 
பேராசிரியர் 

புள்ளியல் துறை 
மாநிலக் கல்லூரி 
சென்னை 600 005 

கே. பி, 

முனைவர் கே. பிரேமா 

இயற்பியல் துறை ் 
சீதாலட்சுமி இராமசாமி கல்லூரி 

. திருச்சிராப்பள்ளி 620 002 

கே, ஜெ. 

கே. ஜெயச்சந்திரன் : 
உதவிப் பேராசிரியர் 

இயற்பியல் துறை 
பெரியார் கலைக் கல்லூரி 
கடலூர் 607 001 

கொ. ம. 

யோறிஞர் கொடுமுடி வணிவாசசுன். 
121 ஈ, ரெயில்வே ரோட் ப பங்கிட 

நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை 
சென்னை 600 034



xiv 

கோ,கோ 

முனைவா் கோ. கோவிந்தராஜ் 
துணைப் பேராசிரியர் 

வேதியியல் துறை 

மன்னர் சரபோஜி அரசுக் கல்லூரி 
தஞ்சாவூர் 613 005 

கோ. நா. 

கோ. நாராயணன் 

துணைப் பேராசிரியர் 
விலங்கியல் துறை 

தி.கெர். அரசுக் கலைக கல்லூரி 

விருத்தாசலம் 
தென்னார்க்காடு மாவட்டம் 606 001 

கோவி, இரா. 

கோவி. இராமசுவாமி 
உதவிப் பேராசிரியார் 

விலங்கியல் துறை 
அ.வ.௮., கல்லூரி 
மன்னம்பந்தல் 609 305 

௪. இரா. இரா. 

டாக்டர் ௪, இரா. இராமசாமி 
துணைப் பேராசிரியர் ட. ப 
மருத்துவ இயல் — ரர 
ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி 
சென்னை -600 001 

௪. ர. 

௪. ரங்கராஜ் 

இயக்குநர் உ 8. 
கால் நடைக் துறை ் 
சென்னை 600 005 

or, ar. 

முனைவர் சாமிநாதன் காரிநாதன் 
விரிவுரையாளர் 

உயிரியல் துறை 

ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி 
பாண்டிச்சேரி 605 006 

சி. எஸ், கு. 

பொறிஞர் சி. எஸ், குப்புராஜ் , 
அருட்பெருஞ்சோதி ட்ரீ, 
8, மூன்றாவது முதன்மைச் சாலை 
இராசா அண்ணாமலைபுரம் 

சென்னை 600 026 

சி. பி,கோ 

பேரா. சி. பி, கோகண்டராமன் 

தலைவா் 

எந்திரவியல் துறை 
பூ.சா. கோ. பொறியியல் கல்லூரி 
கோயம்புத்தூர் 614 004 

சிவ. ௬. 

பேரா, சிவ, சுந்தரராஜன் 

தலைவா் 

பழங்கள், காய்கறித் துறை \ 
தோட்டக்கலை இயல் 
த.நா. வே. ப.க 
கோயம்புத்தார் 647 003 

சீ. ௮. 

திருமதி சுசிலா அப்பாதுரை 
௨.தவிப் பேராூரியர் 
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி. 
இிருச்சிராப்பள்ளி 620 017 

௬. இ. 

டாக்டர் ௯. இராதாகிருஷ்ணன் 
15,16 வி. என். எஸ், தோட்டம்: 

அருளானந்த நகர் 
தஞ்சாவூர் 618 007 

௬. ௬. 

மூனைவர் இருமதி சுகன்யா சுப்பிரமணியன் 
தீவனப் பயிர்த்துறை 

த.நா. வே, ப. ௧, 
கோயம்புத்தூர் 641 003 

௬, சூ, 

௪. சூரியநாராயணன் 
24, அம்மையப்பர் தெற்கு மாடத் தெரு 
அம்பாசமுத்திரம் 627 401 

க 

சு. ௩. 

டாக்டர் ௪, நரேந்திரன் 

622, &ழவீது 

தஞ்சாவூர் 613 007 

௬, லீ. 

செல்லி ச. லீலாவதி 
பேராசிரியை . 
விலங்கியல் துறை atl 
வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி 
ஈரோடு 638 009



௬. வி, 

முனைவர் சு. விவேகானத்தன் 
2/3 வெங்கடாபுரம். 
தாலுக் ஆஃபீஸ் ரோடு 
சைதாப்பேட்டை 

சென்னை 600 015 

செ. இ. , 

டாக்டர் செ. இந்திரா பிரியதரி. 

எண் 6, முதல் குறுக்குத்தெரு 
வெங்கடேசபுரம் காலனி 

ஐயன்புரம் 
சென்னை 600 023 

செ. இரா. 

செ. இராசசேகரன் 
பேராூரியர் 

விலங்கியல் துறை 

அரசினர் கலைக் கல்லூரி 
அரியலூர் 62] 713 

Ge. 4. 

டாக்டர் செ. கண்ணன் 
கால்நடை வீரிவாக்க அலுவலர் 

ஊராட்சி ஒன்றியம் 
34, சிவன் கோவில் தெரு 

. காயல்பட்டினம் 

நெல்லை 628 204 

தத te 

செ. நெ, தே. 

டாக்டர் செ. நெ. தெய்வநாயகம் 
பேராூரியா் 

நுரையீரல் மருத்துவம் 

அரசு பொது மருத்துவமனை 

சென்னை 600 004 

ஞா. சோ, 

பொறிஞர் ஞா. சோமசுந்தரம் 
உதவிக் கோட்டப் பொறியாளர் 

தமிழ்நாடு மின்வாரியம் — 
சென்னை 600 002 

ஞா. வி. இரா, 

முனைவர் ஞா. வி. இராசமாணிக்கம் 

பேராசிரியர் தலைவர் ் 

தொல்தொழில் துறை 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் 614 004 

XV 

டி. ஆர், ௩, 

டி. ஆர். நமச்சிவாயம் 
கண்காணிப்பாளர் 
பூ.சா. கோ. பல்தொழில் நுட்பம் 
பீளமேடு 

கோயம்புத்தார் 641 038 

டி. ௪. 

டாக்டர் டி. சக்திசேகரன் 
உயிர் வேதியியல் துறை 
பி.ஜி. ஐ. பி. எம். எஸ். 
தரமணி 
சென்னை 600 113 

டி. பி. 

டாக்டர் டி. பிரதீப் 
கெளலி பிரெளன் ரோடு 
ஆர். எஸ், புரம் 

கோயம்புத்தூர் 641 002 

டி ஜே. ஜோ. 

டாக்டர் டி, ஜே, ஜோஷி 
இணைப் பேராசிரியர் 
ஒட்டுண்ணியல் துறை 
சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல் ஓரரி 

சென்னை 600 007 

ஜீ. 

Gur Dest தங்கையா 
உதவிப் பொறியாளர் 
பொதுப்பணித்துறை 

தபொ (கட்டிடம்) அலுவலகம் 
சென்னை 600 005 

த.க, 

டாக்டர் த, கஜபதி 

பேராசிரியர் 
வேதியியல் துறை 
அரசுக் கலைக் கல்லூரி 
இருவண்ணாமலை 606 603 

த. ௪. 

பொறிஞர் த. சந்தானம் 
உதவிப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 

சென்னை 600 0028



xvi 

த. மு. 

த. முருகையன் 

பேராசிரியர் 

இயற்பியல் துறை 
மன்னர் சரபோஜி அரசினர் ae poral 
தஞ்சாவூர் 673 005 

தி, கு. ந, 

பொறிஞர் தி, கு. நடராசன்... 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர்: (மின்னியல்) 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 
மனை எண் 1111, தெரு 50 
பெரியார் நகர், கொரட்டூர்: ' 
சென்னை 600 080 

தி. வீரராஜன் ப en 
உதவீப் பேராசிரியர் ன ரூ ் 
கணிதவியல் துறை : 
அழகப்பர் பொறியியற் கல்லூரி 
காரைக்குடி 623 001 

தி. ஸரீ. a 
பேரா. தி, ஸ்ரீகணேசன் 
பேராசிரியர் 

- தாவரவியல் துறை 

ன் 

மதுரைக் கல்லூரி 

மதுரை 625 0/1 

Sle & 

டாக்டர் து, சுப்பராயன் 

49, பெரிய தெரு ப குடி தச் 
இருவண்ணாமலை யர் ஷு இடம 4 

௩. இரா. 

ந. இராமதுரை 
எம்.4613, முதல் தலைமைச் சாலை 
பெசண்ட் நகா் 

சென்னை 600 090 

ந, இராம, 

முனைவர் ந. இராமன் 
துணைப் பேராசிரியர் 
தாவரவியல் துறை 

அரசுக் கல். லூரி 

கிருஷ்ணகிரி 685 001 

௩. இரா. 

முனைவர் ந, இராமலிங்கம் 

வீரிவுரையாளர், விலங்கியல் துறை 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 

அண்ணாமலைநகர் 608 002 

ந, சே. அ. 

ந.சே. அப்துல் ஹமீது 
துணைப் Gur Adu 

விலங்கியல் துறை 

அரசுக் கலைக் கல்லூரி 

சேலம் 636 001 

நா. இராச. 

நா. இராசகோபாலன் 
அறிவியல் விரிவுரையாளர் 
கல்வித் துறை 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 

அண்ணாமலைநகர் 608 002 

கா. சா, 

தா, சாரநாதன் ப்ப 

துணைப் பேராூரியர் 

அரசினர். பொறியியல் acd gir, 
கோயம்புத்தூர் 641 018 ~~ 

நா, சி, 

நாஞ்சில் சிவா 

உய்ரியல் துறை 

மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம் 
பல்கலை நகர் 

மதுரை 625 027 

நா. வெ. 

நா. வெங்கடேசன் 

பேராசிரியர், தாவரலீயல் துறை... டட 
ம.இரா.அரசினர் கலைக் கல்லூரி ... 
மன்னார்குடி 614 001 

தஞ்சை மாவட்டம் 

நெ, சு. ஞா. 

நெ.சு. ஞானப்பிரகாசம் | 
பேரா௫ரியா் 
வேதியியல் துறை 
லயோலா கல்லூரி 

சென்னை 600 034 

whoo



ப. இரா. 

ப. இராமலிங்கம் 

3, வாலீஸ்வரர் கோயில் தெரு . 
மயிலாப்பூர் 
சென்னை 600 004 

ப, செ, 

டாகடர் ப, செயராமன் 

பேரா௫ரியர் . 

தாவரவியல் துறை 
மாநிலக் கல்லூரி 
சென்னை 600 005 

u. 15. 

ப. நடராசன் 

பேராசிரியர் 
விலங்கியல் துறை 
தாகூர் கலைக் கல்லூரி 
புதுச்சேரி 605 008 

பா. சீ. 

பா. சீதாராமன் 

பேராசிரியர் 
உயிரியல் துறை ா-. 
பெரியார் கலைக் கல்லூரி 
கடலூர் 607 001 

பி, இ. 

டாக்டர் பி, இராமதாஸ் 
இணைப் பேராசிரியர் 

சென்னை கால்நடை. மருத்துவக் கல்லூரி 
சென்னை 600 007 

பி, ஈ. எம். லி, 

பி, எ. எம், லியாகத் அலி கான் 

௨.தவிப் பேராசிரியா் 
வேதியியல் துறை 
சேதுபதி அரசினர் சுலைக் கல்லூரி 

இராமநாதபுரம் 623 502 

பி, எஸ், இரா. 

முனைவர் பி. எஸ். இராமகிருஷ்ணன் 
துணைப் Gurr Adlai 

வேதியியல் துறை 

சேதுபதி அரசினர் கலைக் கல்லூரி 
இராமநாதபுரம் 623 502 

xvii 

பி, எஸ். எம், ௧, 

முனைவர் பி, எஸ். எம். கண்ணன் 

7296, தெற்கு வீதி 
தஞ்சாவூர் 613 001 

பி. சே. 

பி. சேஷாத்ரி 
புல்வளத்துறை 

க.நா.வே.ப,க. 
கோயம்புத்தூர் 641 003 

பி. மு. 

பி. முருசேசன் 
பேராசிரியர் 

தாவரவியல் துறை 
பச்சையப்பன் கல்லூரி 
சென்னை 600 030 

பி, ஜெ, 

பி. ஜெயராமன் 
தாவரவியல் துறை 
மாநிலக் கல்லூரி 
சென்னை 600 005 

பொ. அ. 

முனைவர் பொ. அனத்தகிருஷ்ண நாடார் 
பேரா௫ரியா் 

வேதியியல் துறை 
கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி 
அண்ணா பல்கலைக் கழகம் 
சென்னை 600 025 

ம. இ. 

டாக்டர் ம. இராமராசு 

பேராசிரியர்: 

உடலியங்கியல் துறை 

தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி 

தஞ்சாவூர் 614 007 

ம, ச, செ. 

we. Gra Gece 
பேராசிரியர் 

௮.௪௪. சுல்லூரி வளாகம் 
சென்னை 600 025
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ம, மன், 

மன்னர் மன்னன் 
உதவி ஆரியர் 
வானொலி நிலையம் 
சென்னை 600 004 

மு... இரக. 

டாக்டர் மு. இராஜேந்திரன் 
பேராூரியர் 

விலங்கியல் துறை 
அரசுக் கலைக் கல்லூரி 

தருமபுரி 696.70/ 

மு. இராம, 

மு. இராமச்சந்திரன் 
நூலக உதவியாளர் 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 
தஞ்சாவூர் 613 00 

மு. ஞா, 

பொறிஞர். மு. ஞானசுந்தரம் 
உதவிக்கோட்டப் பொறியாளர் ( நகர்) 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 
திருக்கோவிலூர் 605 757 

மு. வெ, 

பொறிஞர் மு. வெங்கடேசன் ' ன்பு 
உதவீப் பொறியாளர் 
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் 
சென்னை 600 008 

மெ. மெ, 

முனைவர் மெ. மெய்யப்பன் 
பேராசிரியர் ட . 
இயற்பியல் துறை வடடல 
மன்னர் சரபோஜி அரசுக் கல்லூரி  .. 
தஞ்சாவூர் 613 005 

மே. ரா, பா. 

டாக்டர் மே. ரா. பாலசுப்பிரமணியன் . 
விரிவுரையாளர் 
வேதியியல் துறை 
அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி 
கோயம்புத்தூர் 641 072 லு 

v. (கு. 

ர. குலசேகரன் 
துணைப் பேராசிரியர் 

விலங்கியல் துறை 
அரசுக் கலைக் கல்லூரி 
சேலம் 636 007 

ருத்ர. து. 

ருத்ர. துளசிதாஸ் 

பேராூரியர் 

29, பி, முத்துசாமி நகர் 
சிவகங்கை 623 560 

லெ, சி. 

டாக்டர் லெ. சிவராமன் 

சிவராம் அறுவைச் சி௫ச்சையகம் 

24, செல்வம் நகர் 

தஞ்சாவூர் 613 007 ல் 

al. &. 

வ. சுப்பிரமணியன் 

முதல்வா் 
வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி 
வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம் - . 

கோயம்புத்தூர் 614 001 

வி, இரா. 

மூனைவர் வி, இராதாகிருஷ்ணன் : 
பேராசிரியர் 
இயற்பியல் துறை: :. 

அரசினர் திருமகள் கலைக் கல்லூரி 

குடியாத்தம் 632 602 

வி, இராம. 

வி. இராமசாமி 
[இயற்பியல் துறை . 

கோ. வேங்கடசாமி நாயுடு கல்லூரி . 

கோவில்பட்டி. 627 701 

வி, கி. 

வி. கிருஷ்ணன் 
26 டி, கோபாலசமுத்திரம் 
வடக்கு வீதி 
மன்னார்குடி. 614 004
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வி, கே, அல. 

டாக்டர் வி. கே. அலக்சாண்டா் 

785-டி, இடையர் வீதி 
கோயம்புத்தூர் 874 001 

வி. சி, 

பேரா. வி. சங்காரம் 

துறைத் தலைவர் 

இயற்பியல் துறை 
உ. நா, அரசுக் கல்லூரி 

பொன்னேரி 601 204 

வி, சு, 

முனைவர் வி. சுந்தரராஜன் 
இணைப் பேராசிரியர் . 

மீன்வளக் கல்லூரி 

தூத்துக்குடி, 628 008 

வி, வி, ப, 

பேரா வி. வீ. பங்கஜலஷ்மி 

பேராசிரியர் 

நுண்ணுயிரியல் துறை 
தஞ்சை மருத்துவக் கல்லுரி 

தஞ்சை 612 007 

வீ, த. 

லீ, குங்கமணி 

உதவிப் பேராிரியரா் 
1. முதன்மைச்சாலை 

பெருமாத்தூர் 
புவனகிரி 608 601 

வெ. சே. 

வெ. சேது 
பேராசிரியர் 
உயிரியல் துறை 
மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி 
மதுரை 625 002 

வே. இரா. 

வே. இராதாகிருஷ்ணன் 
௨.தவிப் பேராசிரியர் 

நிலஇயல் துறை 
வ. ௪. ௪, கல்லூரி 
தூத்துக்குடி 628 008 

வே. இராம, 

வே. இராமசாமி 

உதவிப் பேராசிரியர் 
வேதியியல் துறை 

மன்னர் சரபோஜி அரசினர் சுலைக் கல்லூரி 
தஞ்சாவூர் 613 005 * 4 

வே. பு. 

டாக்டர் வே. புருஷோத்தமன் 
துணைப் பேராசிரியர் 

நுண்ணுயிரியல் துறை 
சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 
சென்னை 600 007 

வை, இல. 

வை. இலக்குமி கோனின் 
விரிவுரையாளர் 

எந்திரவியல் துறை 
முத்தையா பல்தொழில் நுட்பகம் 

அண்ணாமலைநகர் 608 002 

ஜா. கி. 

செல்வி ஜானக கிருஷ்ணன் 
துறைத் தலைவர் 

தாவரவீயல் துறை 

சாராள் தக்கர் கல்லூரி 
இருநெல்வேலி 627 007 

ஜி. எஸ். வி. 

மூனைவர் ஜி, எஸ். விஜயலட்சுமி 
உதவிப் பேராசிரியா் 
விலங்கியல் துறை 

பராசக்தி மகளிர் சுல்லூரி 
குற்றாலம் 627 802 

ஜே, ஜி, ௯. 

டாக்டர் ஜே. ஜி, கண்ணப்பன் - 
செண்பகம் இல்லம் 2 

209, டாக்டா் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை 
சென்னை 600 004
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ENCYCLOPAEDIA 

McGraw-Hill Encyclopaedia of 
Science and Technology 
McGraw-Hill Book Company 

1221, Avenue of the Americas 

New York 10020 | 

Encyclopaedia Britannica 
Encyclopaedia Britannica Inc, |. 4 
London ட்ட 

Encyclopaedia Americana 
Americana Corporation - : 

Danbury, Connecticut 06816 

The New Caxton Encyclopaedia 
The Caxton Punlishiog Sonny Lig, 
London 

The Collier’s Encyclopaedia 
MacDonald Rain Tree Inc. Joe 8 
Purnell Reference Books Division 
Orbis Panag | eine 
London - ச்ச் ர 

Grzimek’s Animal Life Encyclopaedia 

Van Nostraad Reiahold Company - — 

New York 

The New Book of Popular Science 
Grolier Inc, க 

‘Danbury, Connecticut 06816 

The International Wild Life Encyclopaedia 
Marshall Cavendish Corporation 

New York 

The New Book of Kaowledee 

Arolier Inc. ப 
London ன 

The’ Hamlyn Childrens’ Avimal World 
Encyclopaedia in Colour . 

The Hamlyn Publishing group Lid. 

London - 

நன்றியறிவிப்பு 

கலைக் களஞ்சியம் 

தமிழ் வளர்ச்ரிக் கழக வெளியீடு 
சென்னை 

TEXT BOOKS 

Cunningham’s Text Book of Anatomy 
Oxford Medical Publishers 
Oxford Press 
Oxford 

Silvio Aladijem, M.D, 

Atlas of Perinatology 
W.B. Saunder Company 
London 

Oxford Text Book of Medicine 

Oxford University Press 
Oxford 

Nelson.Text Book of Paediatrics 

W.B. Saunders Company 

Igaku Snoin Ltd. 

London 

William Boyd 
Text Book of Pathology 

Lea & Febiger 
Philadelphia 

P. Vasarinsh 

Clinical Dermatology 
Butterworths 

Butterworth Publishers 

10, Tower Office Park 

Woburn Ma OL801 

David C. Sabiston 

Davis Christopher’s 

‘Text book of Surgery 
W.B. Saunders Company 
London 

Topley and Wilson’s 

Principles of Bacteriology 
Virology and Immunity 
Edward Arnold (Publishers) Ltd. 
41, Bedford Square 
London



H. Begemann J. Rastetter 

Atlas of Clinical Haematology 

Alle Zeitwach 

Munich, W. Germany 

Andrews Diseises of the Skin 

Clinical Dermatology 

W. B. Saunders Company 
London 

The Wealth of India 

Council of Scientific and Industrial, Research 

New Delhi 

James Hancock 

The Birds of Weilands 

Oxford University Press pore 
Delhi woes Fw yuk 

P.S. Dhami & J, K. Dhami ட 
Chordate Zoology ~~ 
R. Chand & Co. 

New Delhi 110 002 
“q#, pay bh Sey க. 

William N. McFarland 

Vertebrate Life Jolie as: 

MacMillan Publishing Co. Inc. 

New York 

பதா ஜு அ க ல ஓ 

Salim Ali & Dillon Ripley’ “21 + = (ane 
A Pictorial Guide to the Birds of the / a's 
Indian Subcontinent as Ee 

Bombay Natural History Ceatenary Publication ic 

Bombay «= began. f bade. 

K.K, Nayar T.N,. Ananthakrishnan , & B ல. ‘David 
General and Applied Entomology | 

Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 
New Delhi 

¥ 
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அறிவியல் களஞ்சியம் * செவ்வனே. 'வெளிவரப் 
பல்லாற்றானும் அறிவுரை நல்கி ஆற்றுப்படுத்த 
வரும் எமது மாண்புமிகு துணைவேந்தர். முனைவர் 
௪, அகத்தியலிங்கம் அவர்கட்கும் 'துணைப்பதிவாளர் 
இரா. சுப்பராயலு, பொருள்” சுட்டும் கலைச்: 
சொல்லாக்கமும் கணிப்பொறி வழி தயாரிக்க உதவிய - 
கணிப்பொழறித்துறை: பேரா; கர். செ செல்லமுத்து,* 
அறிவியல் களஞ்சியம் சிறப்புறவெளிவர உதவிய 
தொல் அறிவியல் துறைப் பேரா. முனைவர் 

XXii. 

S.H. Prater 

The Book of Indian Animals 

Bombay Natural History Society 
Bombay 

Astronomy - Selected Readings 
The Benjamin/Cummings a 
Publishing Co Inc, | 
Menlo Park California Reading 
Massachusetts 

London 

JOURNALS 

The Hindu 
Kasthuri Buildings 

Madras 600 002 

Science Today ட 

Times of India Publication, ட்ட 
Bombay Hea pee Bes 

கலைச்சொற்கள் ட 

Scientific and ‘Technical Terms’ lists 
Department of Ancient Sciences 

Tamil University er 

Thanjavur 613 001 த 

பொறியியல் oo a wie uta: 

மருத்துவக் கலைச்சொற்பட்டியல்கள். இட்டம் | க 
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் ': 
தஞ்சாவூர் 612 001. | 

ஜி, ஆர் தாமோதரன் 
கலைச்சொல் அகராஇ: 
பகுதிகள் 1,2,3 

கலைக்கதிர் வெளியீடு ௦!: 
கோயம்புத்தூர் 641 037 

| நன்றியுரை 
கு. சீநிவாசன், தொல்.: தொழில்: துறைப் : பேரா; 
முனைவர் ஞா.வி. இராசமாணிக்கம் ஆகியோருக்கும் 
ஓவியர் தே, நெடுஞ்செழியன், பதிப்புத்துறை அதுவலர், பணியாளர்கள், பிற தமிழ்ப் பல்கலைக் - 
கமழசப் பணியாளர்கள் 'ஆகியோருக்கும் , நன் றி. 
யறிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ப்ட் : ப் கரட் ப ல் 

5 சாவூர்-5 5 ் sore பேரா. a. கண்ரைபிரான், 
முதன்மைப் பஇப்பாசிரியர் 

(அறிவியல்)



அறிவியல் களஞ்சியம் 
தொகுதி - 2 

பில அளவியல் 

er அமில/காரக் கரைசலில் கரைந்துள்ள கரை 

பொருளின் எடையைப் பருமனறி பகுப்பாய்வின் 

மூலமும் (401006111௦ க௩௧14616), எடையறி பகுப்பாய் 
வின் மூலமும் (தகு 61110 analysis) கணக்கிடலாம். 

பருமனறி பகுப்பாய்வில் நடுநிலையாக்கல் வினை 
பயன்படுகிறைது. 

H* + OH ௨ 10௦ 
அமிலம் smo — 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கரைசலிலுள்ள அமிலத்தை 
அளவிடுதல், காரத்தை அளவிடுதல்' போன்ற 

வற்றிற்கும் நடுநிலையாக்கல் (6081158110) முறை 

பயன்படுகிறது. 

பருமனறி பகுப்பாய்வீல் ஒரு திறன் தெரிந்த 

SOOT gy Gid (standard solution), srem கண்டறிய 

வேண்டிய கரைசலுக்கும் இடையே முறிவு வினையை 
(titration) நிகழ்த்த வேண்டும். 

எந்தக் கரைசலின் கனஅளவும், கரைந்துள்ள 

பொருளின் எடையும் தெரியுமோ அந்தக் கரைச 

HGS Doss தெரிந்த கரைசல் என்று பெயர். திறன் 

தெரிந்த கரைசலைப் பயன்படுத்தித் திறன் தெரியாத 

கரைசலின் திறனை வேதியியல் வினை மூலம் கண் 

டறியும் முறைக்கு முறித்தல் என்று பெயர். இதற்குப் 
பியுரெட் (6), பிப்பெட் (710616), நியமக் 

GGeneu (standard flask) போன்ற துணைக்கருவி 

களும்; காட்டியும் (indicator) பயன்படுத்தப்படு 
இன்றன. ட ட, 

அமில, கார அளவியலில் (acidimetry and alkali- 

றர) அமிலதீதையோ காரத்தையோ ஒன்றை மந் 

றொன்றால் முறிக்கலாம். பொதுவாக அமிலத்தைப் 

பியுரெட்டிதும், காரத்தைப் பிப்பெட்டிலும் எடுக்க ' 

யைச் சேர்க்கவேண்டும், 

வேண்டும். அமில-கார முறித்தலில் காட்டி பயன் 
படுத்தப்படுகிறது. காட்டி, அமில நிலையில் ஒரு 
நிறமும், கார திலையில் மற்றொரு நிறமும் பெற்றி 

ருக்கும். இதனால் முறித்தலின்பொழுது முடிவு 
நிலையைக் கண்டறியக் காட்டி உதவுகறது.: அமில, 
கார அளவியலில் பொதுவாக ஃபினால்ஃப்தலீன் 

(phenolphthalein), Gog He 2.765% (methyl orange) 

ஆகிய இரு காட்டிகளும் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 
ஃபினால்ஃப்தலீன் அமில நிலையில் நிறமற்றதாகவும், 
கார நிலையில் இளஞ்சிவப்பு (1௦%) நிறமுற்ற 
தாகவும் உள்ளது. மெத்தில் ஆரஞ்சு அமில 
நிலையில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும் கார நிலையில் 
ஆரஞ்சு நிறமாகவும் உள்ளது. 

முறித்தல், வீரிய அமிலத்திற்கும் (811002 8010), 
வீரிய காரத்திற்கும் (511002 0856) இடையில் நிகழும் 
பொழுது ஃபினால்ஃப்தலீன் அல்லது மெத்தில். 
ஆரஞ்சு காட்டியைப் பயன்படுத்தலாம். . முறித்தல், 

வீரிய காரத்திற்கும் வீரியம் குறைந்த அமிலத்திற்கும் 
(weak acid) இடையில் நிகழும்பொழுது ஃபினால்ஃப் 
தலீன் காட்டியாகவும், வீரிய அமிலத்தித்கும் 
வீரியம் குறைந்த காரத்திற்கும் (௬௨௨% base) இடையில் 
மு.றித்தலைக் காட்ட மெத்தில் ஆரஞ்சு காட்டியாகவும் 
பயன்படுகின்றன. 

தரம் பார்க்கும் முறை, திறன் தெரிந்த காரக் sor 
சலை 20 மி.லி. பிப்பெட்டினால் எடுத்துக் கூம்புக் குடு 
வைக்குள் (001108] 11851) விட்டு, அமிலக் கரைசலைப் 

பியுரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு, பியுரெட்டில் 

தொடக்க அளவைக் குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். 
பியுரெட் அளவுகளைப் பார்க்கும்பொழுது இட 
மாறு தோற்றப் . பிழையில்லாமல் ((றக78118% 6௦1] 
இருக்க வேண்டும். கூம்புக் குடுவையில் எடுத்துக் 

கொண்ட 20 மி.லி. காரத்துடன் ஒரு துளி காட்டி 
கூம்புக் குடுவையினுள் 

அமிலத்தைச் சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து முறிவு நிலை 
யைக் கரைசலின் நிறம் மாறுதல் மூலம் கண்டறிய 
வேண்டும். பியுரெட் அளவுகளிலிருந்து அமிலத்தின்
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கன அளவைக் காணலாம். பட 721 என்ற 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அமிலத்தின் திறனைக் 

கணக்கிடலாம். 

V, = lqag கரைசலின் கனஅளவு 

N, 7-ஆவது கரைசலின் திறன் 

V, = 8-அவது கரைசலின் கனஅளவு 

N, = 2-அஆவது கரைசலின் திறன் 

காரத்தின் 
திறன் 

அமிலத்தின் கன அளவு 

காரத்தின் 
HET Hat oy 
  அமிலத்தின் இறன் - 

இறனிலிருந்து எடையை, WaEXN என்ற வாய்பாட் 

டைப் பயன்படுத்திக் கண்டறியலாம். 97-17 லிட்டர் 

கரைசலில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் எடை. 

7 ௨ கரைபொருளின் சமான எடை 

(equivalent weight) 

14 5 கரைசலின் திறன். 

பி, எஸ். இரா. 

நூலோது 

1. Vogel, I. Arthur, A Text Book of Macro and 
Semimicro Quantitative Isorganic Analysis, 
Third edition, Longmans, Green &-Co., 1967, 

2. McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, 
Fifth edition, McGraw-Hill HGOE Company, 
New York, 1983. 
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சிலிக்கா (611108) 65 விழுக்காடு அளவுக்கு உள்ளடக் 

இய அனற்பாறைகளை அமில அனற்பாறைகள்.. 

என்று அழைப்பர். இப்பாறைகளில் ' காரப் பண் : 
புடைய : தனிமங்களின் கூட்டு விழுக்காடு 3 முதல்: 
72 வரையில் அமையும். இவ்வகைப் பாறைகள் 

இயல்பாக மென்னிறமூடையனவயர்கக் கணிய மிட 
இதன் அடர்த்தி... _ ..... ப. 

இவ்வகை அனற்பாறைகளின் முதன்மைக் கனிம 
மாகக் குவார்ட்சு (908712) 25 முதல் 85 விழுக்காடு 

வரையிலும், பொட்டாஷ் ஃபெல்சுபார்கள் 35 முதல் 
45 விழுக்காடு வரையிலும், பிளஜியோகிளேசு 75 
முதல் 25 விழுக்காடு வரையிலும், 'பயோட்டைட்டு 

t 

் டுள்ளது. 

(51௦116) 5 முதல் 75 விழுக்காடு வரையிலும், மிக 

அரிதாக மஸ்கோவைட்டு மைக்கா (9105004146 mica) 

0 முதல் 3 விழுக்காடு வரையிலும் அடங்கியிருக்கும். 

மேலும் அமில அனற்பாறைகளில் அருகிய கனிமங் 

களாக அப்பட்டைட்டு (2ற2116), சர்க்கான் (zircon), 

டூர்மலின் (10010211௦6) ஆதியவை அடங்கியுள்ளன. 

சிலவகை அருகிய அனற்பாறைகளில் குவார்ட்சும் 

காரப் பண்புள்ள ஃபெல்சுபாரும் வளர்ந்த நிலையில் 

காணப்படும். இவை இராபிக் கிரானைட்டுகள் 

எனப்படும். காண்க, கிரானைட்டு. 

அமில அனற்பாறைகளில் இயல்பாகக் கிடைப்பது 

Agrencat_@ (granite) ஆகும். இலத்துன் மொழியில் 

AQgwer (grain) என்பதன் பொருள் மணி ஆகும். 

இவை அ௭டுருவிய பாறைகளாகவும் பேராழப் பாறை 

Sertr sath (batholiths) பெருங்குவிப் பாறைகளாகவும் 

(laccoliths) 2q@enf Poa Her mer. 

இரானைட்டுகளை, அவ ற் றில் அடலிளைன்ளமாறம் 

பண்புடைய: தனிமங்களை வைத்துப் பயோட்டைட்டு 
இரானைட்டு (biotite granite),. பயோட்டைட்டு: 

ஆர்ன்பிளெண்டு Agaencai_@ (biotite — hornblende 

granite), Giuwcer Agnemsat_@ (tourmalin granite) 

என்ற வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். பயோட்டைட்டு 
இரானைட்டில் இயல்பாக ஆர்த்தோகிளேகம் (0:0ம்௦- 
clase) மைக்ரோகிளைனும் (1107001106), பிளஜியோ 
இனேசும் அடங்கிய ஃபெல்சுபாராக ஆலிகோடுளேசு 

(oligoclase) உள்ளடங்கி இருக்கும். இதில் பயோட் 
டைட்டு என்ற முக்கிய காரப் பண்புடைய தனிமம் 

உள்ளடங்கி இருப்பதால் இதற்கு இப்பெயர் ஏற்பட் 
மற்ற வகைகளான பயோட்டைட்டு - 

ஆர்ன்பிளெண்ட் . கிரானைட்டும், . டூர்மலின் கிரா 

னைட்டும் இயற்கையில் மிக அரிதாகக் காணப்படு 
கின்றன. . 

வேதியியல் உட்கூறைப் பொறுத்துக் கிரானைட்டு 
இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுறது. அவை .இயல்பு 

இரானைட்டு (001221 தகார்(6), காரக்கிரானைட்டு 

(alkaline granite) என்பனவாகும். பிற். கூறப்பட்ட 
காரக் இரானைட்டில் 118௦ , என்ற சோ்மம் அதிக 

மாகக் காணப்படும். 

காரப் பண்புடைய சேர்மங்கள் குறைந்து காணப். 
படும் கிரானைட்டு உள்ள அனற்பாறைகள் மென்னிற 

(1800008110) அமில . அனற்பாறைகள், என்று 

கூறப்படுகின்றன, ,குவார்ட்சு (ரயக(2), கார ஃபெல் 
சுபார் மட்டுமே உள்ளடக்யெ சரொனைட்டுகள் 

அலஸ்க்கைட்டுகள் (alaskites) srergr அழைக்கப் 
படுகின்றன. இவ்வகைக் கரானைட்டில் பிளலியோ 
கிளேசு ஃபெல்சுபார் கால்சியம் வகைகளைச் சேர்த்த 
வையாக இருக்குமேயானால் அவை ஆலிகோகிளேசு
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அட்டவணை 1. அமில அனற்பாறைகளின் வகைப்பாடு 

  

  

    

ஃபெல்சுபார் வகைகள் ஆர்த்தோகிளேசு சோடியம் வகை சோடியம் வகை 
. 2 சோடியம் வகை பிளஜியோகிளேசு பிளஜியோகிளேசு 

உள்ளடங்கிய பிளஜியோகிளேசு > ஆர்த்தோகிளேசு (ஆண்டின்) 
சிறப்புக் கனிமம் மிகுந்தவை 

குவார்ட்சு 
நிறைந்தவை ரயோலைட்டு ரயோடேசைட்டு டேசைட்டு 

இரும்பு - மக்னீசியம் குவார்ட்சு கிரானோ- குவார்ட்சு 
உள்ளடக்கியவை டயோரைட்டு 

ஃபார்பரி ஃபார்பரி ஃபார்பிரைட்டு 

பயோட்டைட்டு அல்லது 
ஆர்ன்பிளெண்டு கிரானைட்டு கிரனோ- குவார்ட்சு 
அல்லது இரண் டும் 2 டயோரைட்டு டயோரைட்டு 
உள்ளடக்கியவை       
  

(௦112001856) உள்ளடக்கியவையாகும். இவை அட 

மலைட்டுகள் (adamalites) என்று அழைக்கப்படு 

இன்றன. இவற்றில் பிளஜியோகிளேசும் பொட்டாஷ் 

ஃபெல்சுபாரும் சரிசம விகிதங்களில் அமைந்திருக்கும். 

இவ்வகை அடமலைட்டுகளில் தூய குவார்ட்சு (1766 

quartz) குறையுமேயானால் இவற்றைக் குவார்ட்சு 

மாஞ்சோனைட்டு (quartz monzonite) என்று 

அழைப்பர், 

இரானைட்டு வகைகளில் பொட்டாஷ் ஃபெல்சு 

பார்கள் அருகிய பெரும் பரல்களாகக் (1160007058) 

காணப்.பட்டால் அவை ரபாக்கிவி (198141) சிரா 

னைட்டு என. அமழைக்கப்படுகின் றன. 
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ஆரின் பிளெண்டு 

௦ 72 ஃ 62 57% 90 

அமில அனற்பாறைகளின் வகைப்பாடு 

கனிமப் பரவலைப் பொறுத்த அனற்பாறை 

களின் வகைப்பாடு படத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. இவ் 

வகை அமில அனற்பாறைகள் பேராழப் பாறைகளா 

கவும் (0819௦11045) ஆரச்செம்பாளப் பாறைகளாகவும் 

(720121 13%) பெக்மட்டைட்டுகளாகவும் (pegmatites) 

இயற்கையில் உருவாகி நிலவுகின்றன. 

நம் நாட்டில் இவை அஆர்க்கேயன் பாரைப் 
படிவுகளில் (800௨6805) மிக அதிக அளவில் கிடைக் 
கின்றன. கருநாடக மாநிலத்தில் குளோஸ்பெட் 
என்ற இடத்தில் குளோஸ்பெட் கிரானைட்டு (௦1056 

pet granite) Quad Horewoor_@ (pink granite) ஆகிய 

வகைகளாகவும், ஆந்திர மாநிலத்தில் கூட்டி (Gooty) 
என்ற இடத்திலும், மகாராட்டிரா மாநிலத்தில் 
பந்தாரா (ககக), ¢6Socny7 (Chandrapur) 
ஆலை இடங்களிலும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் நாக் 

பூரிலும்(11820மா) அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கோல்பாரா 

(001087), காம்ரூப் (காப) ஆகிய இடங்களிலும் 

சிறப்பு வகைக் கிரானைட்டுகள் கிடைக்கின்றன. 

தமிழ்நாட்டில் சேலம், தர்மபுரி, திருச்சிராப் 

பள்ளி, தென்னார்க்காடு, புதுக்கோட்டை, 
வடஆர்க்காடு மாவட்டங்களில் பரவலாகவும் மற்ற 
மாவட்டங்களில் அருகியும் கிடைக்கின்றன. 

இவ்வகை அமில அனற்பாறைகள் வீடுகட்டும் 
கற்களாகப் (building stones) பரவலாகப் பயன்படு 

கன் றன. 

நூலோது 

1. Milovsky, A.V., Mineralogy and Petrography, 
Mir publishers, Moscow, 1982. 
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physical geology, Third Edition, ELBS, Great 
Britain, 1978, . 

-3. Whitten, D.G.A., Brooks, J.R.V., The Penguin 

Dictionary of Geology, Hazell watson & Viney 
Limited, Great Britain, 1978.



4 அமில எதிர்ப்பிகள் 

அமில எதிர்ப்பிகள் 

இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆகிய உணவுப் பாதைகளில், 
அமில மிகைத்தலால் ஏற்படும் புண்களை ஆற்றக் 
கையாளும் மருந்துகளில் அமில எதிர்ப்பிகள் . (2018- 
0105) முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. வயிற்று அமில 
எதிர்ப்பிகள், வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தைக் குறைக் 
கவோ, முழுமையாக அகற்றவோ, முறிக்கவோ 
உபயோகிக்கப்படும் மருந்துகளாகும். மருத்துவர்கள் 

இதனை வயிற்றுப்புண், அதி அமிலத் தன்மை (1021- 
௦11௦744118) முதலியவற்றுக்குக் கையாளுகறார்கள். 
(இவை பெரும்பான்மையான மக்களால் தவறாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தவறான பிரசாரங்களின் 

விளைவாக ஏப்பம் போன்ற மிகச் சாதாரண வயிற்று 

நோய்களுக்குக் கூட இவ்வகையான மருந்துகளை 
மக்கள் உபயோகிக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. 
இதனால் மருத்துவமறியா மக்களும் தாமாக அமில 
எதிர்ப்பிகளைப் பெருமளவில் உபயோகிக்கிறார்கள். 
அமில எதிர்ப்பிகள், அமிலத்தன்மை கூடுவதால் (0114 

3.5) ஏற்படும் வயிற்றுப்புண் விளைவிக்கும் வலியைக் 
குறைக்கும் தன்மை வாய்த்தவை. இந்த வலிநீக்கும் 

தன்மை, இரைப்பைப்புண்ணை, இரைப்பை அமிலம், 
பெப்சின் (06081௦) ஆகியவற்றின் அரிப்புத் தன்மை 

யில் இருந்து பாதுகாப்பதால் ஏற்படுகின்றது. 

சிறந்த அமில எதிர்ப்பிக்கான குணங்கள். அவை 
யாவன, நீரில் கரையாமை, கார அல்லது அமிலத் 

கன்மையில்லாது நடுநிலையில் இருத்தல் (ஈக), 

இரைப்பை அமிலங்களோடு சேர்ந்து அரிப்புத் தன் 

மையைக் கட்டுப்படுத்தும் குணம், அதிக நேரம் 

வினை ஆற்றும் குணம், உட்கொண்டவுடன் வேக 
மாகச் செயல்படும் தன்மை, வயிற்றுப்போக்கும், மலச் 
சிக்கலும் ஏற்படுத்தாமை, அமில எதிர்ப்பி உட் 
கொள்ளுவதை நிறுத்தியவுடன் பெருமளவில் அமிலம் 
சுரப்பதை ஏற்படுத்தாமை, . உடலின் . அமில - கரர 
(2014 ௨6 081106) சமத்தன்மையை மாற்றாமை, 
சிறுநீரகத்தில் சுண்ணாம்பு போன்ற காரைக் கற் 
களை " உண்டுபண்ணாமை என்பனவாகும். 

அமில எதிர்ப்பிகளின். வசைகளாவன, 

(1). இரத்தத்தோடு கலந்து செயலாற்றும் வகை 
(Systemic Antacids), oe er, 

எடுத்துக்காட்டு, சோடியம் கை கார்பனேட்டு 
(Sodium-bi-carbonate). 

(2) இரத்தத்தோடு கலவாது செயலாற்றும் வகை 
(Non Systemic Antacids), 

எடுத்துக்காட்டு, அலுமினியம் ஹைடிராக்சைடு 

(aluminium hydroxide). 

இரத்தத்தோடு கலந்து செயலாற்றும் வகை 

அமில எதிர்ப்பிகள் இரத்தத்தின் அமில - கார சமத் 
. தன்மையைப் பாதிக்கும்; ஆகையால் இரத்தத்தோடு 

கலவாத அமில எதிர்ப்பிகளே இரைப்பைப்புண், 

அதி அமிலத்தன்மை முதலியவற்றுக்குச் சிறந்தவை 
யாகும், 

இரத்தத்தோடு கலவாத ௮மில எதிர்ப்பிகள் 

அலுமினியம் ஹைடிராக்சைடு, இதன் அமில 
சமன் படுத்தும் தன்மை மிகவும் தாமதமானது. இது 
பெப்சின் செயலாற்றும் தன்மையைக் குறைக்காது. 
இது மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தும் குணம் பெற்றிருப் 
பதால் இத்துடன் மக்னீசியம் ட்ரைசிலிக்கேட்டு 
(3த1651மய (ர1611102(6) என்னும் மருந்தைச் சேர்த்துக் 

கொடுக்கும் மரபு உள்ளது. குடலில் உள்ள பாஸ் 

பேட்டுகள் உறிஞ்சப்படுவதைத்' தவிர்க்கும். குணத் 
தால் இது ஆஸ்டியோ மலேசியா (osteo malasia) 
என்னும் எலும்பிளகல் நோய் ஏற்படக் காரண 
மாகிறது. 

AoBleflud urevGu@ (Aluminium Phosphate. ) 
இவ்வமில எதிர்ப்பிக்குக் குடலில் பாஸ்ஃபேட்டுகள் 
உறிஞ்சப்படுவதைத் தவீர்க்கும் குணமில்லை. 

டைஹைட்ராக்சி அலுமினியம் அமைனோ அசெட் 
GLL@ (Di-Hydroxy Aluminium Amino | Acetate). 
இதற்கு விரைவாகச் செயலாற்றும் தன்மை உண்டு. 

மக்னீசியம் ட்ரைசிலிக்கேட்டு. இது மெதுவாகச் 
செயலாற்றத் ', தொடங்கினாலும் ... தீண்டநேரம் 
செயலாற்றும் தன்மை வாய்ந்தது, மேலும் இது 
இரைப்பையில் கூழ் போன்று மாறுவதால் புண்களின் 
மேல் படர்ந்து மேற்கொண்டு புண்கள் பெருகுவதைக் 
தடுக்கின்றது. எனினும் இது வயிற்றுப் போக்கை 
லிளைலிக்குமாகையால் இதனை அலுமினியம் ஹைட் 
ராக்சைடுடன் சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும். 

மக்னீசியம் ஆக்சைடு, ஹைட்ராக்சைடு (8௨ர௱௦- 
sium Oxide, Hydroxide). இவை விரைவாகச் செயல் 
படத் தொடங்கி நீண்ட நேரம் செயலாற்றும் தன்மை 
(வாய்ந்தவை, இவற்றால் ஏற்படும் வயிற்றுப் போக் 
கைக் கால்சியம் உப்புகளைச் சேர்ப்பதனால் தவிர்க் 
குலாம், : ow 

மக்னீசியம் கார்பனேட்டு (Magnesium கேட்: 
216). மருத்துவார்களால் இது ஒரு. சிறந்த அ... 
எதிர்ப்பியாசுக் கருதப்படுகின்றது.



இரத்தத்தோடு கலந்து செயலாற்றும் ' 

அமில எதர்ப்பிகள் 

எடுத்துக்காட்டு, சோடியம் பைக் கார்பனேட்டு. 
இவை எளிதில் நீரில் கரைந்து குடலில் உறிஞ்சப் 
படும் தன்மை உடையவை, இவை விரைவாகச் செய 
லாற்றினாலும், குறைந்த நேரமே செயல்படும் 
தன்மை உடையவை, மேலும் இதனால் இரத்தத் 
இல் காரமிகைவு ஏற்படும் (81181௦5186) வாய்ப்பும் 

உள்ளது. இரைப்பையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு 
உண்டாவதால் ஏற்படும் ஏப்பத்தால் நோயாளிக்கு 
வயிற்று வலி குறைந்தது போன்ற எண்ணம் ஏற்பட் 
டாலும் புண் உள்ள இடத்தில் துளை ஏற்படும் 
வாய்ப்பும் உண்டு, இவ்வகை அமில எதிர்ப்பிகள் 

வயிற்றுப்புண், இரத்த அதி அமிலத் தன்மை முதலிய 
வற்றுக்கும், சிறுநீரைக் காரத்தன்மை (81%8118511௦1 

of மய/06). உடையதாக்கவும் பயன்படுகின்றன. 

அமில எதிர்ப்பிகளைக் கையாளும்பொழுது 

கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை .: - 

1. பட்டினியாக இருக்கும்பொழுது அமில எதிர்ப் 
பிகள் சிறிது நேரமே செயலாற்றும், ஆனால் 
உணவருந்திய ஒரு மணி நேரத்திற்குப்பின் இவை 
நீண்ட நேரம் செயலாற்றுகின்றன. ஆகையால் 
இவற்றை உணவுக்குப்பின் 1 மணி நேரம் கழித் 
தும், 3 மணி நேரம் கழித்தும்கொடுத்தல் நல்லது. 

2, அமில எதிர்ப்பிகளின் அமிலத்தைச் சமனப்படுத் 

தும் தன்மை உடலுக்கு வெளியேயும், உடலுக்கு 
உள்ளேயும் மாறுபடுமாகையால், உடலுக்கு 
வெளிய செயல்படும் ஆற்றலை வைத்து அமில 
எதுர்ப்பிகளின் சக்தியை எடைபோடுதல் 

கூடாது. 

3. அமில எதிர்ப்பிகள் குடலின் சதப்படலத்தின் 
மீது மட்டும் வினையாற்றும் தன்மையுடையவை 
யாகையால் மற்ற மருந்துகளோடு அமில எதிர்ப்பி 
களைக் கொடுக்கும்போது கவனம் வேண்டும். 

4, இரைப்பைப் புண் (gastric ulcer) உடையவர் 

களைவிட முன் சிறு குடல்புண் (40௦0208] 
11௦21) உடையவர்களின் இரைப்பையில், சுரக்கப் 

படும் அமிலத்தின் அளவு அதிகமானது. ஆகவே 

i அவர்களுக்கு இரைப்பைப்புண் உடையவர்களை 

விட அதிகமான அளவு அமில எதிர்ப்பிகளைக் 
"கொடுப்பது அவசியமாகிறது. 

5, அமில எதிர்ப்பிகளை மாத்திரைகளாகக் கொடுப் 
.  பதைவிட.நீரில் கலந்த வடிவிலோ ($0$ற005101), 

கூழ் : வடிவிலோ (gel) கொடுத்தால் அமில் 
எதிர்ப்பிகள் புண்களின் மேல் : படர்ந்து 
செயலாற்றும். 
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6. வயிற்றில் ஏற்படும் புற்றுநோய் முதலியவையும், 
வயிற்று வலி, உப்புசம் போன்ற அறிகுறிகளை 
யும் உடையவரானால் மருத்துவர் ஆலோசனை 
யின்றி இவ்வகையான அறிகுறி உடையவர்கள் 

அமில எதிர்ப்பிளைை உட்கொண்டால் வலி, 

உப்புசம் போன்ற அறிகுறிகள் மட்டும் மறைந்து 

அவற்றுக்குக் காரணமான நோயைக் கண்டு 

பிடிக்க முடியாமல் போகக்கூடிய அபாயம் 
உண்டு. இதனால் புற்று முதலிய நோய் அறி 
குறிகள் மறைந்து பரவக்கூடிய நிலையும் ஏற் 
படலாம். 

இவ்வாறு வயிற்றுப்புண், அமில மிகைச் சுரப்பு 
போன்ற நோய்களுக்கு உபயோக்கப்படும் மருந்து 
களில் அமில எதிர்ப்பிகள் மட்டுமின்றி வேறு சல 

மருந்துகளும் கையாளப்படுகின்றன. இவற்றை எந்த 
முறையில் கையாள வேண்டும் என்பதை மருத்து 
வார்கள் பல்வேறு ஆய்வுகளுக்குப்பின் தீர்மானிக்க௪ ற 
னர். ஆகையினால் நோய்க்குரிய அறிகுறிகள் உடைய 
வார்கள் மருத்துவரை நாடி, எவ்வகையான உணவை 

யும், அமில எதுர்ப்பிகளையும் உட்கொள்ள வேண்டும் 
என்று அறிந்து கொள்ளுதல் இன்றியமையாதது. 
காண்க, அமில மிகைவு, 

௪ எஸ். கே, ௬, 

நூலோதி 

1, Deasi & Others, Indian Journal of Medical 

Research, Vol. 58., 1970. 

2. Chowdari K., Medicine for Students & Practi- 

tioners, 1984, 

3. British Medical Journal, Vol - I, 1966. 
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ஒரு கரிம அமில மூலக்கூறும் ஓர் ஆல்கஹால் மூலக் 
கூறும் வினைபுரிந்து எஸ்ட்டரும் (6622) நீரம் 
கிடைக்கின்றன. இவ்லினைக்கு எஸ்டராக்கல் (654611- 
fication) «reir m பெயர், 

RCOOH 4 ௩௦௩ > RCOOR’ + H,0O 

அமிலம், கனிம அமிலமாகவோ, கரிம அமில 

மாகவோ. இருக்கலாம். கனிம அமிலங்கள் கனிம 
எஸ்ட்டர்களையும், கரிம அமிலங்கள் கரிம எஸ்ட்டர் 
களையும் தருகின்றன.
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CH,COOH + C,H,OH +» CH,COOC,H, + H,0 

C,H,OH + H,S0, + HSO,0€,H, + H,O 

2 C,H,OH + H,SO, 5 80,000), 4 20 

கனிம வகையைச் சேர்ந்த உப்புகளைப் போல் 

கரிமச் சேோர்மங்களில் முதன்மையான வகையாக 

எஸ்ட்டர்கள் விளங்குகின்றன. உலோக anos 
சைடுகள் கனிம அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து கனிம 
உப்புகளையும் நீரையும் விளைபொருள்களாகத் 
தருகின்றன. 

ஒரு கரிம அமிலத்தின் கார்பாக்சில் தொகுதியி 

- லுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவிற்குப் பதிலாக அல்க் 
கைல் அல்லது அரைல் தொகுதி பதிலீடாக்சப்பட்ட் 
பெறுதிகளே (0811811466) எஸ்ட்டர்கள் ஆகும். 
எனவே எஸ்ட்டர் தொகுதியை -- 00% என்று 
குறிக்கலாம். ௩-- என்பது அல்க்கைல் அல்லது, அரைல் 
தொகுதியாகும். ் ் 

௦ ௦ 
Il ௨.1 od 
RCOH RCOR’ 

அமிலம் எஸ்ட்டர் 

தயாரிக்கும் முறைகள். அமிலம், ஆல்கஹால் 
ஆகியவற்றை ஆவியாக்கி, இந்த ஆவியைச் சூடான 
நிலையிலுள்ள தோரியா (100,) மீது செலுத்தினால் 
எஸ்ட்டர்கள் கிடைக்கின் றன. 

அமில குளோரைடுகள் ஆல்கஹாலுடன் வினை 
புரிந்து எஸ்ட்டர்களும் ஹைட்ரஜன்” குளோரைடு 
வளிமமும். உண்டாகின்றன. வளிமம்: ' வெளியேறி 
விடுவதால் முன்னோக்கு வினை (forward reaction) 
சளக்குவிக்கப்படுகின்றது. 

RCOCI + ROH +» RCOOR + 1701 -... 

அமில நீரிலிகளை ஆல்சுஹா லுடன் விளைப்படுத் 
தும்பொழுதும் எஸ்ட்டர்கள் ' உண்டாகின்றன, 

௩௦௦) 42108 _ 2 RCOOR’ + H,0° 

இயற்புப் பண்புகள். பழங்கள், பூக்கள் ஆகியவற் 
றின் இனிய மணத்திற்குக் சாரணம்-- எஸ்ட்டர்கள். 
சிறிய அல்க்கைல், அமிலத்தொகுதிகளைக் கொண் 
டுள்ள எஸ்ட்டர்கள் . ஆவியாகும் . நீர்மங்களாக 
உள்ளன; ஏனையவை மெழுகு போன்ற (wax like) - 
திண்மங்களாகும், இவை நீரில் குறைந்த அளவே 
கரையும்; ஆல்கஹால், ஈதர், பென்சன் போன்ற 

கரிமக் கரைப்பான்களில் நன்கு கரையும்: மெத்தில், 
எத்தில் எஸ்ட்டர்களின் கொதி நிலைகளைக் காட் 
டிலும் அவற்றின் தாய் அமிலங்களின் கொதிநிலைகள் 

அதிகமாகவே இருக்கும். . அமிலங்களில் இருப்பது 
போல மூலக்கூறுகள் இடைப்பட்ட (1௭16001601) 
ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு எஸ்ட்டர்களில் இல்லாமையே 
இதற்குக் காரணமாகும். ஏனெனில், எஸ்ட்டர்களில் 
ஹைட்ராக்கில் தொகுதிகள் கடையா, : 

வேதிப் பண்புகள். நீருடன் எஸ்ட்டர்கள் வீனன 
புரியும்போது நீராற் பகுப்படைந்து மூலப்பொருள் 
களான  அமிலங்களையும் ஆல்கஹால்களையும் 
அளிக்கின்றன. இது எஸ்ட்டராதலின் மீள் வினை 
யாகும், கனிம அமிலங்களை அல்லது காரங்களைக் 
கொண்டு எஸ்ட்டர்களை நீராற் பகுக்கலாம், காரங் 
களைக். கொண்டு எஸ்ட்டர்களை நீராற் பகுக்கும் 
வினைக்குச் சோப்பாக்கம் (saponification) «ret ay 
பெயர். 

ட் NaOH: , 
RCOOR’ + H,O -~—————» RCOONa ¢ R‘OH 

- ப 0 
RCOOR’ + NaOH ————» RCOONa + ROH 

அம்மோனியாவின்' "அடர் சுரைசலுடன் : ஓர் 
எஸ்ட்டரை 'வினைப்படுத்தினால் அமிலத்தின் 
அமைடும் .ஆல்கஹாலும் உண்டாகின்றன. இவ் 
வினை அம்மோனியாவாற் Ugur (ammonolysis) 
எனப்படும், 

-RCOOR’ + NH; > RCONH, + ROH 

வீரிய அமிலங்கள் உடனிருக்க எஸ்ட்டர்கள் 
ஆல்கஹாலுடன் வினை புரிந்து, மீண்டும் இந்த 
ஆல்கஹால்களுக்குரிய வேறு எஸ்ட்டர்களைக் கொடுக் 
கின்றன. அல்கஹாலின் அல்க்கைல் தொகுதி .இவ் 
வினையில் எஸ்ட்டராக மாற்றப்படுகின்றது. . 

RCOOR’ + R”OH~-» ௩0007 4 01 
இவ்லினை எஸ்ட்டர் பரிமாற்ற" வினை. (trans- 
esterification) ereir min அழைக்கப்படுகிறது. 

பயன்கள். மலர்கள், கனிகள் ஆகியவற்றின் இனிய 
மணத்திற்குக் காரணமானவை எஸ்ட்டர்களேயாகும், 
எடுத்துக்காட்டாக, , வாழைப்பழத்தில் இருப்பது 
அமைல் அசெட்டேட்டு (ஊரு1 acetate) என்ற எஸ்ட் 
டர். ஆரஞ்சுப் பழத்தில் இருப்பது ஆக்டைல் அசெட் டேட்டு (௦௦19106126) ; அன்னாசிப்பழத்தில் இருப்பது 
71-பியூட்டைல் பியூட்டிரேட்டு (n - butyl butyrate); ஆப்பிளில் இருப்பது ' ஐசோ.அமைல் ஐசோவாலெ Got_@(isoamy] isovalerate), creaGeu செயற்கையாகப்



பழங்களின் மணத்தைலங்கள் (1184012102 ௦119) தயா 
ரிக்கவும், அத்தர்கள், வாசனைப் பொருள்கள் தயா 
ரிக்கவும் எஸ்ட்டர்கள் பயன்படுகின்றன. எஸ்ட் 
டர்கள் மிகச் சிறந்த கரைப்பான்௧களாகப் பயன்படு 

தின்றன. தொழில் துறைகளில் செல்லுலோஸ் அசெட் 
டேட்டு, செல்லுலோஸ் நைட்ரேட்டு, எண்ணெய்கள், 
ரெசின்க௧கள் ஆகியவற்றிற்கு எஸ்ட்டர்கள் கரைப்பான் 
களாகும். மெருகெண்ணெய்கள் (1800108)), பிளாஸ் 
டிக்குகள் (ற1345115) போன்றவற்றைத் தயாரிப்பதில் 
எஸ்ட்டர்கள் பயன்படுகின்றன. இயற்கையில் கிடைக் 
கும் எஸ்ட்டர்களான எண்ணெய்கள், கொழுப்புகள், 
மெழுகுகள் முதலியவை பல வகைகளிலும் பயன் 

படுவனவாகும். 

எத்தில் அசெட்டேட்டு. இது அசெட்டிக் அமிலத்தின் 

எத்தில் எஸ்ட்டர் ஆகும். ஆய்வுக்கூடத்திலும் தொழி 

லகங்களிலும் எத்தில் ஆல்கஹால்-அசெட்டிக் அமிலம் 

சேர்ந்த கலவையை அடம் கந்தக அமிலத்துடன் 

சூடுப$ுத்தி எத்தில் அசெட்டேட்டு தயாரிக்கப் 

படுகிறது. ் ் 

CH,COOH + HOC,H, 
ர 1180, 

00,0000, + H,O 

எத்தில் அசெட்டேட்டு நிறமற்ற நீர்மம்; இதன் 
கொதிநிலை 780; இதற்கே உரித்தான ஆப்பிள் 

போன்ற மணம் கொண்டது. செயற்கை முறையில் 

பழங்களின் மணத்தைலம் தயாரிப்பதில் இது பயன் 

படுகிறது. ஒளிர் பூச்சுகளிலும், செயற்கைப் பட்டு உற் 

பத்தியிலும் இது கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. 

எத்தில் பென்சோயேட்டு. இது ஒரு நிறமற்ற நீர்மம்; 

இதன் கொதிநிலை 21350. இது பென்சாயிக் அமி 

லத்தின் எத்தில் எஸ்ட்டர் ஆகும். பென்சாயிக் அமி 

லத்தையும் உலர்த்திய ஹைட்ரஜன் குளோரைடு 

கரைந்த ஆல்கஹால் சகரைசலையும் சேர்த்து ஆவி 

மீளக் கொதிக்க. (ர2110௧102) வைக்கும்போது எத்தில் 

டெபென்சோயேட்டு உண்டாகிறது. 

101 : 

C,H,COOH + HOC,H, > C,H,COOC,H, + H,0 

மெத்தில் சாலிசைலேட்டு, இது சாலிசைலிக் அமி 

லத்தின் மெத்தில் எஸ்ட்டர் ஆகும். இது இயற்கையில் 

வின்ட்டர்கிரீன் wmgvsHognbd (oil of wintergreen) 

ஏனைய ஆவியாகும் எண்ணெய்களிலும் காணப்படு 

இறது. சாலிசைலிக் அமிலத்தையும் மெத்தில் ஆல்க 

ஹாலையும் அடர் கந்தக அமிலத்துடன் கலந்து 

ஆலிமீளக் கொதிக்க வைத்து இதனைப் பெறலாம். 

இது ஒரு நிறமற்ற, நறுமணமுள்ள நீர்மம்; இதன் 
கொதிநிலை 22450, இது நறுமணச் சுவையூட்டும் 

. அமில் எஸ்ட்டர்கள் 7 
a 

பொருளாகப் பயன்படுகிறது. இது தோலின் மீது 
கிளர்ச்சியூட்டும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளதால் 

முடி வளர்க்கும் மருந்துகளில் (hair tonics) பயன்படு 
கிறது. மருத்துவத் துறையில் வலி நீக்கியாகவும், 
சுளுக்கு நீக்கியாகவும் பயன்படுகிறது. 

ஃபினைல்சாலிசைலேட்டு (௦.11, (011)0000,) 
(சலால்). இது சாலிசைலிக் அமிலத்தின் ' ஃபினைல் 

எஸ்ட்டர் ஆகும். சாலிசைலிக் அமிலத்தையும் ஃபீனா 
லையும் ஒரு வினையூக்கி உடனிருக்கச் சூடுசெய்து 
௬பினைல் சாலிசைலேட்டு தயாரிக்கப்படுகின் றது. 

C,H,OH + 0-C,H, (OH) (COOH) 
1 

C,H, (OH) COOC,H, 

இது வெண்ணிறமுடைய திண்மம், இதன் உருகு 
நிலை 4360. இது சலால் என்ற பெயரில் குடலில் 
சீழ் எதிர்ட்பியாகப் (antiseptic) பயன்படுகிறது. 

ஆஸ்ப்பிரின் (௦.ே1, (00600ப்,) 0014). இது 
அசெட்டைல்சாலிசைலிக் அமிலம் (3061415211011௦ ௨௦14] 

ஆகும். சாலிசைலிக் அமிலத்தையும் அசெட்டிக் நீரி 
லியையும் (808110 காம்ரும்/மே) குறைந்த அளவு கந்தக 
அமிலம் உடனிருக்கச் சூடு செய்யும்பொழுது 
அசெட்டைல் சாலிசைலிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

o- C,H,(OH)(COOH) + (CH,CO),0 
ர் 

C,H, (OCOCH,) COOH 

இது வெண்ணிறத் திண்மம். இதன் உருகு 
நிலை 135°C. Qa ஆஸ்ப்பிரின் (8111) என்ற 
பெயரில் வலி குறைப்பானாகப் (31௩ 611/0) பயன் 
படுகிறது. 

*.. கனிம அமிலங்களின் எஸ்ட்டர்கள், கந்தக 
அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம் போன்ற கனிம அமிலங் 

கள் ஆல்கஹால்களுடன் சேர்ந்து உண்டாகுபவை 

கனிம அமிலங்களின் எஸ்ட்டர்கள் (681615 of inorganic 
8015) எனப்படும். மெத்தில் சல்ஃபேட்டு, எத்திவ் 

சல்ஃபேட்டு,எத்தில் நைட்ரேட்டு,எத்தில் நைட்ரைட்டு 

ஆகியன இவ்வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். 

மெத்தில் ஆஅல்கஹாலுடன் அடர் கந்தக 
அமிலத்தைக் குறைந்த அழுத்தத்தில் வாலையில் 

வடித்தால் மெத்தில் சல்ஃபேட்டு கிடைக்கிறது. 

இதேபோல் எத்தில் ஆல்கஹால், சல்ஃப்யூரிக் 
அமிலம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி எத்தில் 
சல்ஃபேட்டு தயாரிக்கப்படுகறது.எனினும், தொழில் 
முறையில் மிகையளவு அடர் கந்தக அமிலத் 
தினுள் எத்திலீனைச் செலுத்தி இது தயாரிக்கப் 
படுகிறது. மெத்தில் சல்ஃபேட்டு (கொதிநிலை 788506), 

!
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எத்தில் சல்ஃபேட்டு (கொதிநிலை 208°C) ஆகியவை 
நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த நீர்மங்களாகும். இவை 

கரிமச் சேர்மங்களீல் அல்க்கைல் தொகுதி ஏற்றும் 
பொருள்களாகப் (alkylating agents) பயன்படு 

"இன்றன. 

அல்க்கைல் நைட்ரேட்டுகளுக்கு (௩௦140,) முக்கிய 

எடுத்துக்காட்டு எத்தில் நைட்ரேட்டு ஆகும், ஆல்க 
ஹால் சுரைசலிலுள்ள வெள்ளி நைட்ரேட்டுடன் 
எத்தில் அயோடைடைச் சூடேற்றும்போது இது 
உண்டாகிறது. 

C,H,I + AgNO, > C,H,ONO, + AgI 

அல்க்கைல் நைட்ரைட்டுகள் (nitrites) என்பன 
௦110 என்னும் அமைப்புடையவை. எத்தில் நைட் 
ரைட்டு (கொதிநிலை .17₹0), அமைல். நைட்ரைட்டு 
ஆகியவை இனிய மணமுடைய நீர்மங்களாகும். ' 

- இரா 9௨. 
நூலோதுி 

1. Finar, IL., Organic Chemistry,- Vol I, Sixth 
Edition, ELBS, London, 1973. 

2. McGraw-Hill Encyclopaedia: of Chemistry, 
Fifth Edition, McGraw-Hill Book Company, 
New York, 1983. o_ 3 

அமில - காரக் காட்டிகள் . 

ஒரு கரைசலுடன் சிறிதளவு சேர்க்கும்போது. Bow 
மாறுதல் மூலம், அக்கரைசலின் அமில - காரத் தன் 
மையைக் காட்டும் பொருளுக்குக் காட்டி. (1௦4105101) . 
என்று பெயர். காட்டிகள் வீரியம் குறைந்த அமிலங் 
களாகவோ காரங்களாகவோ. இருக்கும். காட்டி, 
அமிலத்தில் ஒர் அமைப்பையும், காரத்தில் மற்றோர் 
அமைப்பையும் பெற்றிருக்கும், ஆகையால் அமில த்தில் 
ஒரு நிறத்தையும் காரத்தில் மற்றொரு நிறத்தையும் 
காட்டும். i 

பொதுவாக அமிலத் தன்மையுள்ள காட்டியை 
111 என்ற வாய்பாட்டால் குறிப்பிடலாம், காட்டி' 
பு*அயனியாகவும், 1௨ அயனியாகவும் பிரியும், இந்த 
வினை சமநிலை அடையும். இதைப் பின்வரும் 
சமன்பாட்டால் குறிப்பிடலாம். ட 

நோ. ௭ 4h 
ட்ட. (It) 

காட்டி, வீரியம் குறைந்த மின்பகுபொருள் (44621: 
61601101916) ஆதலால், அயனியாதல் அளவு குறை 
வாக இருக்கும். அமிலத் தன்மையுள்ள காட்டி, அமி 
லத்தில் பிரியாத (1) - ஆவது அமைப்பைப் பெற்றி 
ருக்கும். காரத்தில் எளிதில் பிரிதல் அடை.ந்து 
(11) - ஆவது அமைப்பைப் பெற்றிருக்கும். அமைப்பு 
(1) - க்கும் (11) - க்கும் இடையில் சமநிலை ஏற்படும் 
பொழுது கிடைக்கும் சமநிலை மாறிலி, காட்டியின் 
iT He (indicator constant) eres m) அழைக்கப்படும், 

ட்ட + ry 
இடப ஸுட் 1 
“In [ 111] 

Kn — காட்டியின் மாறிலி 

[11*] - பர் அயனியின் அடர்வு 

[Io] — In அயனியின் அடர்வு. 

- {IaH} — Aad அடையாத காட்டியின் 

ஹைட்ரஜன் அயனி  அடர்வின் எதிர்மறை மடக் 
onaGas (negative logarithm) pH ஆகும், oo 

அது போல் “Ky, -ஐ. றட -ஆசக் $ம்க்கண்ட 

சமன்பாட்டின்படி. மாற்றலாம். இ ் 

௪ ட [௩] -PKy, = PH — log [ப - 

காட்டியின் பிரிதல் ' விதம் குறைவாக" இருக்கும், f. 
35078 pKy, - 2 ற1] - ௨ம் தோராயமாகச் சம 
மாக இருக்கும். ‘ne BPO பீட ர ட 

அமிலத் தன்மையுள்ள காட்டிக்கு ஃபினால்ஃப்தலி 
snomujs (phenolphthalein), amrg தன்மையுள்ள 
காட்டிக்கு மெத்தில் ஆரஞ்சையும் (6103 orange) 
எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். ஃபினால்ஃப்த 
லினை 7611 என்ற எளிய குறியீட்டாலும், மெத்தில் 
ஆரஞ்சை 146011 என்ற எளிய குறியீட்டா லும் 
குறிப்பிடலாம். இந்தக் காட்டிகளின் சமநிலை வினை 
யைக் &8ழ்க்கண்ட சமன்பாட்டால் லிளக்கலாம், 
(Me, Ph என்பவை மெத்தில், ஃபீனைல் கொகுதுி 
களைக் குறிப்பவை அல்ல), ய 1



Paes => ss Ph ப் 

நிறமற்றது ஊதாச் சிவப்பு 

(1) ய) 

1601 == Me’ +0OH 

மஞ்சள் சிவப்பு 

(1) (11) 

அமிலத் தன்மையுள்ள காட்டியாதலால்ஃபீனால்ஃப்த 
லின் அமிலத்தில் இருக்கையில் (1) ஆவது அமைப் 
பையும் (நிறமற்றது), காரத்தில் இருக்கையில் (11) 
ஆவது அமைப்பையும் (ஊளதாச் சிவப்பு நிறம்) பெற்றி 
ருக்கும். அதுபோல் காரத் தன்மையுள்ள காட்டி 
யான மெத்தில் . ஆரஞ்சு, : காரத்தில் இருக்கையில் 
(1) ஆவது அமைப்பையும் (மஞ்சள் நிறம்), அமிலத் 
தில் இருக்கையில் (1) : ஆவது அமைப்பையும் 
(சிவப்பு) பெற்லிருக்கும். Ss 

அமில - காரக்காட்டிகள் அமில - கார முறித்த 
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லில் இறுதி நிலையை அறியப் பயன்படுகின்றன. 
கரைசலின் ற11 அனவைக் காணவும் அவை பயன்படு 

கின்றன. முறித்தலுக்கு நாம் எடுத்துக் கொண்ட 
காட்டியின் மாறிலி (௩ கரைசலின் ற11 க்கு 
ஒன்று அதிகமாகவோ அல்லது ஒன்று குறை 
வாகவோ இருக்க வேண்டும். 

pH = pK,, + 1 

அப்பொழுதுதான் முறித்தலின் இறுதி நிலையைத் 
துல்லியமாகக் காணலாம். 

கரைசலின் . ற11 ஐக் காணச் சிறிதளவு காட் 

டியை ற காண வேண்டிய கரைசலில் சேர்க்க 

வேண்டும். கரைசல் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை அடை 
யும், ் 

தெரிந்த பல தாங்கல் கரைசல்களை (0461 
solutions) எடுத்துக்கொண்டு சிறிதளவு காட்டியைச் 
சேர்க்க வேண்டும். எந்தத் தாங்கல் கரைசலின் நிறம் 
நாம் எடுத்துக்கொண்ட கரைசலின் நிறத்தை ஒத்து 
இருக்கிறதோ அந்தத் தாங்கல் கரைசலின் ற1] தான் 

  

  

  

      

பெ பெயர் நிறமாற்றம் 
ஈதவான பயர் PH அளவி அமிலம் காரம் pK துன்மை 

மெத்தில் எதா 0-2, மஞ்சள் அளதா ன காரம் 
(methyl violet) 5-6 (violet) ‘ 

தைமால் நீலம் 1,2-2.8 சிவப்பு நீலம் 1.7 அமிலம் 
(thymol blue) 8.0-9.6. 

புரோமோஃபீனால் நீலம் 3,0-4,6 மஞ்சள் நீலம் 4.1. | அமிலம் 
. (bromo pheno! blue) 

மெத்தில் ஆரஞ்சு 2.8-4.0 சிவப்பு ஆரஞ்சு. 13,4 காரம் 
(methyl orange) 

மெத்தில் சிவப்பு த 4.2-6.3 சிவப்பு மஞ்சள் | 5.0 காரம் 
(methyl red) -- 

ஃபீனால் சிவப்பு 6.8-8.4 மஞ்சள் சிவப்பு 8.0 அமிலம் 
(phenol red) 

Agena சிவபபு '2.0-3,0 ஆரஞ்சு சிவப்பு 8.3 அமிலம் 
(cresol red) 7.2-8.8 

் ஃபினால்ஃப்சலின் 8.4-10.0 நிறமற்றது oer sie 9.7 அமிலம் 
(phenolphthalein) சிவப்பு ” 

(pink) 
அலிஃசரின் மஞ்சள் பு 10.0-12.0 மஞ்சள் இளம்கஊதா | ௨. அமிலம் 

(௨12311 yellow GG) (lilac) 

மாலக்கைட்டு பச்சை, -11,4-13,0 பச்சை நிறமற்றது | — காரம் 
(malachite green) 
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OH OH OH ௦ 

் C ௦ 

வ 7 
௦ NaOH 

S$ வையக கைக யாக இத. 

8 C-—ONa 

\ \, | 

soup ps இளம் சிவப்பு நிறம்     

நாம் எடுத்துக் கொண்ட கரைசலின் ற11 ஆகும். 

இங்கும் நாம் காட்டியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவ 
னம் செலுத்த வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட காட் 

டியின் மாறிலி கரைசலின் ற11 க்கு ஒன்று அதிகமா 
கவோ அல்லது ஒன்று குறைவாகவோ . இருக்க 

வேண்டும், 

அமில-காரக் காட்டியின் பட்டியல் அட்டவணை 
யில் (பக். 9) தரப்பட்டுள்ளது. — 

அமிலத் தன்மையுள்ள காட்டி வெப்பநிலை 
மாற்றத்தால் பொதுவாகப் பாதிக்கப்படுவதில்லை. 
வெப்பநிலை மாறும்பொழுது நீரின் அயனியாதல் 
மாறிலி (1001881100 ௦௦051க0௩) மாறுதல் அடைவதால் 
காரத் தன்மையுள்ள காட்டி. வெப்பநிலை மாற்றத் 
தால் றிது பாதிக்கப்படுகிறது. காட்டியிலுள்ள 
குயினனாய்ட் (quinonoid), அசோ (-N=N-) 

. போன்ற நிறந்தாங்கித் தொகுதிகள் ' (070000110112 
௦005) நிறம் ஏற்படக் காரணமாயுள்ளன. நாம் 
அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஃபீனால்ஃப்தலின், தாலிக் 
நீரிலியும் ஃபீனாலும் குறுக்கம் அடைவதால் கிடைக் 
கின்றது. அமில அமைப்பு நிறமற்றது. காரத்தில் 
ஊதாச் சிவப்பு நிறக் குயினனாய்ட் அமைப்பைத் 
தருகிறது. (மேலுள்ள படத்தில் காண்க). 

பி, எஸ், இரா, 
நூலோதுி 

1, McGraw-Hill. Encyclopaedia of Chemistry, 
Fifth Edition, McGraw-Hill Book Company, 
New York, 1983. 

2. Glasstone, Samuel., Text Book of Physical 
Chemistry, Third Edition, Van Nostrand Com- 

papy.. Princeton, 1945, 

ச 

ச 

. பானிக் . அமிலமாகும் (11,007). 

3. The New Caxton Encyclopaedia, Vol 10, The 
Caxton Publishing Company Ltd.. London, 
1977. 

அமில - காரச் சமன்பாடு 

உடல் நல்ல நிலையில் இயங்க உடலில் உள்ள 
அமிலம், காரம் இவற்றின் அளவுகள் ஒரு குறிப் 
பிட்ட அளவிற்கு மிகாமல் இருத்தல் அவசியம். 

உடலில் அமில மிகைத்தலோ (80100818), அன்றிக் 

"கார மிகையோ (௨11841௦515) ஏற்படின் தன்னிச்சை 
யாகவே அமில-காரச் சமன்பாடு. (8010-0356 314005) 

ஏற்பட்டு உடல் நன்முறையில் இயங்கும். 

இரத்தம் இயல்பான நிலையில் ற11 மதிப்பு 
7ீ45-லிருந்து . 7. 45 வரை சற்றே. காரமுடையதாய் 

அமைந்துள்ளது. இந்த ந11 மதிப்பு 7, 3-க்கு கீழ்ச் 

செல்லும்போது அமில மிகைத்தலின் அறிகுறிகள் 

தோன்றிப் பின் ந11 மதுப்பு 7-ஐ அடையும்போது 
உடல் வாழ்வதற்கேற்ற சூழலை இழக்கிறது. அதைப் 

. போன்றே நற! மதிப்பு 7. 5-ஐ விட அதிகரிக்கும் 
பொழுது கார மிகைத்தலுக்கான அறிகுறிகள் 
தோன்றி பின் ற11 மதிப்பு 7. 8-ஐ அடையும் பொழுது 

இறப்பு நேரிடுகிறது. ஆகவே இரத்தத்தின் ற 
மதிப்பு அதிக மாறுபாடின்றி இருத்தல் அவயம். 

: இயல்பான நிலையில், வளர்சிதை மாற்றத் 
தினால் உடலில் அதிகமான அமிலப் பொருள்கள் 

உண்டாகின்றன. அவற்றுள் முதன்மையானது கார் 
இதுவல்லாமல், 

Lobe



கந்தக gderd (sulphuric Acid), ஃபாஸ்ஃபோரிக் 
Bais (phosphoric acid), ஹைட்ரோக் குளோரிக் 

அமிலம் (1740001511 8௦14) போன்ற கனிம அமிலங் 
களும் (inorganic acids), பைருவிக் அமிலம் (ராமா 

&010), லேக்டிக் அமிலம் (18011௦ 2014), யூரிக் அமிலம் 
(uric acid), அசெட்டோ அசெட்டிக் அமிலம் (௨௦௦௦ 
acetic acid), 9-ஸைட்ராக்சி பியூட்டிரிக் அமிலம் 
(A-hydroxy. butyric acid) போன்ற கரிம அமிலங் 

களும் (௦2811௦ 8௦145) உடலில் உண்டாகின்றள. 

நாளொன்றுக்குப் பத்திலிருந்து இருபது மோல்கள் 
கார்பானிக் அமிலம் உயிரணுக்களின் ஆக்சிஜனேற்றத் 
தரல் (cellular oxidation) உடலில் உண்டாகிறது. 

உட்கொள்ளும் புரதத்தில் உள்ள கந்தகம் ஆக்சிஜ 
னேற்றத்தால் கந்தக அமிலமும், உட்கொள்ளும் 
புரதம், நியுக்ளியோ புரதம் (௩1௦180 றா01610), ஃபாஸ் 
ஃபோலைப்பிட்ஸ் (ற1௦$ற%௦11ற105] இவற்றில் உள்ள 
ல்பாஸ்ஃபரஸ் ஆக்சிஜனேற்றத்தால் ஃபாஸ்ஃபாரிக் 

அமிலமும் உண்டாகின்றன. இயல்பான நிலையில், 
ஒரு நாளில் 80இலிருந்து 120 மில்லி மோல்கள் 
(ஊ11111016): வரை: கரிம அமிலங்கள் உடலில் 

உண்டாகின்றன. 

உணவில் அமிலப்' பொருள்களைக் காட்டிலும், 
காரப் பொருள்கள் சற்றுக் குறைந்தே உள்ளன. 
அமிலம், காரம் இவை அவ்வப்பொழுது உண்டாகும் 

நிலையில் இரத்தத்தில் கலப்பதால், உடல் அதிகப் 
படியானவற்றை வெளியேற்ற: நேரிடுகிறது. இப் 
பொருல்கள் கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றும் 
உறுப்புகளை அடைய உயிரணுக்களின் வெளியே 
உள்ள நீர்மம் (extracellular fluid) aPwrae Gea 
வேண்டும். . அவ்வாறு செல்லும்பொழுது :ந11 7,4 

என்ற அளவில்... பேணப்படும் 

அயனியின் அடர்த்தி. பாதிக்கப்படா திருக்கவேண்டும். 

அமிலமும் காரமும் இரத்தத்தில் எந்நேரமும் கலந்து 
கொண்டிருக்கும்' வேளையிலும் இரத்தத்தின் ற1 

மதிப்பு 7. இலிருந்து : 7. 5 வரை ' பேணப்படுகிறது. 
இதற்குக் சழ்கிஎண்ட முறைகள் துணைபுரிகின்றன. 

1. இரத் தத் . தாங்கல் முறை (buffer ‘system of 

blood) 

2, சுவாச முறை. வழி அமில-காரச் சமன்பாடு 
(respiratory mechanism) — 

3. சிறுநீரக வழி அமில. -காரச் சமன்பாடு. ‘(Renal 

M'echanism) « : ' 

௮) அதட்ட படிலான அமிலததையோ, காரத் 
தையோ வெளியேற்றல். 

அ) அம்மோனியா உற்பத்தியும், வெளி 
் யேற்றமும். ் 
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இரத்தத் தாங்கல் முறை, உயிரணுக்களில் 
அமிலமும், காரமும் உற்பத்தியாகி உடலில் இருந்து 
வெளியேற்றப்படுவதற்கு நுரையீரல், Am brew. 
போன்ற உறுப்புகளுக்கு உயிரணுக்களின் வெளி 
யேற்ற நீர்மத்தின் மதப்பு ற11 மதிப்பு பாதிக்காத 
அளவில் சென்றடைஏன்றன. இது இரத்தத்தின் 
தாங்கல் முறை (604127 ௧௦11௦0) xm: லினாலேயே 
முடிகிறது. ஒவ்வொரு தாங்கல் முறையும் ஒரு பலவீன 
மான அமிலத்தையும் (114), அதன் உப்பையும் (BA) 
கொண்டுள்ளது. தாங்கல் முறையின் 11* அயனியின் 
அடர்த்தி, பகுதி, தொகுதி விததெத்தின் நிலைத் 
தன்மையைப் பொறுத்ததே ஆகும். 

+ (BA) 

[1 ]-௩ (HA) 
சற்றே அமிலத்தையோ, அன்றிக் காரத்தையோ 

தாங்கல் முறையில் கூட்டுவதோ, நீக்குவதோ அதன் 

11 அயனி அடர்த்தியில் மாற்றத்தை விளைவிக்கும். 

இரத்தத்தில் அடங்கியுள்ள முக்கிய தாங்கல் முறைகள், 

  

  

நீர்மத்தன் நர். 

  

  

பிளாஸ்மா இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்! 
(Plasma) (Erythrocytes) 

H,CO, H,Co, oa பு — ட்டு 
HCO, BHCO, 

17. புரதம் H Hb 
ம், புரதம் ் B Hb 

BH,PO, . H HbO, 
B,HPO, BHbO, 

BH,PO, 
B,HPO, 

11. கரிம அமிலம் ம், கரிம அமிலட் 
B கரிம அமிலம்: உ, கரிம அமிலம்         

பகுதிகள் அமிலத் தொகுப்புகளாகவும், விகுதிகள் 
அதன் உறுப்புகளாகவும் அமைந்துள்ளன. பிளாஸ் 
மாவில் 11 புரதம்/8 புரதம் உண்டு. ஆனால் 116 முறை 
யில் இல்லை. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் 10 தாங்கல் 
முறையுள்ளது. தாங்கல் . முறைகளுள் பின்வருப 
லைம முக்கியமானவை. 

பீளாஸ்மாவில் 

பைகார்பனேட் முறை H,CO, 

(Bicarbonate System) BHCO,
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H. ம் 
பிளாஸ்மா புரத முறை 3, uae 

இரத்தச் சவப்பணுக்களில் 

. ட ௪ ் H,Co, 
பைக்கார்பனேட் முறை 5100, 

HHb HHboO, 
HB YD Bib’ BHbO, 

இரத்தத்தில் பிளாஸ்மா இணையின் அடர்த்தி 
குறைவானதால் அதன் . செயற்பாடும் குறைவே. 

இரத்தத்தில் பிளாஸ்மாவிலும் சிவப்பணுக்களிலும் 
அதிகம் காணப்படும் பைக்கார்பனேட் தாங்கல் முறை 

50 விழுக்காடுகளுக்கு மேல் அமிலங்களைச் சமன் 
செய்வதால் அதன் பங்கு மிக முக்கியமாகும். 

இரத்தத்தில் அமிலமும் காரமும், இரத்தத்தில் முக் 
கிய அமிலமான கார்பன் டை ஆக்சைடு (00)), 11,00; 

ஆக கரைசல் வடிவில் அமைந்துள்ளது. இது. தண் 

ணீரில் பிரியும்போது. H™ அயனியை வெளித்தள்ளு 

கிறது. 

H,O + CO, ==> H,CO, == ==> Ht +H CO, 

இரத்தத்தில் உள்ள ஒரே காரம் பைக்கார்பனேட் 
BHCO, qt. 
பிரிகிறது. 

NaHCO, + H,O > H,CO,.+ Nat + OH 

இது தண்ணீரில் கீழ்க்கண்டவாறு: 

இரத்தத்தில் பைக்கார்பனேட்டின் இருப்பும் பிரிவும், 

ப. அயனியின் அளவை அதிகரித்து, காரத். தன், 

மையையும் அதிகரிக்கும். காரத் தொகுதிகளான 14475 

K*, Ca" * Me * போன்றவை உணவின் வழி உடலில் 
அதிகம் சேரும், இரத்தத்தின் காரத் தன்மை மிகாம 

லிருக்க இவை ' அவ்வப்பொழுது வெளியேற்றப்பட. 

வேண்டும். 

கார்பன் டை ஆக்சைடு உண்டாதலும்,. இரத்தத்தில் 
அது பரவி நிற்றலும். வளர்சிதை மா றத்தின் இறுதிப் 
பொருளாகக் கார்பன்-டை*ஆக்சைடு, ' ஓய்வில் ஒரு 
நிமிடத்திற்கு 200 மி.லி, அளவும், அதிகப்படியான 

உழைப்பில் 4 லிட்டர் அளவிலும் உற்பத்தியாகி இரத் 
தத்தில் கலந்து, பின் நுரையீரலைச் சென்றடை௰றது. 

1400 மி.லி. gow இரத்தத்தில் 00., 48 மி.லி.: 
என்று அளவில் அமைந்துள்ளது. :' இரத்தத்தின் 

அமிலத் தன்மை, 0, தண்ணீருடன் கலந்து H,CO, 
ஆக மாறும் அளவைப் பொறுத்ததேயாகும். க 

சிறிதளவு CO, ஹீமோகுளோபினில் உள்ள 
sel NH, தொகுதிகளுடன் கலந்து கார்பமினோ 
ஹீமோகுளோபினாகிறது. 

கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவு 

  

  

  

  

  

இரத்தத்தில் 
(48 மி.லி/100 மிலி) 

00, ஏற்ற வடிவம் | பிளாஸ்மாவில்| இரத்தச்சிவப் 
me பணுக்களில் 

35,6 மி.லி. 72,6 மி.லி. 

நீர்க்கரைசலில் 

1, 0, வடிவில் 16 மி.லி, 0,8 மி.லி, 

NaHCO, an afer 3.4 6. 9.6 மி.லி, 

கார்பமினோ சிறிய 2.2. மி.லி. 
வடிவில் அளவில் சேர்ம 

ம் 
        

. Hb.NH, + CO, == Hb. NHCOOH.. 

இதன் அடர்த்தி சிரை. அரத்தத்தி ல் GSAT HS 
காணப்படுகிறது. ” 

் இரத்தப் பிளாஸ்மா; வெப்பணுக்களில் கார் 
பானிக் அமில (17500) வடிவில் இருக்கும் 00,,. Hb, 
தாங்கல் முறை, பிளாஸ்மா புரதத் தாங்கல் முறைக 
ளால் நன்கு தாங்கப்படுகிறது. 

தாங்கல் . ஹீமோகுளோபின்: முறை. ஹீமோ 
குளோபினுடைய தாங்கல் ஆற்றல் ஹிஸ்ட்டிடினில் 
(histidine) உள்ள இமிடசோல் தொகுதிகளைப் (1௦1- 
082016 21015). பொறுத்ததே. ஹீமோகுளோபினின் 

குளோபின் (21051௦) பகுதிய ஹிஸ்டிடின் ஆகும். 
ற11 7இலிருந்து 7. 8 வரை ' இமிடசோலின் . தாங்கல் 
ஆற்றல் அதன் பிரிகை எண்ணைப் (46266 04 41590- 
012100) பொறுத்ததே: . இமிடசோலின் பிரிகை எண் 
ஹீமோகுளோபினின் ஆக்சிஜனேற்றத்தைப் பொறுத் 

ததேயாம், ஆகவே ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ஹீமோ 
குளோபின், அதையிழந்த ஹீமோகுளோபினைவிட 

அமிலத்தன்மை மிக்கது. 

1750, நுரையீரலில் உருவாதல், : அது Had 
பிரிந்து 11 ழ் ஆக மாறல், பின் 00, வழி ர அயனி 
நுரையீரல் மூலம் வெளியேறல் ஆகியவை அடுத் 

துள்ள 'ப்டத்தில் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

இசுக்களில் 0, அழுத்தம் குறைந்த நிலையில், 
11002 பிரிந்து, உயிரணுக்களுக்கு டே வை அளித்து, 
ஆக்சிஜனை இழந்த ஹீமோகுளோபின் ஆகறது. 

ட ச



  
வெளியிடும் மூச்சுக்கா ற்று 

  

~ 
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இச 

ணு 3 
௭ 

0, 

H* 

டு       ் பூ,00, 
$ 
H,0 
cloz 

வளர்சிதை மாற்றம் 

படம் 1, ஹீமோருளோபினின் தாங்கல் முறை 

HbO, == Hb + O, 

அதே . நேரத்தில் "வளர்சிதை மாற்றத்தினால் 
இசுக்களில் உண்டான 602 இரத்தத்தை அடைந்து 

நீருடன் கலந்து கார்பானிக் அமிலமாகி (H,CO;) 

பின் H அயனியாகவும், 

பிரிகிறது, 

CO,+H,O == H,CO, == H* +HCO, 

ஆக்சிஜன் இழந்த Hb, Ht அயனினைய் பெற்று 

11 15 ஆச மாறுவதால் ற134-ல் மிகச் சிறிய அளவி 

லேயே மாற்றம் காணப்படுகின்றது. புதிதாக வந்த 

டைந்த 11” அயனி, வலுவிழந்த அமிலமாவதால் 

நன்கு தாங்கப்படுகிறது. Hb+H*t= HHb இரத் 

தம் நுரையீரலை வந்தடைந்தவுடன் 13 Hb ஆக்சிஜஐ 

னேற்றப்பட்டு பா அயனி விடுவிக்கப்படுகிறது. 

H Hb +0; <= HbO, + H* 

புதிதாக உண்டாகிய Ht அயனி, பைக்கார்ப 

னேட் அயனியுடன் (1100, ) வினைபுரிந்து ம, 0. 

ஆறது. நுரையீரலில் 00, வின் அழுத்தம் குறை 
வாதலால், CO, உற்பத்தியின் பக்கம் சமன்பாடு 

tot m Ams (Shift of the equilibrium). G)veurn 

உண்டாகும் 60) வெளியேறும் மூச்சுக் காற்றில் 

தொடர்ச்சியாக வெளியேறுகிறது. 

HCO,” அயனியாகவும் ் 

-பாரனிக் அமிலம் விடுவிக்கப்படு0 து. 

.திறுநீரக வழியாகவும், கார்பானிக் அமிலம் நுரை 

HCO, +H* ==> H,CO, == H,0+ Co, 

நிலை அமிலங்களுக்கான தாங்கல் முறை. லாக்டிக் 
அமிலம், பாஸ்ஃபோரிக் அமிலம், கந்தக அமிலம் 

போன்ற எளிதில் ஆலியாகாத அமிலங்கள், 
இரத்தத்தில் கலக்கும்பொழுது அவை பிளாஸ்மா 
வில் 11,00./1100, தாங்கல் முறையுடன் கீழ்க்கண்ட 
வாறு வினைபுரிகின்றன. 

HCl + NaHCO, 700, 41120 

NaCl, NaLGuream உப்புகள் உண்டாக, கார் 

அப்புகள் 

யீரல் வழியாகவும் வெளியேறுகின்றன. சற்றே தீவிர 
அமிலமான லேக்டிக் அமிலம் சிறுநீரகம், நுரையீரல் 

போன்ற இரு வழிகளிலும் வெளியேறுகிறது. 

இவ்வாறு ]1481100; ஒரு திறனான தாங்கல் 

முறையாகச் செயல்பட்டு, இரத்தத்தின் றப மதிப்பை 

அதிக மாறுபாடின்றிக் காக்கிறது. இவிரச் சர்க்கரை 

நோயிலும் (diabetes mellitus), பட்டினி நிலையி 
லும் உண்டாகும் அமில 8ட்டோன் HAK கீழ்க்கண்ட 

வாறு தாங்கப்படுகிறது.,
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HAK + NaHCO, == NaAK + H,CO, 

புரத, பரஸ்ஃபேட்டுத் தாங்கல் முறை. இவை குறைந்த 

அளவிலேயே வினையாற்றுகின்றன. 

புரதம்411* ௪ நம் புரதம் 
2- & + - 

HPO, + H’ ௫ 1100, 

நிலை காரமான 148011, உயிரணுக்களின் வெளியுள்ள 

நீர்மத்தில் கலந்து, தாங்கல் முறையிலுள்ள அமிலப் 
பகுதியுடன் 8ழ்க்கண்டவாறு வினைபுரிகிறது. 

H,CO; + NaOH == NaHCO, + H,0 

Ht ys + NaOH => Na ysgib+ H,0 

H,PO, + NaOH == NaH PO, + H,O 

குளோரைடு கடத்தல் அல்லது ஹேம்பர்கர் நிகழ்வு 
(Chloride shift or Hamberger’s Phenomenon). 

இரத்தத்தின் தாங்கல் ஆற்றல் 60 விழுக்காடு 
ஹீமோகுளோபினாலும், 25 வீழுக்காடு, சிவப்பணுக் 
களில் உள்ள பாஸ்ஃபேட்டுத் தாங்கல் முறையாலுமே 

அமைூறது. இவ்வாறு 85% தாங்கல் வினை இரத்தச் 

சிவப்பணுக்களிலேயே நடைபெறுகிறது. ஆனால் 
முக்கால் : பங்கற்கும் மேலான . தாங்கப்பட்ட பே, 
பைக்கார்பனேட்டு ஆக பிளாஸ்மாவில் கடத்தப்படு 
கிறது. இவ்வாறு: தாங்கப்பட்ட 00, பிளாஸ்மாவில் 

141100; ஆகக் கடக்கும் முறை குளோரைடு-பைக்கார் 
பனேட்டு கடத்தல் அல்லது ஹேம்பா்கர் நிகழ்வு 
எனப்படுகிறது. 

இசுவின் வளர்சிதை மாற்றத்தினால் உண்டர்கும் 
00, இரத்தச் சிவப்பணுக்களுள் நுழைந்து HO 
வுடன் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் (68௨10௦004௦ 
anhydrase) என்ற உயிர்வினை நொதியின் துணை 
யுடன் வினைபுரிந்து 11,060; ஆறது, 

இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் புறச்சுவா் co, 

HCO, , cr, Ht போன்றவை ஊடிருவத் தக்கதாக 

அமைந்துள்ளது. அஇகப்படியான சோடியம் அயனி 

கள் பிளாஸ்மாவில் 11801 என்ற உருவிலும், அதிகப் 

படியா ன பொட்டாசியம் அயனிகள் இரத்தச் சிவப் 

பணுக்களுள், ஹீமோகுளோபினுடன் 11ம் என்ற 

உருவிலும் அமைந்துள்ளன. 

H,CO, பிரிந்து 11”, HCO, அயனிகளாகிறது. 

Ht அயனி, சவப்பணுவினுள் உள்ள 11% தாங்கல் 

முறையால் தாங்கப்படுகிறது. 

கார்பானிக் 
அன்ஹைட்ரேஸ் 

00,410 == 1100, 

் HY + HCO, HCO, =. 

பிளாஸ்மா .. 
- குளோரைடு கடத்தல் இயங்குமுறை 

  

    சிவப்பணுவின் சுவர் 

பாடம் 2, 11,00, பரித்து 1” HCO, அயனிகளாறைது, H* அயனி, 

சவப்பணுவினுள் உள்ள 1&1] தாங்கல் முறையால் தாங்கப்படுகிறது,



H* +KHb == நாறிய நர் 

KHCO, == x* + HCO, 

KY + cr - KCl 

NaCl » Na” + Ci (சிவப்பணுவுள் ஊடுருவ 

கிறது) (பிளாஸ்மாவில் தங்குகிறது) 

Na* + HCO, -> NaHCO, 

இரத்தச் சிவப்பணுவின் புறச்சுவர் 160, அய 
னிக்கு ஊடுருவத்தக்கதாக இருப்பதால் சிவப்பணு 

வின் உள்ளிருந்து பிளாஸ்மாவிற்குப் பரவுகிறது. 

இவ்வாறாக 70% 00, பைக்கார்பனேட்டாகச் 
சிவப்பணுக்களின் மூலமும், பிளாஸ்மாவின் மூலமும் 
நுரையீரலை வந்தடைகிறது. நுரையீரலில் மேற் 
கூறிய வினைகள் யாவும் எதிர்த்திசையில் நடந்தேறு 
கின்றன. இங்கு தமனி இரத்தத்தில் குளோரைடு 
பிளாஸ்மாவிற்குத் திரும்பக் கடத்தப்பட்டுப் பொட் 
டாசியம் விடுவிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பொட்டா 
சியம் புதிதாக உண்டாகிய ஆக்ஸிஜன் ஏற்றப்பட்ட 
ஹீமோகுளோபினைத் தாங்குகிறது, பிளாஸ்மாவிற் 

குத் இரும்பிய 01 அயனி, Na* அயனியுடன் வீனை 

புரிந்து, 118” விடுவிக்கப்பட்டு மூச்சுக்காற்றில் வெளி 
யேறுகிறது. 

பிளாஸ்மா புரதத் தாங்கல் முறை, 60, குறைந்த 
அளவிலேயே பிளாஸ்மா புரதத்தால் கீழ்க்கண்ட 
வாறு தாங்கப்படுகிறது. 

CO, + H,O == H,CO, 

H,CO, + 8 புரதம் 5 BHCO, + ஈர் புரதம் ' 

ர் புரதம் 11,060) ஐ விட ஒரு வலுவிழந்த அமில 

மாகும். 

சுவாசமுறை அமில - காரச் சமன்பாடு. சுவாச 

இயக்க முறை அமில - காரச் சமன்பாட்டிற்கு 
மிகவும் துணைபுரிகிறது. சுவாச மையமானது (765 

piratory centre) PH, Peo, இவற்றின் குறைந்த 

மாற்றத்திற்கும் எளிதாகத் தூண்டப்படுகிறது. 

00, இரத்தத்திலிருந்து நுரையீரல் சிற்றறைக்கு 
எளிதாகப் பரவுகிறது. இரத்தத்தில் £00,வின் 

அளவை 7,5 மி. மீ, அளவிலும், Ht அயனியின் 

அடர்த்தி சிறிதும் உயர்வது, சுவாச மையத்தைத் 

அமில-காரச் சமன்பாடு 15 

தூண்டி அதிகமான மூச்சுக் காற்று வெளியேற வழி 

கோலுகிறது. அதிகப்படியாக மூச்சுவிடுதல், கூடு 
தலான 60,வை வெளியேற்றுகிறது. இதைப் 

போன்றே Poo, H* அயனியின் அடர்த்தி குறையும் 

பொழுது, சுவாச இயக்கம் குறைபட்டு மூச்சுவிடு 

தலும் குறைகிறது. இந்த நிலை இரத்தத்தின் 2 வும் 
HH” அயனியின் அடர்த்தி நிலையும் இயல்பான 
நிலைக்கு வரும் வரை நடைபெறுகிறது. 

வளர்சிதை மாற்றத்தினால் 11,060, தொடர்ச்சி 
யாக உண்டாகிக் கொண்டிருப்பினும், இந்தச் சுவாச 

இயக்க முறையினால்11,00,88100,-1.) என்ற 
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நிலையான விகதத்திலேயே வைக்கப்படுகிறது. 

சிறுரீரக வழி அமில - காரச் சமன்பாடு. நுரையீரல், 
எளிதில் ஆவியாகக் கூடிய அமிலங்களை மட்டுமே 

வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தது. ஆனால் 
நிலை அமிலங்களையோ, காரங்களையோ அதனால் 
வெளியேற்ற இயலாது. எளிதில் அவியாசு இயலாத 
அமிலங்களான லேக்டிக் அமிலம், பைருவிக் அமிலம், 
ஹைட்ரோக் குளோரிக் அமிலம், ஃபாஸ்ஃபோரிக்அமி 

லம்்சல்ப்ஃயூரிக் அமிலம் போன்றவை பைக்கார்பனேட் 

தாங்கல் முறையால் நன்கு தாங்கப்படுகின் றன. 

இதனால் செலவாகும் கார இருப்பை (214811 £₹ரூ₹௫76) 
நுரையீரலால் ஈடுகட்ட இயலாது. 

செலவாகும் கார இருப்பைச் சிறுநீரகத்தால் 
மட்டுமே ஈடுசெய்ய இயலும். சிறுநீரகம், தன் மீள் 

உறிஞ்சும் தன்மையாலும் (reabsorbing capacity), 

சுரக்கும் குன்மையாலும், அமில காரங்களை 

வெளியேற்றும் தன்மையாலும் அமில - காரச் சமன் 
பாட்டைப் பேணுகிறது. 

இயல்பான நிலையில் சிறுநீரின் ற11 மதிப்பு 6,0 
ஆகவும், பிளாஸ்மாவின் றப மதிப்பு 7.4 ஆகவும் 

அமைந்துள்ளன. இறுநீரகம் பிளாஸ்மாவில் உள்ள 
அமிலத்தை வெளியேற்றுவதாலேயே சிறுநீர் அமிலத் 
தன்மையுடையதாய் உள்ளது. அமிலத் தன்மை 

மிகும்பொழுது (201002) சிறுநீர் அதிக அமிலத் 
குன்மையையும் (217-4.5), காரத் தன்மை மிகும் 

பொழுது சிறுநீர், அதிகக் காரத் தன்மையையும் 

(2101-௪. 2) அடைகிறது. இவ்வாறு சிறுநீரகம் பாஸ் 

ஃபேட்டு, பைக்கார்பனேட்டு இயங்கு முறை, அம் 

மோனியா இயங்கு முறை என்ற இரு முறைகளால் பூர 
யின்அடர்த்தியை நிலைப்படுத்துகிறது. 

| 
பாஸ்ஃபேட்டு இயங்கு முறை. இரத்தத்தில் குறைந்த 

- அடர்த்தியில் காணப்படும் பாஸ்ஃபேட்டு சிறுநீரகத் 

இல் அதிக அடர்த்தியாகி ஒரு முக்கிய தாங்கல் முறை



16 அமிலஈகாரச் சடன்பாடு 

யாகச் செயல்படுகிறது. சியநீரில் வெளியேற்றப் 

படும் க * 8,207, 32”* 100,” அசய இவை 
யிரண்டும் ஃபாஸ்ஃபேட்டு தாங்கல் முறையாகச் 
செயல்படுகின்றன. 

இயல்பான நிலையில், 

( 8100511114) வடிப்பில் Na,?+ HPO, * ey, Nat 
HPO,” 210 4:1 என்ற விகிதத்தில் அமைந்துள்ளன: 

2- 

Na * HPO: = + “ 

Na‘* HPO, 

அமில மிகைத்தலில், ற11 மதப்பு 4.8 என்ற Fst 
99,1 ஆக அமைகிறது. 

Na*H,PO, 99 
1 

  

Na,’ ~ HPO,” 

தவிர அமில மிகைத்தலில், மொத்த 111, யும் 

. தொலைவளை நுண் குழல்களில் (015441 convoluted 

tubes) மீண்டும் asa பாஸ்ஃபேட், அமில 

(Na* H,PO, ) வெளியேற்றப் பாஸ்ஃபேட்டாக 

படுகிறது. 

அமில பாஸ்ஃபேட்டு சிறுநீரக துண்குழல்களில் 
கீழ்க்கண்டவாறு கடத்தப் படுறது. 

சிறுநீரக நுண்குழல் உயிரணுக்களில் ஏற்படும். 

சிறுநீரக வடிப்பியின் 

வளர்சிதை மாற்றத்தால் உண்டாகும் 00, கார்பா 
னிக் அன்ைமட்ரேன் உதவியுடன் HCO, ஆகிறது 

இது மீண்டும் ர் அயனியாகவும், 1100: அயனி 
யாகவும் பிரிகிறது. 

கார்பானிக் 

co, + HO == y.CO,; ==H* + HCO,” 
அன்ஹைட்ரேஸ் 

இவ்வாறு உண்டான Ht அயனி, அண்குழல் பாதை 

யுள் நுழைவதால், அதே எண்ணிக்கையிலான 147 

அயனிகள் எதிர்த்திசையில் நுண்குழல் உயிரணுக்க 
ளுள் கடத்தப்படுகின்றன. இந்தச் சோடியம் அயனி 

கள் முன்னதாக, 11207, பெரேட்டு (6116) 
நீ-ஸஹைட்ராக்ஸி பியூட்டிரேட்டு (98-11 41௦33 Butyrate) 
போன்ற அயனிகளைச் சமன்படுத்திக் கொண்டிருந் 
தன, 

He அயனிகள், வடிப்பியின் வடிப்பில் உள்ள 

Na, “HPO, வுடனும் கீழ்க்கண்டவாறு வினைபுரி 

கின்றன. 

Na,”* HPO,” +H’ > Nat H,PO,+Na‘* 

இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட Na* அயனி, HCO, 
அயனியுடன் உயிரணுவினுள் விளைபுரிந்து 1481100 

ஆகிறது. இது பின் இரத்தத்தில் கலக்கிறது. இவ்வாறு 
உண்டான அமில சோடியம் பாஸ்ஃபேட். 

Na*H,PO, Api வெளியேறுகிறது. ஆகவே 
  

  

    

  

  

    

இரத்தம் Pobre நுண்குழல் நுண்குழல் வடிப்பு 

co, ௨.௨ CO, வடிப்பியில் வடிக்கப்பட்டது 

H,O }—» HO கார்பானிக் 17,000, பா எட ர 
அன்ஹைட்ரேஸ் | 

. ் பண்ட | 

HCO: <— | | 
| 

Nat ~ Na’ <— \ 

Nat 4H*+HPO, — pH 6 

{| | Agibt , 

  

      

தொலைவளை நுண்குழல்களில் 11” அயனி உண்டாதல்



வெளியேற்றப்படும் ஒவ்வொரு H அயனிக்கும் ஒரு 
1100.” அயனி இரத்தத்தில் கலக்கிறது. 

கார மிகைவில், பிளாஸ்மாவின் ற11 மதப்பு 
அதிகரித்த நிலையில் சிறுநீரகம் எதிர் நிலையில் 
தூண்டப்பட்டு, காரச் சிறுநீர் வெளியேறுகிறது. 

+ - 
Na HPO,, 

Na’ அயனியுடன் வினைபுரிந்து, H* அயனியை 
விடுவிக்கின்றது. இச்சோடிய அயனி முன்னதாக 14௨01 
போன்ற உப்பின் பகுதியாக இருந்ததே. 

வடிப்பியின் : வடிப்பில் காணப்படும் 

உ 110, ஆக பு HPO, +H* 

இப்படி. விடுவிக்கப்பட்ட பூர் அயனி, மீண்டும் 

உறிஞ்சப்பட்டு 01 அயனியுடன் விளைபுரிந்து 1101 
ஆக இரத்தத்தில் கலக்கிறது. இவ்வாறு கார 
மிகைவில் சிறுநீரகம் : கார ஃபாஸ்ஃபேட்டை 

{alkaline ற1௦5ற416) வெளியேற்றி உடலின் அமில- 

காரச் சமன்பாட்டிற்குத் துணைபுரிகிறது. 

பைக்கார்பனேட்டுஇயங்கு முறை. பைகார்பனேட்டின் 
செயல்திறன் ஃபாஸ்ஃபேட்டை ஓத்ததே. இயல்பான 
பிளாஸ்மா பைக்கார்பனேட்டு அளவில், பாதியளவு 
மூதன்நிலை நுண்குழல்களிலும் (றா௦௩1௯81 convoluted 
$0ம6), மீதியளவு அடிநுண்குழல்களிலும் மீண்டும் 
உறிஞ்சப்படுகிறது. அமில மிகைவில் உண்டாகும் 

H* அயனி Na, HPO,” வுடன் விளைபுரிந்து 

Na’ H,PO, ஆகி, Nat அயனியை விடுவிக்கிறது. 

அமில-காரச் சமன்பாடு 17 

ஆக மீண்டும் உறிஞ்சப்படுவதால், இங்கு பைக்கார் 
பனேட்டுவெளியேற்றம் நடைபெறுவதில்லை, கார 
மிகைவில், பைக்கார்பனேட் மீள் உறிஞ்சல் மிகவும் 
குறைந்து, H,CO,/BHCO, «sib இயல்பான 
நிலைக்கு வரும்வரை வெளியேற்றப்படுகறது. 

- அம்மோனியா இயங்கு முறை. இயல்பான நிலையில், 
ஒருநாளில் 30 முதல் 50  ₹ர வரை அம்மோ 
னியா சிறுநீரில் வெளியேறுகிறது. ஆனால் பிளாஸ் 

மாவில் ய் அயனி அடர்ததி மிகும் நிலையில், உறு 
நீரில் அம்மோனியா அடர்த்தியும் மிகுந்து காணப் 
படுகின்றது. கார மிகைவில், சிறுநீரில் அம்மோனியா 
அடர்த்திகுறைந்து காணப்படுகிறது. 

சிறுநீரில் காணப்படும் அம்மோனியா தொலை 
வளை நுண்குழல்களின் உயிரணுக்களில் உண்டா 
கிறது. 60% அம்மோனியா, குளுட்டாமினிலு, :ள 
(glutamine) அமைடு தொகுதியிலிருந்து (8,ப௪௧ 
groups) உண்டாகிறது. இதற்கு, குளுட்டாமினேஸ் 
(810181010256) என்ற நொதி துணைபுரிகிறது, 409 
அம்மோனியா, அமினோ அமிலங்களிலுள்ள அமைன் 

தொகுதியிலிருந்து ஆக்சிஜனேற்ற அமைன் நீக்கம் 
(oxidative deamination) Map anf உண்டாகிறது. 
தொலைவளை நுண்குழல் உயிரணுக்களில் உண் 
டான வாயுநிலை அம்மோனியா (NHs3), நுண் 
குழல் பாதையினுள் பரவி, அங்கு அமில நீர்மத் 

+ 

இலுள்ள, 11 அயனியுடன் வினைபுரிந்து NH,” 
+ 

அயனியாகிறது. 7414, அயனி காரத் தொகுதியா 

  

  

  

  

  

  

இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட 115" swe NaHCO; sourey (alkaline ₹401081) தனியாக நிலைத்து நிற்கும் 

அம்மோனியா உருவாதல் 

இரத்தம் தொலைவளை நுண்குழல் துண்குழல் 

உயிரணுக்கள் வடிப்பு 
அமினோ அமிலங்கள் __, NH, 

CO, » CO, 

| 

_ 120 ட”, டூ { ௭12 007 NH, 

H * ட”. ப டட NH, + 

HCO;< 100 

Nat 112. Na* ௦ 
        
    
A. G~ 202
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ஆற்றலின்றி, எதிர்மின் அயனிகளான (021008) 01: 
அயனி, 502” அயனிகளுடன் வினைபுரிந்து அம்- 
மோனியம் உப்பாகின்றது' (811010 8814). 

இத்த இயங்கு முறையினால், குறிப்பிட்ட அளவு 
நிலைகாரங்கள், தனித்துவிடப்பட்டு, பின் இரத்தத் 
தில் கலக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தத்தில் 
நட், 141100, யால் சமன்படுத்தப்பட்டு 17421. உண்டா 

கிறது. 

HL + NaHCO, > NaL + H,CO; 

நுண்குழல்களில் 1181, 1411) யுடன் வினைபுரிந்து 
அம்மோனியம் லாக்ட்டேட்டு (120816) ஆகறது; 

தனித்துவிடப்பட்ட. Na’ அயனி,! : இரத்தத்தில் 
712110, ஆகி, கார இருப்பிற்குத் துணைபுரிகிறது: 
அம்மோனிய இயங்கு முறையின் ஆற்றலினால் அமில 
மிகை நிலையில், சிறுநீரகம் அதிக 1111) ஐ அமிலத் 
தொகுதிகளுடன் விளைபுரிவதற்கு? உற்பத்தி செய் 
கிறது. காரமிகைவில் . இவ்வாறு நடைபெறுவ 
தில்லை. ஆகவே அமில மிசைவில் சிறுநீரில் ௮ம் 

மோனியா மிகுந்தும், காரமிகைவில் குறைந்தும்' 
காணப்படும், 

. geo Hosa, arp Hmaayd. (Acidosis, Alkalo 
sis). அமில-காரச் sustune_yd’ ‘GennGuHuGwd 
பொழுது அமில மிகைவோ, காரமிகைவோ 

ஏற்படுகின்றது. இந்நிலை சுவாச இயங்கு 'முறை 
யிலோ வளர்சிதை மாற்றத்திலோ குறையேற்படும் 
பொழுது தோன்றுகின்றது. ்் - 

௬ுவாசமுறை அமிலமிகைவு ( 2651240197 acidosis), 
இத்நிலையில் இரத்தத்தில் 11,000, யின் அளவு மிகுந்து 
காணப்படும். இந்நிலை நிமோனியா, 
(emphysema), ஆஸ்த்மா, . இரத்த தேக்க இதயத் 
தளர்வு (Congestive cardiac failiure) போன்ற 
நோய் நிலைமைகளில் காணப்படும். ் 

சுவாசமுறை காரமிகைவு (85றரா81019 Alkalosisg) 
இந்நிலைஇரத்தத்தில் 11,00, அளவுகுறையும்பொழுது 
ஏற்படும். இந்நிலை, அதிகமாக மூச்சுவிடும் நிலை 
sorner (hyper ventilation) மிக உயரமான இடங் 
கள், ஹிஸ்டீரியா (135121/8), சாலிசைலேட் நச்சு, 
சில மைய நரம்பு மண்டல நோய்கள் போன்ற 
நிலைமைகளில் காணப்படும். 

வளர்சிதை மாற்ற அமிலமிகைவு 
acidosis). இது, பிளாஸ்மா 
குறைந்து, கார்பானிக் அமில அளவு மாறாத நிலையில் 
காணப்படும். இந்நிலை, 
சர்க்கரைநோய், மிகை 8&ட்டோன் Qo Sab: (ketosis) 

(Metabolic 

எம்பிசிமா . 

பைக்கார்பனேட்டு- 

கட்டுப்படுத்த - இயலாத :: 

, அமில உப்பு நச்சு, அமிலமற்ற வாந்தி போன்ற 
வற்றின்போது காணப்படும், 

வளர்சிதை மாற்ற காரமிகைவு (348௨(௨ற௦11௦ al- 
210515). இது பிளாஸ்மா பைக்கார்பனேட்டு மிகுந்து, 
கார்பானிக் அமில அளவு மாறாத நிலையில் காண்ப் 
படுகின்றது. இத்நிலை, அதிகப்படியான . காரங் 
senor (alkali) உட்கொள்ளல், வயிற்றுப்புண், 
அதிகப்படியான வாந்தி போன்றவற்றின் போது 
காணப்படும். ் . 

ம்.ம், 
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அமிலக் குளோரைடுகள் 

ஒரு கரிம அமிலத்தின் கார்பாக்சிலிக் தொகுதியி 
ள்ள ஷைட்ராக்சில் தொகுதியைக் குளோரின் 
(-Cl) அணுவால் பதிலீடு செய்து பெறப்படும் சோர் 
மமே அமிலக் குளோரைடு (2௦16 chloride). இது கரிமச் 
சேோர்மங்களில் அசெட்டைல் தொகுதியையும் (806131 
தா௦02), பென்சாயில் தொகுதியையும் (0203 group) 
ஏற்றுவிக்கும் காரணியாகவும், கண்ணீர்ப்புகை குண்டு 
களில் (1687 gas shells) புகைதரவும் பயன்படுகிறது. 

Oo ௦ 
[| [| 

RCOH ௩001 - 
அமிலம் அமிலக் குளோரைடு 

R என்பது மெத்தில், எத்தில் போன்ற அல்க்கைல் 
தொகுதியாகவோ, ஃபினைல் போன்ற அரைல் 
தொகுதியாகவோ இருக்கலாம். 

அசைல் குளோரைடு (acyl chloride), 773d 
“குளோரைடு (87031 chloride) என்று இரு வகைப் 
பொருள்கள் உள்ளன, அசைல் குளோரைபடுகளில்,



& அலிஃபாட்டிக் தொகுதியாசவும், ' அராயில் 
குளோரைடுகளில் % அரோமாட்டிக் தொகுதியாகவும் 

இருக்கும், அசைல் ஹாலைடுகள் மிகவும் முக்கிய 
மான : இடப்பெயர்ச்சயை ஏற்படுத்தும் பொருள் 
களாகவும் இயற்கையாக மிகவும் தீவிரமாக வினை 
புரிவனவாகவும் வினைபடுபவையாகவும் உள்ளவை, 

இப்பொருள்கள் பொதுவாக நெடியுடைய நீர்மங்கள்; 
சில திண்மப் பொருள்கள்; நீர்மப் பொருள்கள் எளி 
தாக அவீயாகக் கூடியவை; தஇண்மப் பொருள்கள் 

பொதுவாக தாழ்ந்த உருகு நிலையைக் கொண்டவை. 

அசெட்டைல் குலோரைடு, அசெட்டிக் அமிலத் 

தையும் பாஸ்ஃபரஸ் முக்குளோரைடையும் கலந்து 
வாலையில் வடிக்கும்பொழுது, அசெட்டைல் குளோ 
ரைடும் (806141 011011046) பாஸ்ஃபோரிக் அமிலமும் 

இடைக்கின் றன. ் 

1,0600044 80), 2 1000014100, 

ன் இயற்புப் பண்புகள். அசெட்டைல் குளோரைடு ஒரு 

நிறமற்ற நெடியுள்ள நீர்மம்; ஈரக்காற்று பட்டால் 
புகையும். இதன் கொதிநிலை 526. 

, வேதிப் பண்புகள். ' அசெட்டைல் குளோரைடின் 
பண்புகள் அமிலக் குளோரைடுகளின் பண்புகளுக்கு 

ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்றே கொள்ளலாம். அசேட் 
டைல் குளோரைடு நீராற்பகுப்படைந்து (hydrolysis), 
தூய் அமிலமான அசெட்டிக் அமிலத்தையும், ஹைட் 
ரஜன் குளேடரைடையும் கொடுக்கின்றது. 

H,CCICI + H,O » H,CCOOH + HCI 

அசெட்டைல் குளோரைடு ஆல்கஹாலுடன் வினை 
புரியும்போது எஸ்ட்டர்கள் (651618) உண்டாகின் றன. 
எத்தில் ஆல்கஹாலும், அசெட்டைல் குளோரைடும் 

வினைபுரிந்து எத்தில் அசெட்டேட்டு (61041 ௨௦61816) 
உண்டாகிறது. 

H,CCOC] + C,H,OH > H,CCOOC3H, + H,O 

அசெட்டைல் குளோரைடு ஃபினாலுடன் வினை 
புரிந்து ஃபீனைல் அசெட்டேட்டு (ரம80ு1 061216) என் 
னும் எஸ்ட்டரைக் கொடுக்கிறது. 

H,CCOC] + C,H,OH >» C,H,COOCH, + HCl 

அசெட்டைல் குளோரைடுடன் அம்மோனியா வீரை 

வில் வினைபுரிந்து அசெட்டமைடு (acetamide) 

உண்டாகிறது. ச ் 

H,CCOC) + NH, > H,CCONH, + HCI 

அமிலக் குலோரைடுகள் 19 

அசெட்டைல் குளோரைடுடன் அம்மோனியா வினை 

புரிவது போலவே, அமீன்களும் (வபீர66) வினைபுரி 
இன்றன. இவ்வினைகளில் பதிலீடாக்கப்பட்ட அமை 
@aer (Substituted amides) Gent 6&0 moor. 

H,CCOC] + RNH, > RNHCOCH, + HCI 

இது போலவே அசெட்டைல் குளோரைடு அனிலீனு 

டன் (௨1116) வீனை புரிந்து அசெட்டனிலைடு (80612- 

nilide) உண்டாகிறது. 

H,CCOCI + C,H,NH, > C,H,NHCOCH; + HCI 

பயன்கள். இது கரிமச் சோர்மங்களில் அசெட்டைல் 
தொகுதியைப் (11,000-) பதிலீடு செய்வதற்குப் 

பயன்படுகிறது. மேலும் ஒரு சேர்மத்திலுள்ள ஹைட் 
ராக்சில் (-011) தொகுதிகளைக் கண்டறிவதற்கும், 
அவற்றின் எண்ணிக்கையினை அளத்தறிவதற்டீம் 
இது பயன்படுகிறது. 

பென்சாயில் குளோரைடு, இது ஓர் அரோமாட்டிக் 
அமில குளோரைடு. பென்சாயிக் அமிலத்தை பாஸ் 

ஃபரஸ் ஐங்குளோரைடுடன் (அல்லது தயோனைல் 

குளோரைடுடன்) சேர்த்து வாலையில் வடிக்கும் 
போது பென்சாயில் குளோரைடு (0802051 61௦110) 
உண்டாகிறது. 

C,H,COOH + PCI, 
ழ் 

C,H,COCI + POCI, + HCI 

C,H,COOH + SOCI, > C,H,COC] + sO, + HCI 

இம்முறையைக் கொண்டு ஆய்வுக்கூடத்தில் இதனைத் 

கயாரிக்கலாம், பாஸ்பைரஸ் ஆக்சிருளோரைடு 

(phosphorus oxychloride) Sig) sddout டைஆக் 

சைடு முதலில் ஆவியாக வெளிப்படுகிறது, வெப்ப 

நிலையை உயர்த்தும்பொழுது பென்சாயில் குளோ 
ரைடு வெளியேறும். பென்சாயில் குளோரைடு ஒரு 

நிறமற்ற கார நெடியுடைய நீர்மம்; இதன் கொதி 
நிலை 1976. இது நீரில் கரையாது; ஈரக்காற்றில் 
புகையும் தன்மையது. இதன் ஆவி கண்ணில் பட் 
டால் கண்ணீர் வரும்; மூக்கில் நீர்வடியும். இதன் 
வேதி வினைகள் அசெட்டைல் குளோரைடை os 

துள்ளன; ஆனால் அசெட்டைல் குளோரைடைவிட 
மந்தமாக வினைபுரியும். 

பென்சாயில் ஏற்றம், அமீன்கள், ஆல்கஹால்கள், 
ஃபீனால்கள், ஆகியவற்றின் பென்சாயில் பெறுது 
&eoots (benzoyl derivatives) பெறுவதற்குப் பென் 

சாயில் குளோரைடு பயன்படுகிறது. பென்சாயில்
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குளோரைடு அமீன்களுடனும் ஃபீனால்களுடனும் 
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உடனிருக்கப் பென் 

சாயில் பெறுதிகளைக் 

வினைக்கு பென்சாயில் ஏற்றம் (0209181100) என்று 

பெயர். பென்சாயில் குளோரைடு நீரினாலோ 
நீர்த்த சோடியம் ஹஸைட்ராக்சைடினாலோ மிக 

மெதுவாகச் சிதைவடைகிறது. எனவே வினையுறு 
ஹைட்ரஜன் அணுக்களைக் (active hydrogen 

atoms) கொண்ட கரிமச் சேர்மங்கள், நீர்த்த 

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உடனிருக்க எளிதில் 

பென்சாயில் ஏற்றம் அடைகின்றன. இத்தகைய 

பென்சாயில் ஏற்ற வினைக்கு ஷாட்டன் - பாமன் 
Sener (Schétten - Baumann reaction) என்று பெயர், 

௦4,0001 + C,H,NH: + NaOH 
4 

C,H,CONHC,H, + NaCl + H,O 

ஃபினாலுடன் இது வினைபுரிந்து ஃபினைல் 
பென்சோயேட்டைக் (phenyl benzoate) கொடுக் 

கிறது. ் 

பயன்கள். பென்சாயில் பெறுதிகள் பெரும்பா 
லும் அதிக உருகுநிலை உடைய இண்மங்கள்; எனவே 
பென்சாயில் குளோரைடைப் பயன்படுத்தி அமீன்கள், 
ஆல்கஹால்கள், ஃபீனால்கள் ஆகியவற்றின் பென் 

சாயில் பெறுதிகளைத் தயாரிக்கவம், இதன் மூலம் 

அவற்றை வேறுபடுத்திக் கண்டு கொள்ளவும் உதவு 
கின்றது. வன்முறைக் கூட்டங்களைக் கலைப்பதற்கு 
உதவும் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளில் பென்சாயில் 
குளோரைடு பயன்படுகிறது, _ காண்க, . அமில 

ஹாலைடுகள். '' ணை mo 

- இரா, இல. 

நூலோதி 

1, Finar, I. L., Organic Chemistry, Vol I, Sixth 
Edition, ELBS, London, 1973... 

2. McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, ' 
Fifth Edition, McGraw - Hill Book Company, 
New York, 1983. 
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உலகில் புளிப்புச் சுவை உடைய பொருள்கள் பல 
உண்டு, இவை அமிலங்கள் . (801956) எனப்படும், 
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கொடுக்கின்றது. இவ். 

மதுவைப் புளிக்க வைக்கும் காடி (410680) எனப் 

பட்ட நீர்த்த அசெட்டிக் அமிலத்தை மேனாட்டார் 

பழங்காலத்திலேயே அறிந்திருந்தனர். நம் நாட்டில் 
கந்தக அமிலம், அக்கினித் திராவகம் எனப்படும் 

நைட்ரிக் அமிலம் போன்றவற்றை இரசவாதிகளும் 
(வ ம19(6), சித்தர்களும் பண்டைய நாட்களிலேயே 
பயன்படுத்தினர். 

வேதியியலார் தங்கள் ஆய்வுக்கும், செய்முறைக் 
கும் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருள்களுள் 
அமிலங்கள் மிக இன்றியமையாதவை, வீடுகள், 
ஆய்வுக் கூடங்கள், தொழிலகங்கள் எல்லாவற்றிலுமே 
அமிலங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுகின்றன. 

கந்தக அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம், ஹைட்ரோக் 
குளோரிக் அமிலம் ஆகியவை வேதியியல் தொழில் 
களில் மிகப் பெருமளவில் பயனாகின்றன. நாம் குடிக் 
கும் சோடா நீர் கார்பானிக் அமிலம் கரைந்த நீரே 
(carbonic 8014) ஆகும். அர்ஞ்சுப் பழத்தில் சிட்ரிக் 
அமிலமும் (௦111௦ 8014), திராட்சைப் பழத்தில் டார்ட் 
டாரிக் அமிலமும் (1811871௦ 2014), ஆப்பிள் பழத்தில் 
மாலிக் அமிலமும் (108116 3010), சமையலுக்குப் பயன் 
படும் புலியம்பழத்தில் டார்ட்டாரிக் அமிலமும் உள் 
ளன. எறும்பு கடித்தாலும், வண்டு, குளவி கொட்டி 
னாலும் உடலில் சுடுப்பதின் காரணம் அவை நம் 
உடலினுள் செலுத்தும் ஃபார்மிக் அமிலமே (10101௦ 
210), ஃபார்மிக் அமிலம் இறந்த உயிர்ப் பொருள் 
களைப் பதப்படுத்தவும் தோல் பதனிடுதலில் தோலி 
வள்ள சுண்ணாம்புச்சத்தை நீக்குவதற்கும், பருத்து, 
கம்பள இழைகளுக்குச் சாயம் ஏற்றுவதற்கும் பயன் 
படுகிறது. அசெட்டிக் அமிலத்தைப் பயன்படுத்தி 
மருந்துகள், சாயங்கள் முதலியவை செய்யப்படுகின் 
றன. தற்போது அசெட்டிக் அமிலம், மிகப் பெருமள. 

வில் பயனாவது அசெட்டேட்டுப் பட்டு எனப்படும் 

செயற்கைப் பட்டுத் தயாரிப்பில்தான். 

கொழுப்பு அமிலங்கள் (fatty 80148) சமையல் 
எண்ணெய்களிலும், விலங்குகளின் கொழுப்புகளிலும் 
எஸ்ட்டர்களாக உள்ளன. இவ்லிதக் கொழுப்பு 
அமிலங்களே சோப்பு தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. 

அரோமாட்டிக் அமிலங்கள் பெரும்பாலும் மருந் 
துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. ஆஸ்ப்பிரின் 
(aspirin) எனப்படும் வலி குறைப்பி (மாத்திரை) 
அசெட்டைல்சாலிசைலிக் அமிலமே :. (2௦613158110011௦ 
8010) ஆகும். 

பழங்காலத்திலிருந்தே வேதியியலார் அமிலங் 
களை ஆய்வுக்குள்ளாக்கி , அவற்றின் பண்புகளைக் 
கண்டறிய முற்பட்டனர். அவர்களது ஆய்வின் முடி 
வாகக் பின்வரும் கருத்துக்கள் வெளியாயின.



  

காரங்க 

ளோடு வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருவது. 
நீல லிட்மஸ் (6106 111005) என்ற தாவரச் சாயத்தைச் 
சிவப்பு நிறமாக்கும் தன்மை உடையது. இவையே 
அமிலத்தின் பண்புகள் என்று இராபர்ட் பாயில் 
(Robert ௦19 என்பவர் 1667 ஆம் ஆண்டு அறி 
வித்தார். 

யது; உலோகங்களைக் கரைக்க வல்லது; 

ஓர் அமிலம் நீரில் கரைந்து கரைசலாகும்போது 
பிரிகையுற்று ஹைட்ரஜன் அயனிகளை உண்டாக்கு 
கிறது. இந்த அயனிகளின் செறிவைப் பொறுத்துத் 
தான் அமிலத்தின் வலிவு அமைகிறது. தற்போதைய 

அணுக்கட்டமைப்புக் கொள்கையும் இதையே வலியு 
றுத்துகிறது. அமிலத்திலுள்ள அயனிகளாகும் ஹைட் 

ரஜன் அணுக்களைப் பொறுத்து அந்த அமிலம் வீரி 

யம் மிக்க அமிலமா அல்லது வீரியம் குன்றிய அமி 
லமா என்று கண்டு கொள்ளலாம். | 

ஹைட்ரோக்குளோரிக் அமிலம், கந்தக அமிலம், 

நைட்ரிக் அமிலம் அகியவை கனிம அமிலங்கள் 
(1௦௦123ா10 8௦105) எனப்படும். இந்த அமிலங்கள் நீர்க் 
கரைசலில் அனேகமாக முழுவதும் அயனிகளாக மாறு 

வதால், ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு (0௦0௦811414 
1120) மிகுதியாகிறது. எனவே, கனிம அமிலங்கள் 
பொதுவாக வீரியம் மிக்கவை, அசெட்டிக் அமிலம், 

ஆக்சாலிக் அமிலம் (௦௩/1௦ 8014), சிட்ரிக் அமிலம் 

(citric acid) ஆயெவை கரிம அமிலங்கள். இவை நீர்க் 
கரைசலில் முழுவதும் அயனிகளாக மாறுவதில்லை, 
ஓரளவே அயனிகளாகின்றன. இதனால், ஹைட்ரஜன் 
அயனிகளி ன் செறிவு குறைகிறது. எனவே, கரிம அமி 
லங்கள் (௦22810 80108) பொதுவாக வீரியம் குன்றி 

யவை. 

அமிலங்களின் வலுவைக் காட்டிகளால் (104108- 
1006) அறிந்து கொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக; 

லிட்மஸ் (111008), மெத்தில் ஆரஞ்சு (61131 orange) 

போன்ற தாவரச் சாயங்கள் அமிலங்களின் வலிமைக் 

கேற்ப நிறமாறுதல் அடைகின் றன. 

pH sore (pH meter) என்ற மின்கருவியின் 

உூதலியால், அமிலத்தின் ' வலுவை, ஹைட்ரஜன் 

அயனிச் செறிவு என்ற ஒரு .குறியீட்டினால் (11) 

துல்லியமாக அளக்கறார்கள். இக்கருவியில் 7 என்பது 

கரைசலின் நடுநிலைத்தன்மையைக் (அதாவது அமில 

மும் இல்லை, காரமும் இல்லை என்பதைக்) குறிக்கும். 

ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் ஓர் அமிலக் கரைசலை 

இந்த மின்கருவியால் ஆய்வு செய்யும்போது கருவியி 

லுள்ள முள் 7-க்குப் பிறகு இடது பக்கமாக 0-ஐ 

நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே போனால் கரைசலி 

லுள்ள அமிலத்தின் வலிவு மிகை என்பது பொருள்: 

அளவியின் முள் எந்த எண்ணைக் : குறிக்கிறதோ 

அமிலங்கள் 21 ¢ 

அந்த எண் அமிலக் கரைசலின் ற1] அகும். காட்டாக, 

முள் 6-ஐக் காட்டினால் PH=6 என்று பொருள். 
முள் 4-ஐக் காட்டினால் ற11--4 என்று பொருள். 
இந்த ற11--4 என்பது அமிலத் தன்மையில் ற11-6ஐ 

விட உயர்ந்துவிட்டது என்று பொருள்படும். இப் 
படியே கணக்கிட்டு அமிலத் தன்மையைத் தெரிந்து 
கொள்ளலாம். இதேபோல் ற11 அளவுமானியின் முள் 
7 முதல் 148 வரை நகர்ந்தால் எடுத்துக் கொண்ட 
காரக் கரைசலின் வீரியத்தை அளந்தறியலாம். 

பயிர்த் தொழிலில் மண் வளத்தைப் பெருக்கு 

வதில் அமிலத்திலுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு 
முக்கியப் பங்கேற்கிறது, மண்ணில் கலந்துள்ள 
கால்சியம் சத்து, மழை பெய்வதாலோ அடிக்கடி 

பயிரிடுவதாலோ, குறைவதால் அமில வலிவு மிகுந்து 
விடுகிறது. மண்ணில் இயற்கைச்சத்தின் (huraus) 
விழுக்காடு கூடிவிட்டால் அமில வலிவு மிகுந்து 
விடுகிறது. எனவே, ஹைட்ரஜன் அயனிச்செறவு 
pH அளவியைக் கொண்டு ஆய்ந்தறிந்து, தக்க 
நடவடிக்கை எடுக்க முடிகிறது. 

நமது இரைப்பையில் உற்பத்தியாகும் இரைப்பை 
நீரில் ஹைட்ரோக்குளோரிக் அமிலத்தின் ற11 ஓன்று, 
இரைப்பையை வந்து அடையும் உணவோடு கலக்கும் 
போது அமிலத்தின் ற11] ஆனது 2 ஆகின்றது. இந்த 
நிலையில்தான இரைப்பையிலுள்ள பெப்சன் என் 
னும் நொதி உணவிலுள்ள புரதச் சத்துக்களைச் 
சிதைத்துச் செரிக்க வைக்கிறது, இரைப்பையின் 
சுவர்கள் இந்த அமிலத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. 
காரணம், இரைப்பையின் உட்சுவரின் மேலாக 
அமைந்துள்ள மெல்லிய சவ்வு (வ£308) அம்மோ 
னியா (௨௯௦018) என்ற காரத்தை உற்பத்தி செய்து 

ஹைட்ரோக்குளோரிக் அமிலத்தோடு வீனைபுரிந்து 
அதை நடுநிலையாக்கி (௦801781126) விடுகிறது. 

நமது இரத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அயனியின் 
செறிவு ற[1- 7. 85-க்கும் 7, 45-க்கும் இடையில் 
இருக்க வேண்டும். இந்த அளவுக்குக் குறையவோ 

கூடவோ ஆகாமல் பார்த்துக் கொள்வது இன்றி 
யமையாதது. ஆனால், இயற்கையிலேயே வீரியம் 
குன்றிய அமிலமும், அதன் உருபும் உற்பத்தியாகி 
அந்நிலையைச் சமாளிக்கிறது. இந்தநிலை மாறி 

னால் உயிருக்குக் கேடு விளையும், 

ப, இரா. 

நூலோதி 
1. Cotton, Albert 8) 91114050௦0, Geoffery., 

. Advanced Inorganic Chemistry, Third Edn., 
Willy Eastern Limited, New Delhi, 1979. 

கி
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2. Hawley, Gessner G., The Condensed Chemical 
Dictionary, Tenth Edn., Galgotia Book Source: 
Publishers, New Delhi, 1984. 

அமிலத்தாற் பகுப்பு 

அமிலத்தால் சிதைவுறும் வேதியியல் வினைக்கு 
அமிலத்தாற் பகுப்பு (8014014819) அல்லது அசைல் 
மாற்று வினை (201 ௦1026 reaction) என்று 

பெயர். இந்த வினை நீராற் பகுப்பை அல்லது ஆல் 
கஹாலாற்பகுப்பைப் (81௦0019518) போன்றதாகும். 

இந்த வினையில் அமிலம் வினைபடு பொருளாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். கரிமச் சேர்மத்துடன் கரிம 
அமிலத்தை வினை புரியச் செய்யும் பொழுது அமிலத் 
தொகுதி மாற்றப்படும். இம்மாற்று வினைக்கு அடர் 
கந்தக அமிலம் (strong sulphuric 8௦14), . . துத்த 
நாகக் குளோரைடு, போரான் மூஃபுளுரைடு போன் 

றவை வினையூக்கிகளாகச் செயல்படுகின்றன. இது 
ஒரு மீன்வினை (1616151016 7680110010) ஆகும். வினை 
யில் ஏற்படும் விளைபொருள்களில ஒன்றைக் 
காய்ச்சிவடித்தலாலோ பிற வேதியியல் வினை யாலோ 
நீக்கும்போது இந்த © வினைமுற்றுப்பெறும். 

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கரிம அமிலம் அசெட்டி க் 

நீரிலியுடன் வினைபுரியும்போது 'கரிம அமில நீரிலி 
யும், அசெட்டிக் அமிலமும் கிடைக்கும். எஸ்ட்டரும் 
அசைல் ஹாலைடும் (acyl halide) அமிலச் சிதைவிற்குட் 

படும் பொழுது மற்றோர்  எஸ்ட்டரும், அசைல் 
ஹாலைடும் கிடைக்கும். இந்த வினை இரு'காரவியல் 
அமிலத்தின் (dibasic acid) 5@ நிலை எஸ்ட்டரை 
அமில எஸ்ட்டராக மாற்றப் பயன்படுகிறது. அசைல் 
ஹாலைடை அமிலத்திலிருந்து பாஸ்ஃபரஸ் முக்: 
குளோரைடு (201,), அல்லது தயோனைல் குளோரை 

டைப் (5002) பயன்படுத்தித் தயாரிக்கலாம். . இந்த 

வினையில் பயன்படும் பொருள்களை பாஸ்ஃபரஸ் 
அமிலம் (1110.), சல்ஃப்யூரஸ் அமிலம் (14,80,) 
ஆகியவற்றின் அசைல்ஹாலைடு என்று எடுத்துக் 
கொண்டால் இந்த வினையையும் அமிலச் சிதைவு 
என்று கருதலாம். 

- பி,எஸ்.இரா, 

நூலோது 

.. McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book SSA : New York, 
1983, a 

அமில நீரிலிகள் 

இவை கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் முக்கியப் பெறுதி 
களில் ஒன்றாகும், கார்பாக்சில் அமில நீரிலிகளில், 
இருசார்பாக்சில் அமில நீரிலிகளும் (010870௦௩41 
‘acid ஊற்றம்106) அரோமாட்டிக் அமில நீரிலிகளும் 

திண்மப்பொருள்கள் மற்ற ஒற்றைக் கார்பாக்சில் அமி 
லங்களின் (1000047003112 80148) நீரிலிகள் நீர்மங் 

களாக உள்ளன. அசெட்டிக் நீரிலி (80₹(10 anhydride) 

அரிக்கும் இயல்புடைய ஒரு நீர்மம், அசெட்டிக் நீரி 
லியும், ஒரு சில வளைய நீரிலிகளுமே பொதுவாகப் 
பயனுள்ள சேர்மங்கள். இருகார்பாக்ரில் அமிலங்கள் 
சூடாக்கப்படும்போது நீரை இழந்து எளிதில் ஐந்து 
அல்லது ஆறு அணு வளையங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

வளைய நீரிலிகளில் முக்கியமானவை சக்சினிக் 
(8001010), குளுடாரிக் (21118110), மாலீயிக் (121612), 

தாலிக் (ற118110) நீரிலிகள். ட, 

அசெட்டிக் நீரிலி தயாரிப்பு, ஆய்வுக்கூடத்தில் 
சோடியம் அசெட்டே ட்டுடன் அசெட்டைல் குளோ 

ரைடு சேர்த்து; அக்கலவையைக் காய்ச்சிவடிப்பதால் 
இது கிடைக்கிறது. ் 

H,CCOC! + H,CCOONa -(H,CCO),O 

அசெட்டிக் ' நீரிலி தயாரிக்க மற்றோர் எளிய 
முறையானது, அசெட்டிக் அமிலத்துடன் 8ட்டன் 
(keten) வினைபுரிதல் ஆகும். (கட்டன் என்பது பொது 

வாக அசெட்டிக் அமிலத்தின் உயர்வெப்பறிலைச் 
சிதைவில் கிடைக்கும் விளைபொருள்) - ் 

H,CCOOH ~ H,O “+ H,C= C=O . 
கட்டன் 

H,C=C=0 + H,CCOOH + (H,CCO),0 

தொழில் முறையில் அசெட்டிக் நீரிலி தயாரிக்கப் 
பின்வரும் முறைகள் உள்ளன; நீரற்ற சோடியம் 
aoe Greet (anhydrous sodium acetate) அதில் 
பாதியளவுடன் வினைபுரியத் தேவையான தயோ 
ord குளோரனடைி 600) அல்லது சல்ஃப்யூரைல் 
குளோரைடு (50, Cl, ) அல்லது பாஸ்பரஸ் 
ஐங்குளோரைடுடன் (PCI,) வெப்பப்படுத்துவ 
தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. காப்பர் அசெட்டேட்டு, 
கோபால்ட் அசெட்டேட்டு ஆகியவற்றை வினையூக்கி 

. களாகக் கொண்டு அசெட்டால்டிஹைடிவ் ஆக்சிஜன். 
ஏ.ம்றம் (௦௩102110௦0) செய்தும் தொழில். முறையில் 
அசெட்டிக் நீரிலி தயாரிக்கப்படுவது. 

பொதுப் பண்புகள். அமில நீரிலிகள் நடுநிலை 
இயல்புடைய நீர்ம அல்லது இண்மப் பொருள்கள், 
ஈதரில், கரைகின்றன. இவற்றின். கொதிநிலை



அந்தந்த மூல அமிலத்தின் கொதிநிலையை வீட 
் அதிகம். அசெட்டிக் அமிலத்தின் கொதிநிலை 11806; 
அசெட்டிக் நீரிலியின் கொதிநிலை 138°C, 

அசெட்டிக் நீரிலி ஒரு நிறமற்ற நீர்மம். அசெட் 
டிக் அமிலத்தின் மணம் போன்ற மூக்கைத்துளைக் 
கும் நெடியை உடையது. ஈதர், பென்சீனில் எளிதில் 

கரைகிறது. அசெட்டைல் குளோரைடு பேரல் காற் 
றில் புகைவதில்லை. ் 

அமில நீரிலிகள் நீரினால் சிதைவடைந்து அவற் 
றில் அடங்கியுள்ள அமிலங்களைத் தருகின்றன. 
சூடாக்குவதகாலோ ஒரு துளி அடர் கந்தக : அமிலம் 
சேர்ப்பநாலோ உடனடியாக மிகத்... தீவிரமாக 
வினை ஏற்படுகிறது, * 

வேதி வினைகளில் அமில நீரிலிகள் ' அமிலக் 

குளோரைடுகளைப் ' போலவே .உள்ளன. ஆனால், 

இவ்வினைகளில் இவை மிக மெதுவாக ஈடுபடுகின் 
றன... அமிலக் குளோரைடுகளின் வினைகளில் ஒரு 

மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு பெறப்படுவது 
போல, அமில நீரிலிகளின் வினைகளில் ஒரு மூலக் 
கூறு கார்பாக்சிலீக் அமிலம் பெறப்படும். அசெட் 

டிக் நீரிலியின்' வினைகளில் வெளியேற்றப்படும் 
அசெட்டிக் அமிலத்தின் -: அளவு வினைபுரியும் சோர் 
மத்தில் உள்ள -011 அல்லது -111]) தொகுதிகளின் 
எண்ணிக்கையைக் கண்டறியப் பயன்படுகின் றது. 

இவ்வினைகள் வீரியம் குறைவாக நடைபெறுவ 
தால், அமிலக் குளோரைடுகளை விட இவையே பயன் 
படுத்த மிகவும் எளிதாக உள்ளன. அசெட்டைல் 

ஏற்றத்துக்கு (8081181100 அசெட்டைல் குளோ 
ரைடை. விட அசெட்டிக் நீரிலியைப் பயன்படுத்து 

தலே .மபாதுவாக விரும்பப்படுகிறது. அசெட்டிக் 
நீரிலியால் அசெட்டைல் ஏற்றம wen Guns செய் 
கையில் சிறிது சோடியம் அசெட்டேட்டு அல்லது அடர் 
கந்தக அமிலம் வினையூக்கியாகப் பயன் படுத்து 

தல் சிறப்பானது. ் 

அமில நீரிலிகள்' அல்கஹாலுடன் வினைபுரிகை 
யில் -OH தொகுதியில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணு, 

அசைல் தொகுதஇயால் பதிலீடு செய்யப்பட்டு, எஸ்ட் 

டர்கள் ' (85165) கிடைக்கின்றன, அசெட்டிக் நீரிலி 

தான் ..மிக அதிகமாகப் பயன்படும் : நீரிலி, இது 

பொதுவாக ஒரு அசெட்டைலேற்றக் காரணியாகப் 
பயன்படுகிறது. சேர்மங்களின் -01, -1111) தொகுதி 
களை நிர்ணயிக்கவும் இது உதவுகிறது, சாயங்க 
ளும், செல்லுலோஸ் அசெட்டேட்டு மூலம் ரேயான் 

இழையும், ஆஸ்ப்பிரின் (௨0110) போன்ற சில மருந் 
துப் பொருள்களும் தயாரிக்க 2 50PD 36 5 er oiy.am 
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அமில மிகைவு 

அமிலமிகைவு என்பது உடலின் வளர்சிதை (௨4௨ 

bolic) மாற்றங்களின் போது உற்பத்தியாகின்ற H* 

அயனிகள் ர் ௦25) உடலியங்கு, (1176101௦210:1), 

மாற்றங்களின் Gur gud 2.uItGer®) (biochemical) 
மாற்றங்களின் போதும் விளைந்து , வெளியேற்றப் 
படாமல் உடலிலேயே தங்கி இரத்தத்தின் (1௦௦04) - 
பி.எச் (211) ஐயும், உயிரணு வெளி நீரின் ற11 ஐயும் 
குறைத்து உறு விளைவிக்கின்ற ஒரு நிலைமையா 
கும். நாள்தோறும் ் உண்ணுகின்ற உணவிலுள்ள 
மாவும், கொழுப்பும், ' புரதச் சத்துக்களும் Haga 

ளால் ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, சல் 
ஃபேட்டு (8ய101216), பாஸ்ஃபேட்டு (ர1௦8ற816) 

கார்பானிக் அமிலம் (0௨100016 8010) முதலிய கழி 

வுப் பொருள்களாசின்மன, இவை H* அயனியைக் 

கொடுக்கின்றன. 

அமிலங்கள். *1* அயனிகள் அல்லது புரோட் 

டான்களைத் (001008) தருபவை அமிலங்கள், 

எடுத்துக்காட்டு. 

H,CO,; » H* + HCO,” 

pH என்பது ஒரு பொருளுடைய அமில அல்லது 

காரத்தன்மையைப் பற்றித் தெரியப்படுத்தப் 

பயன்படுத்தப்படும் அளவுகோலைக் குறிக்கும் ஒரு 

குறியீடு, 

H* அயனிகள் அல்லது அமிலங்கள் உற்பத்தி. 
உடற்செயலில் மாறுதல்களாலும், உயிரணுக்களில் 

ஏற்படும் வளர்சிதை மாற்றங்களாலும் உயிரணு 
G&ipsiev (extra cellular fluid), adeu எதிர் மின் 

அயனிகளாகவும் (8618 ௨01௦௦) லாக்ட்டேட்டு, பைரூ 

வேட்டு, கட்டோன்களாகவும் (lactate, pyruvate, 
1:610065) சேர்கின்றன. காற்று சுவாசிப்பதாலும் 
(respiratory) அமில அயனிகள் உடலில் சேரலாம்,
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எடுத்துக்காட்டு கார்பானிக் அமிலம் (carbonic 

3012), உடலில் உற்பத்தியாகும் அமில அயனிகள் (H 
1008). இவை மூன்று வழிகளில் வெளியேற்றப்படு 
இன்றன. அவையாவன, (1) நுரையீரல் வழி (pul- 

monary excretion) வெளியேற்றம், (2) சிறுநீரக 
ep (renal excretion) வெளியேற்றம், (3) தாங்கிகள் 
(buffers) வாயிலாகச் சமன்படுத்துதல் என்பன 
வாகும். 

நுரையீரல் வழி வெளியேற்றம். உயிரணுக்களுடைய 
வளர்சிதை மாற்றங்களினால் உண்டாக்கப்படும் 
கார்பன் டை. ஆக்சைடு ஒரு கரைசலில் அமிலமா 
ang. அதாவது ஒரு கார்பன் டைஆக்சைடு அயனி 

யும், இரண்டு 11 * அயனிகளுமாகச் ் சேர்ந்து நீரற்ற 

வினையூக்கியால் அளக்குவிக்கப்பட்டுக் கார்பானிக் 
அமிலமாகறது. நுரையீரலிலிருந்து வெளியேற்றப் 
படும் ஒவ்வொரு கார்பன் டை ஆக்சைடு முலக்கூறும் 

(molecule) ஒரு ழ் அயனியின் இழப்புக்குச் சம 
மாகும். oe 

சிறுரீரகவழி வெளியேற்றம். 11] அயனியானது அம் 
மோனியா, பாஸ்ஃபேட்டு, கார்பானிக் அமிலமாக 

உயிரணு சூழ் நீரின் ற11' க்குத் தக்கவாறு உள் | 
நிறுத்தவோ, வெளியேற்றவோ படுகிறது. 

* தாங்கிகள், ஒரு வலுக்குறைந்த அமிலமும் (weak 
3014) லீரியக் காரத்துடன் சேர்ந்த அதன் உப்பும் 
கலந்த கலவையின் கரைசலே தாங்கி எனம்படும்: 
தூங்கல் கரைசல் ஒன்றுடன் பதிதாக ஹைட்ரஜன் 

அயனிகளைச் சேர்த்தால் இப்பு திய கலவையில் ஹைட் 
ரஜன் அயனியின் அளவு மாறாமல்-தாங்கல் கரைசல் 

செயல்படும், இந்தத் தாங்கல் கரைசவிலிருந்து ஹைட் 
ரஜன் அயனி வெளியேற்றப்படுமானால் . இப்பொழு 
தும் ஹைட்ரஜன் அயனியின் செறிவு மாறாமல் 
ஹைட்ரஜன் அயனியைப் புதிதாக உண்டாக்கும். 

இதனால்தான் இதற்குத் தாங்கிக் கரைசல் என்று 
பெயர். . , வ 

பைக்கார்பனேட்டு, கார்பானிக்அமிலம் இவற்றின் 
கூட்டு ஒரு மிக முக்கியமான 'உடற் செயலியல் 
தரவ்கியாகும் (0%3/5101021081 504780; இது அளவிலும் 
அதிகமானது. 

எடுத்துக்காட்டுகள். ; 

a. (HHB) + (HB) + (cations) ” 

4 

2, H,PO, + HPO,” ‘+ H,0* 

கார்பானிக் _ அமிலம், ர் 

az 

அயனியாகவும் ayy 

பைக்கார்பனேட் அயனி (HCOs) ஆசவும் பிரீகிறது. , 
அது ஷீ நீமோகுளோபினாலும் (haemoglobin), S735 

Bi uss sSoargyd (plasma proteins) சமனப் 

படுச்சப்படுகிறது. இது இசுக்களிலிருந்து நுரையீரல் 
களுக்: குப், போகும் கார்பானிக் அமிலத்தினால் ற13 
மார.த்றங்களைக் சகலன். 

அமிவமிகைவு | என்பது உடல் இயக்கத்தால் ஒவ் 
வொரு நாளும் ஏற்படுகின்ற அமிலகாரச் சமன் 
பாட்டில் . (2௦01ம் 856 balance) ஏற்படக்கூடிய ஒரு 

சாதாரண நிகழ்ச்சி அல்லது மாறுதலாகும், அமில 
மிகைவு 8ழ்க்கண்ட வகைகளில் நேரலாம் 

7) - சுவாசித்தலின் அமிலமிகைவு 
acidosis) 

'( respiratory 

2) வளர்சிதை மாற்ற அமிலமிகைவு (metabolic 

acidosis) - 

3) லாக்ட்டிக் அறிவினை (lactic acidosis) 

சுவாசித்தலின்' "அமிலமிகைவு. ' சுவாசித்தலின் 
அமிலமிகைவு என்பது ஒரு நோய்க்குறியாகும், இது 
மூச்சுவிடும் தஇறமையினமையால் (respiratory failure) 
ஏற்ப்டலாம்.. பலவித நுரையீரல் : நோய்களினாலோ 
காற்று மாற்றப்பணியைப். பாதிக்கின்ற மருந்துகள் 
அல்லது... நஞ்சுகளாலோ (78$ர10க(௦07/ depressants) 

தலையில் படும் காயத்தினாலோ (65௬ injury) oH 

படலரம். மேலும் இளம்பிள்ளை . வாதம் (0011௦ 10ர-. 
cilitis), பல நரம்பழற்சி (polyncuritisy Qencvecnr 

அம் ஏற்படலாம். டம ரட் 

வளர்சிதைமாற்ற அமிலமிகைவை உண்டுபண்ணக் 

கூடிய ் நோய் நிலைகள் ் 

் ், a ) இனிப்பு நீரிழிவு (1812௭2 mellitus) 

அ) லாக்ட்டிக் அமிலமிகைவு 

ஆ) கட்டோ அமிலமிகைவு 

(2) பேதி- அதன் - காரணமாக 'பைக் கார்ப 

னேட்டு இழப்பு: . veh 7 
Tue 

(3) சிறுகரகச் , செயல் தளர்வு . ('1.6£வ failure). 
இதனால் அமில அயனிகள் வெளியேற்றப்படாமல் 

1[* அயனிகளின். மட்டம் இரத்தத்தில் உயர்த்து 
அமிலமிகைவு ஏற்படும், ் 

(4)- Osu நிறுத்தம் ( 2௭412௦ arrest 

வளர்சிதை அமிலமிகைவால் ஏற்படுகின்ற உயிர்.



வேஇயியல் மாற்றங்கள் முகுளத்திலுள்ள (௦00118) 
உயிர்ப்பு மையங்களை (6501781003. ௦20165) முடுக்கி 

மூச்சுவீிடுதலை விரைவாக்கிக் .. கார்பன் டை 
ஆக்சைடை நுரையீரல் வழி வெளியேற்றி, pH 
மட்டத்தை உயர்த்தி ஈடு செய்ய முயலும். அப்போது 
நோயாளி விரைவாகவும். ஆழ்ந்தும் மூச்சுவிடுவார். 
இதை அமிலமிகைவு - மூச்சு. விடுதல் (acidotic 

breathing) erewus. 

' 'லாக்ட்டிக் அமிலமிகைவு. உடற்செயலியல் 

நிலைமைகளில் ச௪ளன்நீரின் (567மா) லாக்ட்டிக் அமில 

அளவு 0,4 முதல் 7.3 மில்லிமோல்/லிட்டர் ஆகும். 

உடற்பயிற்சியினால் லாக்ட்டிக் : அமில : நிலை சிறிது 

உயரும். ஆனால் கீழ்க்கண்ட உடல் கோளாறுகளால் 

லாக்ட்டிக் அமில மட்டம் மிக உயரும். , 

௮) Bsus அதிர்ச்சி (cardiogenic shock) 

ஆ. இரத்த இழப்பு ௮ area ( haemorrhagic shock) 

1 

@) SMprny ( dehydration) 

மேற்கண்ட காரணங்களால் இரத்த ஓட்டம் 

குறைந்து இசுக்கள் ஆக்சிஜன், கிடைக்காத நிலையில் 
காற்றற்ற கிளைக்கோஜன் சிதைவு வழியே (௨0௦262001௦ 

2190019618) எரி பொருளை உற்பத்தி செய்து அதனால் 
உண்டான விளை பொருள்கள் (60ம் products) 

ப்ப தைக் பைரூவேட்டு போன்றவை) இரத்தத் 

இல் கலந்து 11” அயனி மட்டம் உயர்ந்து 11 தாழ்ந்து 
விடும். இதுவே லாக்ட்டிக் அமிலமிகைவாகும். 

இதே நிலை சர்க்கரை நோயைக் குறைக்கும் சில 

மருந்துகளான ஃபென்ஃபார்மின் (01௦0101ற1) 

போன்றவற்றை நீண்டகாலம் உண்பதாலும் உண்டா 

கலாம். ட் 

் அமிலமிகைவைப் போலவே காரமிகைவும் (alka- 

losis) ஏ ற்படக்கூடும். வயர் 

Me 'சுவாசித்தலில் காரமிகைவு ( respiratory alkalosis), 

வேகமாகமூச்சுவிடுவதால் 'கார்பானிக் அமிலம் அதிக 

பமாக. பனியர். 'காரமிகைவு ஏற்படலாம். 

வளர்சிதை மாற்றக் காரமிகைவு, வாந்தி, குழாய் 

மூலம் இரைப்பை நீரை உறிஞ்சி எடுத்தல் ஆகியவற் 

._ றினாலும் அமில சமன சிகிச்சை (antacid therapy); 

இரத்தம் ஏற்றுகல், பொட்டாசியக் குறைவு, ஆதிய 

வற்றாலும் காரமிகைவு ஏற்படலாம். 

௪ 
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. ௬வாசித்தலில் அமிலமிகைவைச் க£ன்படுத்தும் 

முறை. இடையிடையே மிக அழுத்தக் காற்று மாற்றி 
(intermittant positive pressure respirator) (IPPR) 

(இடைவலிட்ட நிறையழுத்த உயிர்ப்பி) மூலம் 
ஆக்சிஜனை துரையீரல்களில் செலுத்திக் குணப்படுத் 
தலாம். 

வளர்சிதை மாற்ற லாக்ட்டிக் அமில்மிகைவு. இவை 
இரண்டையும் மூல காரணமாக நோய்களைக் குணப் 
படுத்துவதனாலும், சிரை வழி 7.5 விழுக்காடு அல்லது 
8.4 விழுக்காடு சோடா பைக்கார்பனேட்டு செலுத்து 
வதனாலும் குணப்படுத்தலாம். 

அமிலமிகைவைச் சரியான நேரத்தில், சரியான 
முறையில் சீர்செய்யாவிடில் இதயத் . துடிப்புக்கான 
மின் ஓட்டங்கள் மாறி அல்லது தடைப்பட்டு இதயம் 
தாறுமாறாகக் துடித்துத் தடைப்படும். மேலும் நரம் 

பும், முக்ய மையங்களும் பாஇக்கப்பட்டு உடல்நிலை 
சீரழியும், காண்க, அமில எதிர்ப்பிகள், 

௪. இரா, இரா, 

நுாலோதி 

_ Thomp3on, R.H.S., Wooton I.D.C., Bio-Che- 

mical Disorders in Human Diseases, J & A Chur- 

chill, London, 1970, 

Varley. H., Practical Clinical Biochemistry, The 
English Language Book Society & William Heire- 

mann Medical Books Ltd., 1969 படகு 

அமிலமும் பய்டனு 

அமில - காரங்களை நுட்பமாக வரையறுத்துக் கூ று 

வதற்கான முயற்சி பதினேமாம் நூற்றாண்டிலேயே 

வேதியியல் வல்லுநர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 
ஒவ்வொரு கொள்கையும் காலப்போக்கில் அவ்வப் 
பொழுது கிடைக்கும். சோதனைச் சான்றுகளால் 
மாற்றத்துக்குட்பட்டு மேலும் நுட்பமாக_வரையறைப் 
படுத்தப்பட்டது, இவ்வமில - காரவரையறைகள் 
வேதியியல் அறிவு வளர வளர அதற்கேற்ப மாறி வரு 
கின்றன. இராபர்ட் பாயில் (௩008௩17௦16) அமிலத் 
தைக் 8ழ்க் கண்டவாறு வரையறுத்தார். . அமிலம் 

புளிப்புச் சுவை உள்ளது; பல பொருள்களைக்கரைக்க: 
வல்லது; அரிக்கும் தன்மை வாய்ந்தது; காரத்துடன் 
சேர்ந்து உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கக் கூடியது; - 
நீலலிட்மசைச் சிவப்பாக மாற்றும் தன்மை வாய்ந்தது.



26 அமிலமும் காரமும் 

காரம் தொழுவதற்கு சோப்பு போல் வழவமப் 
பாக இருக்கும்; சிவப்பு லிட்மசை நீலமாக மாற்றும் 

் அமிலங்களுடன் சேர்த்து உப்பையும் நீரையும் தரும்: 

ஏ. எல். லவாய்சியர் (க். 1.. 1 காம்) பதினெட் 
டாம் நூற்றாண்டின் இறுதஇுயில் தன் ஆராய்ச்சியின் 

. முடிவாகப் பல அமிலப் பொருள்கள் ஆக்ிஜனைக் 
கொண்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தார். ஆகவே அமிலத் 

தில் ஆக்சிஜன் முக்கியத் தனிமமாக இருக்கும் என் 
றார். கிரேக்க மொழியில் ஆச்சிஜன் என்றால் 
அமிலம் சனி (20௦1ம் generator) என்று பொருள். 

இ, பி. 1808 ஆம் ஆண்டில் சர் ஷம்ஃப்ரி டேவி (512 
Humphry Davy) என்பவர் ஹைட்ரோகுளோரிக் 
வாயு நீரில் கரைவதால் உண்டாகும் ஹைட்ரோக் 

குளோரிக் அமிலம் ஆக்ஜனைக் கொளன்டிருக்க 

வில்லை என்று கண்டறிந்தார். மேலும் அவரது 
ஆராய்ச்சியின் பலனாக, 8. பி. 1876 ஆம் ஆண்டில் 
அமிலங்களுக்குத் தேவையான தனிமம் ஹைட்ரஜன் 
தான், ஆக்சிஜன் அனறு என்று விளக்கினார். 
ஆகவேதான் தற்போது ஆக்சிஜனும் உள்ள ,அமிலங் 
sen (oxy acids) என்று அமழைக்கப்படுகின்றன. 

பின்னர் ஐஸ்ட்ஸ் வான் லீபிக் (105118 Von Liebig) 

கி, பி. 7840-ஆம் ஆண்டில் அமிலங்களுக்கான ஒரு 
விளக்கத்தை அளித்தார். அதன்படி, அமிலம் என்பது 

ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள ஓரு ' பொருள். 

அது உலோகங்களுடன் வினைபுரியும்போது ஹைட் 
ரஜனை உண்டாக்குகின்றது. 

அமிலங்களுடன் வீனைபட்டு உப்புகளை உண் 
டாக்கும் பொருள்கள் காரங்கள் என்று கருதப் 

பட்டன. இவ்வகையில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த 

சோடாக் காரமும், பொட்டாஷ் காரமும் காரங்க 

ளாகக் கருதப்பட்டன. இவற்றைத் தவிர மற்ற 

காரங்களும், முக்கியமாக அம்மோனியாவும், அமீன் 
களும் இருப்பது பின்னர் தெரியவந்தது. அமிலங் 
களும் காரங்களும் தற்காலத்தில் தொழில் துறையில் 
மிகவும் பயன்படுகின்றன.'. : இவ்வகையில் கந்தக 
அமிலம் (11, 50), பாஸ்ஃபாரிக் அமிலம் (13, PO,), 

நைட்ரிக் அமிலம் (11110), ஹைட்ரோக்குளோரிக் 

அமீலம் (1101) போன்றவை முக்கிய கனிம அமிலங்க . 

ளாகவும் (1௭௦123010 80195) அசெட்டிக் அமிலம் (பே, 

COOH), ஆச்சாலிக் அமிலம் (ஜேி;0.),ஃபீனால் 

சேய் போன்றவை முக்கியக் கரிம அமிலங்களா 

கவும் (01231௦ 80145) விளங்குகின்றன. இவ்வாறே 

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு (NaOH), பொட்டாசியம் 

ஹைட்ராக்சைடு (௩௦11), கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு 

(கே(00),) போன்றவை பயனுள்ள கனிமக் காரங் 

களாகவும் (1௦௦072811௦ 0856), . பிரிடின் : (C,H,N) 

எத்தில் அமன் (ஜே) போன்றவை கரிமக் 
காரங்களாகவும் (01231௦ bases) ere Aes mew, 

அர்ரேனியஸ் - ஆஸ்ட்வால்டு கொள்கை. நீரில் வேதிப் 
பொருள்களின் அயனியாக்கம் (ionisation) வரை 
யறுக்கப்பட்டபொழுது' அமில-காரங்களைப் பற்றிப் 

புது உண்மைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அர்ரேனி 
யஸ் - <gert_currev@ (Arrhenius - 0௦௯18) இ: பி, 
3884 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் அமில - காரங்களைப் 

பற்றிய வரையறைகளைத் .தனித்தனியாக ஆராய்ந்து 
விளக்கினர். அவர்கள் கொள்கைப்படி அமிலம் என் 
பது தீரில் பிரிகையுநறு: ஹைட்ரஜன் அயனிகளையும் 

(H*) காரம் என்பது நீரில் பிரிகையடைந்து ஹைட் 
ராக்சில் அயனிகளையும் (01) கொடுக்கவல்லவை, : 

 HCh=2 H* + €1 

NaOH 4 Na’ +0OH 

அர்ரேனி௰ஸ் . கொள்கைப்படி ' . .நடுநிலையாக்கல் 
(06017811581100) என்பது ஹைட்ரஜன் அயனியும் 
ஹைட்ராக்சில் அயனியும் இணைந்து நீர் உருவாவ 
தாகும். 

நர், ௦ 

Ba (OH), + H,SO, —> 2 H,0O + BaSO, 

அர்ரேனியஸின் அமில - காரக் கொள்கையின் மூலம் 
அமில : காரச் சமநிலைகளையும், அமில-காரங்களின் 
வீரியங்களையும் விளக்க முடிந்தது. நீரில் ஒர் அமிலம் 
(HA) பிரிகையுறுவதைக் 8ழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட் 
டால் அதன் பிரிகை மாறிலியையும் (01950012(101 
constant) பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். 

+ _ 

HA =H +A 

Ky, — (H*] [Av] HA = “Thal 

அடைப்புக்குறிகள் [ ] செறிவை மோல்்/லிட்டரில் 
குறிக்கன்றன. 1517& என்பது அமிலத்தின் பிரிளை 
மாறிலியாகும். இப்பிரிகை மாறிலி வீரியமிக்க 
அமிலங்களுக்கு அதிகமாசவும், வீரியம் குன்றிய 
அமிலங்களுக்குக் குறைவாகவும் உள்ளது. எடுத்துக் 
காட்டாக, 256 வெப்பதிலையில்,நீர்க்கரைப்பானில். 
அசெட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி 7.81.0”5, 

இம்மதிப்பு நீர்த்த கரைசல்களில் (11ம15 
5010110௦௦5) மிகக் குறைந்த அளவே மாறுபடுகின்றது, 
நைட்ரஸ் அமிலத்தின் (11110,) பிரிகை .மாறிலி 
யானது அசெட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலியை 
விட 25 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது,



HNO; == Ht + NO; 
K, = 4.6 x 107 

பிரிகை மாறிலிகள் வெப்பநிலை மாறுபாட்டா 
லும், கரைப்பான் மாற்றத்தாலும் சிறிது மாறுபடு 
கின்றன. பொதுவாக, இவ்வுலகில் நீர் எங்கும் 
எளிதில் இடைப்பதாலும், றந்த கரைப்பானாக 
விளங்குவதாலும்அமில-கார வீனைகள் இவ்வூடகத் 
இலேயே நடத்தப்படுகன் றன. 

அசெட்டிக் அமிலத்தில் ஒரே ஒரு பிரிகையுறு 
ஸைட்ரஜன் மட்டும் இருப்பதால் அது ஒரு காரவியல் 
அமிலம் (0௦0௦008510 ௨௦16) ஆகும். இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட பிரிகையுறு ஹைட்ரஜன் அணுக் 
கள் ஓர் அமிலத்தில் இருந்தால் அவை பல்காரவியல் 
அமிலங்கள், (polybasic acid) என்று அழைக்கப் 

படு கின் றன. எடுத்துக்காட்டாக பாஸ்ஃபோரிக் 

அமிலத்தைக் கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்கலாம். 

அயனியாக்கல் Ka, 25°C 

H,PO, =2H*+ H,PO, 15 x 107° 

௫ _ 
120, ரர் + HPO! 62x 10° 

- tants 
HPO,” == Ht + PO, 4 x 10 

இதேபோல் நீரில் காரங்கள் அயனியாவதையும் கூற 

லாம்; இருந்தாலும் நீர்க் கரைசலில் H*, OH அயனி 

களின் . செறிவு தனித்தனியாக வேறுபடுவதில்லை 

இதற்குக் காரணம் நீரே ஒரு வீரியம் குன்றிய அமில 

மாகவும், காரமாகவும் விளங்குவது. தான். 

H,O <2 H* + On 

சுத்தமான . நீரில் 11”, 014 அயனிகளின் செறிவு 
சமநிலையில் உள்ளது. அறை வெப்ப நிலையில் 

இட்டத்தட்ட 2707 % நீர் அயனிகளாக உள்ளது. 

ஆகவே, 

| _ (H*] 1087} ss ட ப. த மி 102110 
து 11109) 

இதன் மூலம் நீர்க் கரைசலில் ர் அல்லது 011 அயவி 

களின் ஏதாவது ஒரு செறிவு தெரிந்தால் மற்றதை 

எனிதஇில் . கணக்கிடலாம். இதுவே இ.பி, 1909 ஆம் 

ஆண்டில் எஸ்.பி.எல். சாரன்சன் (524. Sorenson). 

என்ற அறிவியலார்க்கு ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் 

செறிவைக் கணக்டை உதவும் மடக்கை 2113 அள 

கோலை (logarithmic pH scale) வரையறுத்து. 
விளக்கக் காரணமாயிருந்தது. 
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ர - 102 [0] (25° C) 

pH அளவீடுகள் 0 - 14வரை, வீரியமிக்க அமிலத் 
இலிருந்து, வீரியமிக்க காரம் வரை அளவீடப் 

பட்டுள்ளன. சாதாரண வெப்பதிலையில் சுத்தமான 
நீரின்றா1 ௪ 7. 

பிரான்ஸ்டெட்-லவ்ரி கொள்கை, அர்ரேனியஸின் 

கொள்கை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அமைத் 
இருக்கவில்லை. ஏனெனில் 17) அவர் கொள்ளை நீரி 
யக் கரைசல்களுக்கு மட்டுமே ஏற்புடையதாக இருந் 
தது, 2) அம்மோனியா அல்லது நைட்ரஜனைக் 

கொண்டிருக்கும் மற்ற பொருள்களில் ஹைட்ராக்கில் 
தொகுதி இல்லாவிட்டாலும் நீரில் கரைந்து காரக் 
சுரைசல்களைக் கொடுத்தன 3) ல உப்புகள் நீரில் 

கரைத்து நடுநிலைக் சரைசல்களை உண்டாக்குவ 
தில்லை, இதனை அவரால் விளக்க முடியலில்லை, 
தி.பி, 1020 அண்டு வாக்கில் டென்மார்க் நாட்டைச் 
சேர்ந்த ஜெ. என். பிரான்ஸ் டெட் (9.14, Bronsted) 
என்பவரும், இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த டிஎம். 
லவ்ரி (1.4. Lowry) என்பவரும் தனித்தனியே நீர்க் 

கரைசல்களுக்கும், நீரல்லாத மற்றக் கரைசல்களுக் 
கும் பொருந்துப்படியான அமில-காரங்களுக்கு ஒரு 
பொதுவான வரையறை வகுத்தனர், இவர்கள் 

கொள்கைப்படி அமிலம் என்பது புரோட்டான் 
வழங்கி (0010 8௦0002); காரம் என்பது புரோட் 
டான் ஏற்பி (010100 8060101). இப்புதுக் கொள்கை 
அர்ரேனியஸ் சொன்ன அமில-காரம் பற்றிய விளக் 

கங்களுக்கும் பொருந்துவதாக இருந்தது. எடுத்துக 

காட்டாக அசெட்டிக் அமிலத்திற்கும் சோடியம் 

ஹைட்ராக்சைடிற்கும் இடையே நிகழும் வினையைக் 

8ழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

CH;COOH + OH » CH,COO + H,O 

NaOH >» Na” + OH” 
அசெட்டிக் அமிலம் புரோட்டானை வழங்குவதால் 
அமிலம், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு புரோட்டானை 

ஏற்றுக் கொள்வதால் அது காரம், பிரான்ஸ்டெட்- 

லவரி கோட்பாடு கரைப்பான்களின் அமில-காரமா 

கச். செயல்படுவதை வலியுறுத்துகிறது, (௪. கா) 
நீர்த்த ஹைட்ரஜன் குளோரைடு சுரைசல் (ஹைட்ரோ 

குளோரிக் அமிலம்) ஒரு வீரிய மிக்க அமிலம். 
எனெனில் நீர் 1101 இலிருந்து எளிதில் புரோட்டானை 

ஏற்றுக் கொண்டு 1107 அயனியாகிறது. மற்ற 

கரைப்பான்களில் இத் தகைய புரோட்டான் 

மாற்றம் நீரில் நடைபெறுவது போல் நிகழ்வதில்லை. 

பிரான்ஸ்டெட் லவ்ரி கோட்பாட்டின் படி 110] 
புரோட்டான். வழங்க; எனவே அது அமிலம் 
நீர் புரோட்டானை ஏற்பதால் அது காரம். 

HCl + Hi0 > 1,07. + crm 
அமிலம் காரம் இணை (இணை 

அமிலம் காரம்
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101 க்கும் 17,0 க்கும் இடையே நிகழும் வினையில் 
புது அமிலமும், புது காரமும் உண்டாகின்றன. அவை 
Gu Qensnr sHard (conjugate acid) இணைகாரம் 
(conjugate base) என்று அமழைக்கப்படுகின்றன. 

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினையின்படி. HCl & 

0௨ம், 11,0* & 1,0 -௨ம் இணை அமீல-கார இரட் 
eor_act (conjugate acid-base pairs) 4@%. GuGa 
கொடுக்கப் பட்டுள்ள வீனை முழுவதுமாக வலப்புறம் 
நோக்கியே அமைத்துள்ளன. ஒரு 110! மோல் ஒரு 

71,0* மோலையும், ஒரு 01 மோலையும் உண்டாக்கு 
இன்றது. சாதாரண கனிம அமிலங்களான 11140, 

1,50,, 1010, போன்றவை நீரில் முழுவதாகப் பிரி 
கையுறுகன்றன. இவை வீரியமிக்க அமிலங்கள் (strong 
20105) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே ஒற்றை 
அம்புக்குறியால் இவ்வினை குறிக்கப்படுகின் றது. 
அனால் அசெட்டிக் அமிலம் நீரில் அதிக அளவில் 
பிரிகை அடைவதில்லை. ஆகவே அவை வீரியமிக்க 

அமில-காரங்களைப் போல் எளிதில் அயனிகளாகப் 

பிரிகையுறாமல் மூலக்கூறுகளாகவே உள்ளன. 

CH,COOH + H,O == நூர் 4 0,000 
அமிலம் காரம் இணை இணை . 

அமிலம் காரம் 

எனவே இவ்வினை இரு அம்புக்குறிகளால் மீள்வினை 
என்று பொருள்படும்படி குறிப்பீடப்படுகிறது - 
இவ்வாறு பெரும்பாலான கரிமக் கரைப்பான் கள் 
நீரில் அதிகம் அயனிகளாகப் பிரிகை அடைவதில்லை. 
இவ்வமிலங்கள் வீரியம் குன்றிய அமிலங்கள் : (68% 
80148) என்று அழமைக்கப்படுகின் றன . 

பிரான்ஸ்டெட்-லவ்ரி கொள்கையின்படி. நீர் 

அமிலமாகவும் காரமாகவும் செயல்படுகின்றது. எடுத் 
துக்காட்டாக நீரில் அம்மோனியா கரைவதைக் இழ்க் 
கண்டவாறு எழுதலாம் 

ஷ் ௬௯. 

NH, + OH 

இணை இணை 
அமிலம் காரம் 

NH, + HOH => 

காரம் அமிலம் 

அமிலம் (11011), காரமான 19417, க்குப் புரோட் 

டாளை வழங்குகின்றது. அயனி இணை அமிலமாகும். 
இவ்வினை முழுமை பெறுவதில்லை. அம்மோனியா 
கரைசலின் கடத்தும் இறன் குறைவு; இதிலிருந்து அம் 
மோனியா வீரியம் குன்றிய காரம் என்றும் அறிய 

லாம். இவ்வாறு நீர் போன்று புரோட்டானை வழங் 
கும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்கிற பண்பைப் பெற்றிருக் 
கின்ற பொருள்கள் ஈரியல்புடைத்த கரைப்பான் 
(amphiprotic solvent) crew my பெயர்பெறும். 

அர்ரேனியஸ் கொள்கையும்,பிரான்ஸ்டெட்-லவரீ 

கொள்கையும் காரத்தைப் பற்றி வரையறுப்பதில் 
வேறுபடுகின்றன. பிரான்ஸ்டெ*-லவ்ரி கொள்கை 
அம்மோனியா போன்ற ஸைட்ராக்சில் தொகுதி 
கொண்டிராத காரங்களில் காரத்தன்மையை விளக்க 

உதவுகின்றன. அம்மோனியா, மற்ற நைட்ரஜன் சேர் 
மங்கள் நீரில் கரையும்போது நீரிலிருந்து புரோட் 
டானைப் பெற்றுக் கொண்டு ஷஹைட்ராக்சில் அயனி 

களை உருவாக்குகின்றது. 

NH, 4 1,02 நார்ப் 
+ - 

(Na) CH,COO + H,O 
அசெட்டேட்டு அமிலம் 

(காரம்) 

IL 
CH,COOH + (Na’) OH 

அசெட்டிக் அமிலம் இணை காரம் 

(( இணை அமிலம்) : 

பிரான்ஸ்டெட்-லவ்ரி கொள்கை. புரோட்டானைக் 

கொண்டுள்ள எந்தவொரு கரைப்பானுக்கும். (pro 

tonic solvents) பொருந்தும். 

லூயிஸ் கொள்கை, கி.பி, 1938-ஆம் ஆண்டில் 
ஜி.என். லூயிஸ் (0.14, 1௭16) என்ற அறிவியல் 
அறிஞர் அமில காரங்களை எலெச்ட்ரான்களை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கினார். நீர் அல் 
லாத கரைப்பான்களில் கரைந்த அமிலமும் காரமும் 

ஒன்றையொன்று முறிக்கன்ற வினையையும் பல 

கரிமச் சேர்ம வினைகளில் வினையூக்கியாகப் பயன 
படுகின்ற சில அமிலங்களின் வினைகளையும் (ஹை 
ட்ரஜன் அல்லது புரோட்டான்்௧ள் இல்லாதவை) 
லு£யிஸ் கொள்கை தெளிவாக விளக்குகிறது. இவர் 

கொள்கைப்படி ஓர் அமிலம் (Lewis acid) என்பது 

இணை எலெக்ட்ரானள்௧களைக் (electron pair) காரத் 

திலிருந்து ஏற்கும் பொருள்; காரம் (base) என் 
பது இணை எலெக்ட்ரான்களை வழங்கும் பொருள். 

பிரான்ஸ்டெட்-லவ்ரி கொள்கைப்படி அம்மோனியா 

விற்கும் அசெட்டிக் அமிலத்திற்கும் இடையே நிகழும் 
வினை ஓர் அமில-கார வினையாகும்; காரணம் அமி 

லம் வழங்கும் புரோட்டானை அம்மோனியா ஏற்றுக் 
கொள்கிறது. ஆனால் லுயிஸ் கொள்கைப்படி 

- அம்மோனியா மூலக்கூறு இணை எலெக்ட்ரான்களை 

வழங்கிச் சகபிணைப்பு கண்டாலதால் இது ஒரு 
அமில-கார வினையாகும். 

் + 
‘wae ட அஷ i ன 
11:11:11 4 (00000) — 111111) + CH,COO 

H H



லரயிஸ் கோட்பாடு, புரோட்டான் மாற்றத்திற்குள் 
ளாகும் பொருள்கள் மட்டுமின்றி மற்றப் பொருள் 
களுக்கும் பொருந்துகின்றது, போரான் முஃபுளோ 
ரைடு (81) எலெக்ட்ரான் குறைச்சேர்மம். ஆனால் 

அம்மோனியாவில் ஓர் இணை எலெக்ட்ரான் 

உள்ளது, இவ்விரண்டும் கீழ்க்கண்டவாறு enews yA 
கின்றன. , 

1ம் ry 
15 நி “4071 நூ F-B-N—H 

F H FH 

அமிலம் (BF), argu (NH;) இலிருந்து இணை 

எலெக்ட்ரான்்களைப் பெற்றுக்கொள்வதால் சக 
பிணைப்பு உண்டாகிறது, எல்லா லூயிஸ் காரங்க 
ளும் ஒர் அடிப்படைப் பண்பைப் பெற்றுள்ளன. 
அவை இணை எலெக்ட்ரான்்களையோ பங்கிடப் 

படாத எலெக்ட்ரான்்களையோ கொண்டிருக்கின் 
றன. இதே போல் எல்லா லூயிஸ் அமிலங்களும் 

காலியான மூலக்கூற்றுச் சூழகங்களை ப் (றட? 11016- 

[ஜா ௦101818) பெற்றிருக்கின்றன. 

உசநோவிச் : கொள்கை. அமில.காரங்களைப் 

பற்றி இ.பி. 1939 ஆம் ஆண்டில் சில சமயங்களில் 
நேர்மம்-எ தர்மம் கொள்கை (081(146-082௨(176 4116- 
ory) என்று சொல்லப்படுகின்ற கொள்கையை எம், 
உசநோவிச் (4, 08௩010) என்பவர் வெளியிட் 
டார். இக்கொள்கைப் படி அமிலங்கள் காரங்சளு 

டன் சேர்ந்து உப்பை உண்டாக்கும்; நேரயனியைக் 
(௦211௦௦) கொடுத்து எஇரயனியுடன் (8௦1௦௦) சேரும் 

எதிரயனியைக் கொடுத்து நேரயனி காரங்கள் 

களுடன் சேரும். 

Na,O + SO, == 2 Na* + SO,” (1) - 

2.Na + Cl, = =2Na* + 2c, (2) 

(1) வினையில் 50, அமிலமாகும்; காரணம் 05” அய 

னியை எடுத்துக்கொண்டு 50.2” மாறுவதுதான். 

(2) வது வினையில் படே அமிலமாகும்; ஏனெனில் 

இது எலெக்ட்ரான்களுடன் இணைந்து 0!” ஆக 

மாறுகிறது. (8)அவது வினை ஆக்சிஜனேற்ற-இறக்க 
வினையாகும். ஆக்சிஜனேற்ற-இறக்கக் கோட்பாடு 
களும் இக் : கொள்கையால் இணைந்திருப்பது இக் 
கொள்கையின் இறப்பாகும். 

வன் அமிலங்களும் வன் காரங்களும், மென் அமி 
லங்களும் மென் காரங்களும், லூயிஸ் கொள்கைப்படி. 

அமிலங்கள் காரங்களுடைய பண்புகளை ஒருமைப் 

படுத்த எடுத்த முயற்சிகள் மிகவும் சிக்கலுக்கு உள் 

அமிலமும் காரமும் 29 

ளாயின. ஆகையினால் இந்த முறைப்படுத்தலில் 
முதன் முதலில் 1963 ஆம் ஆண்டில் ஆர்,ஜி, பியா் 
சன் (௩. 0, 185௦௦) ஓரளவு வெற்றிகண்டார். 
அவர் கொள்கைப்படி, லூயிஸ் காரங்களை அவர் 

மென்காரங்கள் (soft bases) என்று அழைத்தார். 

இந்த மென்காரங்கள் அதக முனைவாக்கும் தன்மை 
உள்ளவையாகவும், குறைந்த எலெக்ட்ரான் எர்ப்ப் 
சக்தி உள்ளவையாகவும், எளிதில் ஆக்ஜெனேற்றப் 
படுபவையாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் காரங்கள் 

இதற்கு நேர் எதிர்ப்பண்புகளைக் கொண்டிருந்த 
தால் அவை வன்காரங்கள் (hard bases) என்று 

அமைக்கப்பட்டன, சில காரங்களை உயரும் 

மென்மை வரிசையில் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடலாம். 

H,O> OH > F > NH;> NO,> Br >I > 

80.” 

வன் அமிலங்கள் மிகவும் குறைந்த முனைவாக்கும் 

குன்மை உள்ளவையாகவும் பருமன் குறைந்தவையா 

கவும் (50411 5126) மிகையான நேர் ஆக்சிஜனேற்ற 
எண்ணைக் கொண்டவையாகவும் இருக்கும். . 

3+ 3+ 
| H*, Lit, Nat, Mg”, Ca“, At’, Fe 

மென் அமிலங்கள் அதிக மூனைவாக்கப் பண்பு 

களையும் சுழி அல்லது நேர்மின் சுமையையும், 

அதிகப் பருமனளவும் எளிதில் கிளர்வு பெறக்கூடிய 
எலெக்ட்ரான்களைக் கொண்டும் இருக்கும். 

Cu*, Ag’, cd’*, Pr’t, 1, 

இவ்விரண்டுக்கும் இடையிலுள்ள அமிலங்கள் Fe, 

1”. வன் அமிலங்கள் வன் காரங்களுடனும் மென் 
அமிலங்கள் மென் காரங்களுடனும் வினைபுரிகின் 
றன, இந்தக் கொள்கை, அமிலங்களையும் காரங்க 

ளையும் பகுப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுமே அன்றி 

அவற்றின் பண்புகளைக் கொள்கையளவில் விளக்கப் 
பயன்படாது. 

- இரா.௪. 
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90 அமில ஹாலைடுகள் 

அமில ஹாலைடுகள் 

ஓர் அமிலத்தின் கார்பாக்சில் (00017) தொகுதியில் 
உள்ள ஹைட்ராக்கில் (--011) தொகுதிக்குப் பதிலாக 
ஹாலோஜன் அணுவைப் பதிலீடு செய்து பெறப் 
படும் சேர்மமே அமில ஹாலைடு (2014 181146]. 
அமில ஹாலைடுகளின் பொது வாய்பாடு ௩0%; 

& என்பது ஃபுளோரின், குளோரின், புரோமின் 
அல்லது அயோடின் என்னும் ஹாலோஜன் அணு 
வைக் குறிக்கும், 

  

oO ஹாலோஜன் . ௦ 
a ~ a 

RCOH RCX 

அமிலம் அமில ஹாலைடு 

ஒற்றைக் கார்பாக்சில் அமில மூலக்கூறில் -CH 
தொகுதியை நீக்கிய பிறகு கடைக்கும் ௩00 -தொகுதி 
அசைல் , தொகுதி (8031 ஜா) எனப்படுறைது. 

எனவே RCOX என்னும் வாய்பாடுடைய அமில 
ஹாலைடுகள் அசைல் ஹாலைடுகள் (831 halides) 

என்றும். அழைக்கப்படும். இதுபோல் ௩ தொகுதி 

அரோமாட்டிக் தொகுதியாக இருந்தால் இவை அரா 

யில் ஹாலைடுகள் (87031 1311065) என்று அழைக் 

கப்படும். 

அசைல் குளோரைடு, கரிம அமிலத்தைப் பாஸ் 
லஃ்பரஸ் முக்குளோரைடுடன் அல்லது பாஸ்ஃபரஸ் 

ஐங்குளோரைடுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தினால் 
அமில குளோரைடுகள் கிடைக்கின்றன. 

3 RCOOH + PCI, ஒ 3RCOCI + H,PO, 

RCOOH + PCI, > RCOCI + HCl + POCI, 

பாஸ்ஃபரஸ் குளோரைடுகளுக்குப் பதிலாக 
தயோனைல் குளோரைடைப் (5001) பயன்படுத்தி 

யும் இதனைப் பெறலாம். 

RCOOH + SGCI, ௬0௦014 SO,+ HCl 

அசைல் புரோமைடு. கரிம அமிலத்துடன் ஃபாஸ் 
பரஸ் மூப்புரோமைடு அல்லது ஐம்புரோமைடு வினை 
புரியும்போது அசைல் புரோமைடுகள் (2௦91 bromides) 
"உண்டாகின்றன. அமிலத்துடன் சிவப்புப் பாஸ்ஃபர 

சும் புரோமினும் வினைப்பட்டு இம்மாற்றத்தை 

நிகழ்த்தலாம். 

P + Br, . 
oo RCOBr 

அசைல் புரோமைடு 

RGOOH 

அமிலம் 

அசைல் குளோரைடுகளுடன் மிகுதியான ஹைட் 
ரஜன் புரோமைடு வினைப்படும் பொழுது அசைல் 
புரோமைடுகள் உண்டாகின்றன. ் 

அசைல் அயோடைடுகள். அமில நீரிலிகளுடன் 
பாஸ்ஃபரஸ் மூவயோடைடு (2௦50101105 (111௦0146] 
வினைபுரிந்து அசைல் அயோடைடுகளைத் (acyl iodi- 
485) தருகின்றது. 

P +I 3 (RCO),O Ti,” RCOI 

அமில நீரிலி அசைல் அயோடைடு 

இயற்பியல் பண்புகள். குறைந்த கூரி அணுக் 
களைக் கொண்ட அசைல் குளோரைடுகள் நிறமற்ற 
னவாகவும், நெடியுள்ள நீர்மங்களாகவும் உள்ளன; 

மற்றவை நிறமற்ற திண்மங்கள். ஈரக்காற்றுப் பட் 
டால் இவை புகையும். 

குளோரின் அணு வினைத்திறன் மிக்கது; எனவே 
அமிலக் குளோரைடுகள் முக்கியமான வினைப் 

பொருள்களாக விளங்குகின்றன. 

வேதிப்பண்புகள். அசைல் குளோரைடுகள் எளிதில் 

நீராற்பகுப்பு அடைந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை 

யும் ஹைட்ரஜன். குளோரைடையும் கொடுக்கின்றன. 

RCOC! + H,O >. RCOOH + HCl 

ஆல்கஹாலுடனும், ஃபீனால்களுடனும் அசைல் 
குளோரைடுகள் வீனைப்பட்டு எஸ்ட்டர்களைத் த 
கின்றன. 

R‘COC] + ROH ௨ ௩௦௦௦௩ 41! 

அம்மோனியாவுடன் அசைல் குளோரைடுகள் 

வீரைவீல் வினைபட்டு அமில அமைடுகளை உண் 

டாக்குகின்றன. 

RCOC! + 2 NH, > RCONH, + NH,CI 

அமிலங்களின் உப்புகளுடன் வினைபுரிந்து அமில 
நீரிலிகளைக் கொடுக்கின்றன. . . ட 

R’COC] + R°COONa => R’COOCOR’+ NaCl 

ஃப்ரீடல்-கிராஃபட்ஸ் வினையின் (1*116061-ே௨11ட 

reaction) மூலம் அரோமாட்டிக் 8ட்டோன்களைத்' 
தயாரிப்பதில் அசைல் குளோரைடுகள் பயன்படு 
இன்றன. பென்சீனுடன் அசெட்டைல் குளோரைடு 
நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு (2013410105 விய. ். 

நர்பரூ ௦1ம௦106) வினையூக்கி உடனிருக்க வினைபுரியும் :



பொழுது அசெட்டோஃபீனோன் (06(0016006) 
கிடைக்கிறது. இவ்வினை ஃப்ரீடல் - கிராஃப்ட்ஸ் 
வினை எனப்படும். ் 

AICI, 
ளெ, 4 01,000 

  

> C,H,COCH; 

பயன்கள், அசைல் குளோரைடுகள், பதிலீட்டு 
வினைகளில் பயன்படுகின்றன. மேலும் கரிமச் சேர் 
மங்களிலுள்ள ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகளைக் சுண் 
டறிவதற்கும் அவற்றின் எண்ணிக்கையினை மதிப் 
பிடுவதற்கும் இவை பயன்படுகின் றன. 

அராயில் ஹாலைடுகள். பென்சாயிக் அமிலம், 
தயோனைல் குளோரைடுடன் வினைபுரியும் பொழுது 
பென்சாயில் குளோரைடு (benzoyl chloride) 
கிடைக்கிறது.  —~ 

C,H,COOH + SO,Cl, 

ம் 
C,H,COCI + SO; + HCl 

இதேபோல் மற்ற அரோமாட்டிக் அமிலங்களும் 
தயோனைல் குளோரைடு அல்லது பாஸ்ஃபரஸ் 
முக்குளோரைடு அல்லது பாஸ்ஃபரஸ் ஆக்சி குளோ 
ரைடு அல்லது பாஸ்ஃபரஸ் ஐங்குளோரைடுடன் 

வினைப்பட்டு ௮ந்த அமிலங்களின் அமிலக் குளோ 

ரைடுகளைக் கொடுக்கின்றன. 

பண்புகள். பென்சாயில் குளோரைடு எரிச்சல் 
எட்டக்கூடிய நெடிகொண்ட புகையும் நீர்மம். மற்ற 

அமிலக் குளோரைடுகள் நீர்மங்களாகவோ அல்லது 

திண்மங்களாகவோ இருக்கும். 

பென்சரயில் குளோரைடு சோடியம் ஹைட் 

ராக்சைடி உடனிருக்க அனிலீன், ஃபீனால் போன்ற 

வற்றுடன் தீவிரமாக வினைபுரிகிறது. 

. NaOH 
C,H,NH, + C,H,;,COC] —» C,H,NHCOC,H, 

NaOH 
C,H,OH + C,H,COC] _—_——+ C,H,OCOC,H, 

இவ்வினைச்கு ஷாட்டன்-பாமன் வினை (80௦1120- 
Baumann reaction) erew m Quit. 

இந்த அமில ஹாலைடுகள் அமில உப்புகளுடன் 
வினைபுரிந்து அமில நீரிலியைக் கொடுக்கின்றன. 

8:00 4 RCOONa —> RCOOCOR’ 

பென்சாயில் குளோரைடு அமீன்களைப் பிரிப் 
பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுறது. இது : கூட்டங் 
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களைக் கலைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கண் 
ணீர்ப்புகைக் டூண்டுகளில் பயன்படுகிறது. காண்க, 
அசைலேற்றம். 

“இரா. இல, 

நூலோதி 

1. Finar I.L., Organic Chemistry, 
Edition, ELBS, London, 1973. 

2. McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
York, 1983. 

Vol I, Sixth 

அமிழ்கோணமும் செவ்வமிழ்திசையும் 
எழு?காணமும் 

ஒரு சரிவான தளத்தின் உண்மை அமிழ்வு அல்லது 
உண்மை அமிம்கோணம் (716 012) என்பது கடைத் 
தளத்துடன் அது சாய்ந்துள்ள கோண அளவாகும் 
(படம் 1). இக்கோணம் செவ்வமிழ் தஇசைக்குச் செங் 
குத்தாக அளக்கப்படும், தோற்ற அமிழ்கோணம் 
(apparent dip) sramiugy பிற இசைகளில் அளக்கப் 
படும் அமிழ் கோணமாகும். செவ்வமிழ் இசையும் 
இரு தோற்ற அமிழ்கோணங்களும் தரப்பட்டால் 
உண்மை அமிழ்கோணத்தை எளிதாகக் சண்டறி 
யலாம். படுகைத் தளத்தின் அமிழ்கோணத்தை --19 
அளவு துல்லியமாக அளக்க முடியாது. 

வட்டார அமிழ்கோணம் என்பது அந்த வட்டார 
முழுவதிலும் அளக்கப்பட்ட அமிழ் கோணங்களின் 
பொதுமைப்படுத்திய கோணமாகும். சிறு சிறு வேறு 
பாடுகள் இங்குத் தள்ளப்படும். அமிழ்கோணம் 
அமிழ் இசையைக் குறிக்கவும் பயன்படுகிறது. 
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படம் 1. அமிழ்கோணமும் செவ்வமிழ்இசையும் 

&
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ஒரு சரிந்த களத்தில் இடைக்கோடு வரைய முடி. 
கின்ற திசை செவ்வமிழ்திசை மாா166) எனப்படும். 
இது படுகையோட்டத் திசைவமயைக் குறிக்கும். ஒரு 
வட்டாரப் படுகையின் செவ்வமிழ்த்துசை கிழக்கு 
மேற்காக அமையலாம். இசையின் சிறு சிறு வேறு 
பாடுகள் இங்குக் தள்ளப்படும். 

பெரும்பாலான படிவுப் பாறைகள் (8801601813 
1005) கிடைத்தளத்திலோ சற்றே சரிந்த கிடைத்தளத் 
திலோ படிரஏின்றன. அஇகமான சரிவுள்ள படிவுப் 
பாறைகள், அப்பாறைகள் படிந்த பின் ஏற்படும் 
நில இயக்கத்தால் உருவாகியனவே,. இந்தச் சரிவு 
படிவின்போது ஏற்பட்டதானாலும் சரி, நிலஇயக்கம் 
உண்டாக்கும் மடிப்பின் போதோ . அல்லது கழ் 
நோக்கிய சில சரிவுடன் கூடிய சுழற்சியின் போதோ 
ஏற்பட்டதானாலும் சரி, அந்தச் சரிமானத்தின் அமிழ் 
போக்கை அளத்தல் மிகவும் முக்கியமானதாகும், 
படிந்துள்ள படுகைத் தளத்தின் கோணத்தைக் கடைத் 
தளத்துடன் ஒப்பிட்டு அளக்கும் கோண த்தை ௮மிழ் 
கோணம் என்கின்றனர். அமிழ்கோணம் என்பது 

”பெருமச் சரிமானத்தின் (பர்மா 81006) இசை, 
பெருமச்சரிமானத்துக்கும் கிடைத் தளத்துக்கும் இடை 
யிலுள்ள கோணம் ஆகிய இரண்டையும் குறிப்பிடும், 

நடைமுறையில் அமிழ்கோணத்திசை அதன் 
உண்மைத் ட் தசைக்கோணத்தை (true bearing) 

    

வைத்து அளக்கப்படுகிறது. தசைக்கோணம் என்பது 
வடக்கிலிருந்து இழக்காக அல்லது மேற்காக அமையும் 
பாகைகளில் அளக்கப்படும் கோணமாகும். காந்த 

வட்டையின் அளவில் காந்தத் திருத்தங்கள் செய்து 
உண்மைத் திசைக்கோணம் பெறப்படுகிறது. அமிழ் 
கோணம் சரிவளவியால் (0110106161) அளக்கப்படும், 

சரிந்த படுகையின் செவ்வமிழ் இசை என்பது 
அத்தளத்துக்கு இணையாகவும் அமிழ்கோண த்துக்குச் 
செங்குத்தாகவும் அமையும் திசையாகும். இது படு 
கைத் தளம், நீர்மட்டம் அல்லது இடைத்தளத்தை 
வெட்டுகின்ற கோட்டுத் திசையாகும். அமிழ்கோண த் 
இசை செவ்வமிழ் தஇசைக்குச் செங்குத்தாக அமையும், 
செல்வமிழ் இசையுடன் அமிழ்கோணமும் தரப்படல் 
வேண்டும். ஏனெனில் கிழக்கு மேற்காக அமையும் 
ஒவ்வொரு செவ்வமிழ் திசைக்கும் இரு அமிழ் 
கோணங்கள் ஒன்று வடக்காகவும் மற்றொன்று தெற் 
காகவும் அமையலாம். படுகைத் தளத்தின் சரிவை 

நிலைக்குத்துத் தளத்துடன் ஒப்பிட்டு அள்ந்தால் 
எழுகோணம் (1806) கிடைக்கும். சுரங்கஇயலில் பெரி 
தும் வழக்கில் உள்ளது எழுகோணமேயாகும்., எழு 
கோணமும் அமிழ்கோணமும் நிரப்புக் கோணங்கள் ' 
(complementary angles) ஆகும். அதாவது 90° 
பாகையில் அமிழ்கோணத்தைக் கழித்தால் எழு 
கோணம் கிடைக்கும். 

    

படம் 2, அமிழ்கோணமும் செவ்வமிழ்தஇிசையும் (ஒளிப்படம்) 
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அமினேற்றம் 

இது அமீன்களைத் தயாரிக்க உதவும் முறை, ௮ம் 
மோனியாவிலிருக்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற் 
பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்குப் பதிலாகப் பதி 
லீட்டு வினையின் eaperd (substitution reaction) 

அல்க்கைல் (011,-)), genre (CH,-), வளைய அல்க் 

கைல் (ழே 11) அல்லது வேற்றணு வளையத் 

தொகுதிகளை (161600011௦ ௦8) இணைப்பதே 
அமினேற்றம் (amination) crerciuGiub. அமீன்களைப் 

பெறப் பல வழிமுறைகள் உள்ளன. இவை சாயங்கள் 
தயாரிப்பிலும், மரூந்துகள் தயாரிப்பிலும், பிளாஸ்டிக் 
பொருள்கள் தயாரிப்பிலும், ஏவூர்தி எரிபொருள் 
தயாரிப்பிலும் பெரிதும் பயன்படுகின் றன. 

நைட்ரேரநைட்ரோசோ (111080), அசாக்சி (220- 

xy) அல்லது அசோ தொகுதிகளைக் (820 9௦18) 

கொண்ட... சேர்மங்களை ஆக்சிஜன் இறக்க வினைக்கு 
உட்படுத்துவதால் அமீன்களைப் பெறலாம். மேலும் 
எளிதில் விலக்கப்படுகிற தொகுதிகளைக் (labile 
groups, -Cl, —OH, --5011) கொண்ட சேர்மங்கள் 

அல்லது கார்பனைல் தொகுதிகளைக் கொண்ட சேர் 
மங்கள் அல்லது வேகமாக வினைபுரியும் சேர்மங்கள் 
அம்மோனியாவுடன் வினைபுரிவதாலும் அமீன் 
களைப் பெறலாம். மாறாகக் கரிமச் சேர்மங்கள் அம் 
மோனியாவிலோ, அல்லது அம்மோனியா - ஹைட் 

ரஜன் கலந்த கலவையுடனோ வினைபுரிந்து அமீன் 

களைப் பெறும் முறைக்கு அம்மோனாலிசஸ் (8010 

nolysis) அல்லது ஹைட்ரோஅம்மோனாலிசஸ் 
(hydroammonolysis) என்று பெயர், 

நூலோதி 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
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அமினோ தொகுதியையும் அமிலத் தொகுதியையும் 
கொண்டிருக்கும் சேர்மங்கள் அமினோ அமிலங் ::; 
களாகும் (8௨1௦௦ acids). சேோர்மத்தில் உள்ள கார்பாக் 
சில் அமிலத் தொகுதியோ ((0௧௦௦௩11௦ 2௦14 நல) 
சல்ஃபானிக் அமிலத் தொகுதியோ (sulphonic acid 
group), Gum “ios Osr6@9Gur சோர்மத்திற்கு 
அமிலத் தன்மையைத் தருகிறது. அமினோ தொகுதி 
யானது மூலக்கூற்றின் மற்ற இடங்களில் அமைந்திருக் 
கலாம். அமினோ அமிலங்களின் மூலக்கூற்று வாய் 
un@ RCH (NH,) 6000, அமினோ அமிலங்களில் 
இன்றியமையாதவை கார்பாக்சில் தொகுதியைக் 
கொண்ட அமினோ அமிலங்களாகும். 

௩-அமினோ அமிலம் கிளைசின் (2]1/0106) 

H,NCH,COOH 

8-அமினோ அமிலம் 8-அமினோ புரோப்யானிக் 
அமிலம் 

(8-amino propionic acid) 
H,NCH,CH,COOH 

9-அமினோ அமிலம் 3-அமினோபியூட்ரிக் அமிலம் 
(¥-amino butyric acid) 
H,NCH,CH,CH,COOH 

அமினோ அமிலங்களின் பல்லுறுப்பிகளே 

(polymers) புரோட்டீன்கள். எனவே புரோட்டீன் 
களை நீராற் பகுக்கும்போது (1340194515) அமினோ 
அமிலங்கள் கிடைக்கின்றன. அமிலங்கள், காரங்கள் 
அல்லது நொதிகளின் (enzymes) உதவியால், 
புரோட்டீன்கள் (0ா௦16105)நீராற் பகுக்கப்படுகின் றன. 
புரோட்டீன்களின் தன்மையைப் பொறுத்து அமினோ 
அமிலங்கள் தனித்தோ அல்லது பிற சேர்மங்களுடன் 
சேர்ந்தோ உண்டாகலாம். 

இது வரை சுமார் 770 அமினோ அமிலங்கள் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளன. புரோட்டீன் நீரா Huggy 
23 அமினோ அமிலங்கள் கிடைக்கின்றன. 
இவ்வமிலங்களின் கண்டுபிடிப்பு தற்கால உயிர் 
வேதியியலில் (0100௦01510) ஒரு சிறப்பான கூறாக 
விளங்குகிறது. 

அமினோ அமிலங்களில் இருக்கும் அமினோ 

தொகுதிகள், கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுஇகளின் 
எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து அமிலத்தன்மை, காரத் 

தன்மை, நடுநிலைத்தன்மை உடையனவாக அமை 

கின்றன. ஓர் அமினோ தொகுதியும் ஒர் அமிலத் 
தொகுதியும் இருக்குமானால் அவ்வமினோ அமிலம்
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நடுநிலையானது. மாறாக அமிலத்தொகுதி அமினோ 

தொகுதியைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருப்பின் 

அவ்வமினோ அமிலம் அமிலத்தன்மை உடையதாகும். 

இதே போன்று அமினோ அமிலத்தில் உள்ள 

அமினோ தொகுதி அமிலத்தொகுதியை விட 

எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பின் அவ்வமினோ 

அமிலம் காரத்தன்மை உடையதாக இருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டு 

நடுநிலை அமினோ ் 
அமிலங்கள்: களைசின் (819016). : 

H,NCH,COOH ... 
். அலனைன் (218010௦) 
CH,CH (NH,) COOH 

அமில அமினேஈ 
அமிலங்கள்: அஸ்ப்பார்ட்டிகீ அமிலம் 

5 (aspartic acid) 
HOOCCH,CH(NH,) COOH 

 குளுட்டாமிக் அமிலம் 

- (glutamic acid) 

HOOCCH,CH,CH(NH,) COOH 

கார அமினோ 

அமிலங்கள்: Blisheogser (ornithine) 
ee H2NCH,CH,CH,CHCOOH 

[ 
NH, | 

லைன் (14/15) 

நல (வேழ) மேரு: 
ர ர 

அட்டி 

ஓர் அமிலத்தின் அமினோ தொகுதியும் மற்றோர் 
அமினோ அமிலத்தில் உள்ள. கார்பாக்சிலிக் அமிலத் 

தொகுதியும் வினைபுரிந்து : பதிலீடு செய்யப்பட்ட 
அமைடு பிணைப்புகளைத் தரும், இப்பிணைப்பு 
களுக்குப் பெப்ட்டைடு பிணைப்புகள் (61446 1101- 
ages) என்று பெயர். . 

ட H 
| | | ட] 
௦ 00011 4 நர ே ௮ —C—C-N—C— 

] | tou | 
௦9 

நொதிகளைக் கொண்டோ,  அமிலங்களைக் 
கொண்டோ, காரங்களைக் கொண்டோ புரோட்டீன் 

களை நீராற் பகுக்கும் பொழுது பல அமினோ 
அமிலங்கள் கொண்ட கலவை கிடைக்கிறது, இக் 
கலவையிலிருந்து அமினோ அமிலங்களைப் பின்னப் 

படிகமாதல் (fractional. crystallisation) வழி 

பிரித்தெடுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக சளஎன்பசையை 
(261218) நீராற்பகுத்துக் இளைசின் தயாரிக்கப்படு 
இறது. 

பின்னக்காய்ச்சி வடித்தலால் (fractional distitla~ 
tion) அமீனோ அமிலங்களை அவற்றின் கலவை 

யிலிருந்து பிரிக்க இயலாது. ஏனெனில் பெரும் 
பாலான அமினோ அமிலங்கள் பின்னக்காய்ச்சிவடிக் 
கும்போது சிதைவுறுகின்றன. இதனைத் தவிர்க்க 
எமில் ஃபிஷ்சர் (175)]1 112008) எனபார் ஒரு 
முறையைக் கையாண்டார். இதில், அமினோ அமிலங் 
கள் அவற்றின் எஸ்ட்டர்களாக மாற்றப்பட்டுப் 
பின்னர் பின்னக்காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்தப் 
படுகின்றன. பீரிக்கப்பட்ட எஸ்ட்டர்களை நீராற் 
பகுக்கும்பொழுது அவற்றை ஒத்த அமினோ அமிலங் 
கள் உண்டாகின்றன. அமினோ அமிலக் கலவையை 

நிறச்சாரல் பிரிகை (0081027801) முறையில் 
எளிதில் பிரிக்கலாம். 

அயனிப்பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை (lon Exchange 
Chromatography). இம்முறையினால் புரோட்டீன் 
களில் காணப்படுகின்ற. அனைத்து அமினோ 
அமிலங்களையும் பிரித்தெடுக்கலாம். இம் முறை 
யில் பாலிஸ்டைரின் ரெசின் (polystyrene resin) 
அயனிப் பரிமாற்றியாகச் (ion exchanger) Qeucvu@ 
கிறது. சாரத் தன்மையுடைய அமினோ அமிலங்கள 
ரெரினுடன் அதிக இறுக்கமாகவும் அமிலத் தன்மை 
யுடைய அமினோ அமிலங்கள் குறைந்த இறுக்கத் 
துடனும் பிணைந்துள்ளன. இம்முறையில் பகுத்துப் 
பிரிக்கும்போது முதலில் அமிலத் தன்மையுடைய 
அமினோ அமிலமும், பின்னர் நடுநிலைத்தன்மை 
உடைய அம்னோ அமிலமும், இறுதியாகக் காரத் 
தன்மையடைய அமினோ அமிலமும் வெளிப்படு 

கின் டன. 

காகித நிறச்சாரல் பிரிகை முறை (286 Chroma- 
(0ஜரறற்ர). இம் முறை கரிம நீர்மக் கலைவகளுக் 
கிடையே அமினோ அமிலங்களின் பிரிகைக் கெழுவின் 
(partition coefficient) அடிப்படையில் செயல்படு 
கிறது, இம்முறையில் பிரிக்கப்பட வேண்டி௰ அமினோ - 
அமிலக் கலவை காகிதத் தாங்கியில் தடவப்பட்ட 
அல்லது பொருத்தப்பட்டு, நீர் கரிம சேர்்.மக் கலவை 
உள்ள தொட்டியினுள் காகிதம் பொருத்தப்படுகிறது. 
கலவையில் உள்ள அமினோ அமிலங்களின் கரை 
திறனைப் பொறுத்துக் காகிதத்தில் முன்னேறிப் 
பிரிகை அடைகிறது. ஒரு கரைப்பானைக் கொண்டு 
நிறச்சாரல் பிரிகை முறையில் பிரித்தல் முழுமையாக 
இயலாத நிலையில் இரு பருமான காகித நிறச்சாரல் 
பிரிகை முறையில் (two-dimensional paper chromato- 
graphy) முழுமையாகப் பிரிக்க இயலும், இம் முறை 
யில் முதலில் ஒரு கரைப்பானைக் கொண்டு ஒரு



திசையில் பிரிகை நடத்தப்படுகிறது. பின்னர் காகி 
தத்தை 900 திருப்பி, இத்திசையில் இரண்டாவது 
கரைப்பானைக் கொண்டு பிரிக்கப்படுகிறது, இம் 
முறை கடினமானதாகதச் தோன்றினாலும் மிகவும் 
துல்லியமானது, 

மின்முனைக்கவர்ச்சி முறை (8160120ற1018515). மின் 
கவர்ச்சியின் வழியாகவும் அமினோ அமிலங்களைப் 
பிரித்தெடுக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட ற11 இல் அமினோ 
அமிலங்களின் மின் தன்மை வேறுபாட்டைப் 

பொறுத்து இம்முறை அமைகிறது. உதாரணமாக 
அமினோ அமிலக் கலவை ஒரு பொருத்தமான தாங் 
இயில் (பொதுவாகக் காகிதத்தில்) பொருத்தப்பட்டுத் 
தாங்கல் கரைசலினுள் (மழீ[68ர solution) வைத்து 

மின் உஎட்டத்துற்கு (61601716 11814) உட்படுத்தப்படு 

கிறது. குளுட்டாமிக் அமிலமும், அஸ்ப்பார்ட்டிக் 
அமிலமும் நடுநிலை ற11 Bev (neutral pH), Gaile 
முனை (20006) நோக்கிச் செல்கின்றன. ஹிஸ்ட்டிடின், 
கஇளைசின் ஆகியவை எதிர்மின்முனை (cathode) 
நோக்கிச் செல்கின்றன. இதனால் பிரிகை நடைபெறு 
கிறது. 

ஓர் அமினோ அமிலத்தைத் தொகுப்பு முறையில் 
தயாரிப்பதுதான் மிக எளிதானது. பெர்கின் முறைப் 
படி டி ௭௦0) செறிவான அம்மோனியா 

வுடன் ஒரு குளோரோ அல்லது புரோமோ அமிலத்தை 
வினைப்படுத்த அமினோ அமிலம் கிடைக்கிறது. 

CICH,COOH + 2NH; — H,NCH, COOH 
: _ | 4 NH,Cl.. 

உடன் வீளையும் அம்மோனியம் குளோரைடு உப்பை 

அயனிப் பரிமாற்ற (10௦0 04026) ரெசின்களைக் 
கொண்டு பிரித்தெடுத்துவிடலாம். 

் ஸ்ட்ரெக்கர் தொகுப்புப்படி. ((84180%8£ 690116818) 

செறிந்த அம்மோனியாவுடன் . ஒரு சயனோணைட் 
ரினை (௧௦13447106) வினைப்படுத்து, உடன் அமிலத் 

தாற் பகுத்தால், அமினோ. அமிலத்தைப் பெறலாம். 
L ் 

  

படு 11. HOH 
RCHO - RCHC ——>  RCHCOOH 

NH3. j °° Heh | 
NH, . NH, 

நைட்ரோ பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமிலங்களைத் 
தொகுத்தற்குள்ளாக்கி அரோமாட்டிக் அமினோ 
அமிலங்கள் தயாரிக்கப்படுகின் றன. ' 

. பண்புகள். பொதுவாக அமினோ அமிலங்கள் 
நீரில் எளிதில் கரையக் கூடியவை; ஆல்கஹாலில் சிறி 
களவே கரையக்கூடியவை; ஈதரில் கரையா. அமினோ 

அமிலங்கள் பொதுவாக அதிக உருகுநிலை உடையன. 
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(உருகுநிலை 2000 வெப்பநிலைக்கு மேல் வை 
சிதைந்து விடுகின்றன) இவை கிட்டத்தட்ட நடு 
நிலைச் சேர்மங்கள், இவற்றின் நீர்க் கரைசல்கள் இரு 
முனை இருப்புத்திறன் (410016 ௩௦௦௦௦0) கொண்டவை 
யாகக் காணப்படுகின்றன. இத்தன்மைக்குக் ர்க் 
கண்ட அமைப்பே காரணமாகும். 

௩௦௭௦௦௦” 

இதற்கு உட்சார்ந்த உப்பு (1௦067 3811) என்று பெயர். 
உட்சார்ந்த உப்புகள் இருமுனை அயனிகள் (211182 
1008) எனவும் ஈரியல் பகுளிகள் (௨௧ற%011168) எனவும் 
அழைக்கப்படுகின் றன. ் 

அமினோ அமிலத்தில் உள்ள அமிலப் ப(;தி 
அவற்றிற்கு அமிலப் பண்புகளைத் தருகின்றது. இதே 
போன்று அமினோ அமிலத்தில் உள்ள அமினேர 
தொகுதி காரப் பண்புகளைத் தருன்றது. 

ஒவ்வோர் அமினோ அமிலமும் மின் அழுத்த 
வேறுபாட்டிற்கு உட்படும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட 
வெப்பநிலையில் மூலக்கூறுகள் நிலையாக அசை 

வின்றி இருக்கும். இத்த நிலை அந்த அமினோ அமி 
லத்தின் மின்சுமை 'மாய்நிலை (1806160110 point) 
எனப்படும். இந்த நிலையில் அமினோ அமிலமானது 
குறைந்த நிலைப்புத் தன்மை உடையதாகவும் குறைந்த 
கரைதிறன் உடையதாகவும் கர்ணப்படுகறது. 

கஇளைசினைக் தவீர மற்ற அமினோ அமிலங்கள் 
ஒளி சுழல் தன்மை (0181 ௧௦1191) உடையன, 
இதற்குக் காரணம் அவற்றின் மூலக்கூறுகளில் சமச் 
Friemourhm (asymmetric or chiral) afl அணு 
இருத்தலேயாகும். 

அமினோ அமிலங்களின் வேதியியல் பண்பு 
களை இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்: அவை, அமிலத் 
தொகுதியினால் ஏற்படுகின்ற பண்புகள், அமினோ 

தொகுதியினால் ஏற்படுகின்ற பண்புகள், 

பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு உடனிருக்க அமினோ 
அமிலங்களைச் வெப்பப்படுத்தினால் கார்பாக்கிலிக் 
அமிலத் தொகுதியில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு 
நீக்கப்படுகிறது. ் - 

Ba(OH), 
C,N.H,(NH,)COOH ———-+ C,N,H,NH, + CO, 

ஹிஸ்ட்டிடின் ட , ஹிஸ்ட்டமின் 

அமினோ அமில எஸ்ட்டர்கள் அல்கஹால்
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கலந்த அல்லது நீரற்ற அம்மோனியாவுடன் வினை 
புகியும் போது அமீல அமைடுகள் கிடைக்கின்றன. 

NH, 
] 

R—C—COOC,H, + NH, 
| 

H 
¥ 

ae 

R—C—CO-—NH, + C,H,OH 
| 
H க 

இவைசனைக் காப்பர் கார்பனேட்டுடன் வீனை 

படுத்தம்போது கொடுக்கிணைப்புச் (681216) சேர்ம 
மான காப்பர்கிளைசன் (ஆழ்நீலநிறப் படிகங்கள்) 
இடைக ன் றது. 

அமினோ அமிலத்தில் உள்ள அமினோ தொகு 
இயை மெத்தில் அயோடைடு அல்லது டையெத்தில் 

சல்ஃபோட்டினால் காரம் உடனிருக்க கடைநிலை 
GuSGaHmd (exhaustive methylation) ‘Gsasapd 
போதுபிட்டைவ் (054106) உண்டாகிறது. பீட்டைன் 
சோமத்தில் மூன்று அல்க்கைல் தொகுஇகனல் நைட் 

ரஜன் அணுவில் இணைந்துள்ளன. 

H,N‘CH,C6é0 4+ 3 CHI 
; ந டட... 

(CH,),N"°CH,COO + 3 HI 

அமினோ அமிலங்களின் மூக்கய வினை நின் 

savidiss cfeoss (ninhydrin reaction) அகும். தின் 
ஹைட்ரினைக் கொண்டு அமினோ அமிலங்களின் 

தன்மையையும் நிர்ணயிக்க முடியும். தின்ஹைட்சின் 
- அமிவோ அமிலங்களுடன் விளைபுரியும்போது நீல 

திறத்தைத் தருன்றது. நதிறத்தன் அபடா்விளைப் 
பொறுத்து அமினோ அமிலங்களைக் கண்டறியலாம். 

அமினோ அமிலங்கள் இருமுனை அயனிகளாக 
இருப்பதால் அவற்றைக் காரத்துடன் தேரீடையாக 
முதித்து (பீம௨ப௦௦) நிர்ணயிக்க இயலாது. மாறாக 
eageases (Sorensen) என்பவர்: அம்னோ அமிலத் 
தொகுதியைப் ஃபார்மால்டிஹைட௫ுடன் ஃபீவாலஃப் 
தலின் காட்டி (phenolpthalein indicator) 2.163 
ருக்க SOtmautéanh (neutralize) GrdaptCure, 

அமினோ தொகுஇ நடுநிலையாக்கப்பட்டு முழுவதும் 
அமிலத்தவ்மை அடைவதைக் கண்டதிந்தார். 
எனவே அமினோ அமிலங்களைக் காரக் கரைசலு 

டன் ஃபினால்ஃப்தலின் காட்டி கொண்டு எவிதில் 

தரம் பார்க்கலாம். தரம் பார்த்தலில் எடுத்துக்கொள் 

எப்பட்ட காரத்தின் அளவு, அமினோ அமிலத்தில் 

உள்ள அமிலத் தொகுஇயை மட்டும் நடுநிலையாக்கத் 

தேவைப்பட்ட காரத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. 
இம்முறைக்கு சாரன்சன் ஃபார்மல் முறித்தல் (50720 
sen fcrmal titration) என்று பெயர். 

பயன்கள். பென்சனையோ - நாஃப்தலினையோ 
(napthalene) Gansise அமினோஅமிலங்கள் தொழீல் 

துறையீல் பயன்மிக்க பொருள்களாகும். இவை மருந் 
துப் பொருள்களைத் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக் 
கும்போது இடைநிலை வினைப் பொருள்களாகப் 
(intermediate) பெறப்படுகின்றன. அந்த்ரனிலிக் 
அமிலத்தைப் (anthranilic acid) பயன்படுத்தத் 

தொகுப்பு முறையில் சாயங்கள் தயாரிக்கப்படு 
இன்றன. எலும்புருக்கி நோயைக் (051600010518] கட் 
டுப்படுத்த 0 -அமினோசாலிசைலிக் அமிலம் (ற-௨௧100 

$81104110 30708, 2&5] தற்போது இன்றியமையாத 
தொகு மருந்தாகப். பயன்படுகிறது, காண்க, 
புரோட்ட்ன். 

- Gar, கோ, 
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அமினோ அமில கீரிழிவு 

சிறுநீரீல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்குமேல் அம்னோ 
அமிலங்கள் வெவியேறுவது அமினோ அமில நீசிழிவு 
(உலமப௦ 2௦1ய7க) எனப்படும். இயல்பான நிலையில் 
இதுநீரக நுண்குழமுல்கள் (260௨) tubules), அமினோ 
அமிலங்களை மீண்டும் தம்மகத்தே உறிஞ்சிக் கொள் 
இன்றன. ஒரு நலமான மனிதன் ஒரு நாவில் ஒரு 
கராம் அளவில் தனி அமினோ அமிலங்களையும், 
இரண்டு கிராம் அளவில் சேர்ம அமிவோ அமிலங் 
களையும் (௦007003160 ௦100 80108) சறுநீகில் வெளி 
யேற்றுன்றூன். 

Gugsneg8o5 apex (antenatal period) லை 
குதிப்பிடட அமீனோ அமிலங்கள், குறிப்பாக இகி 
Gesrafica (threonine), oteuliyyes (histidine) 
போன்றவை அதிக அளவில் இறுநீரில் வெளியேறு 
கின்றன. இ்யோஸனின் வெஷீயேற்றம் பேறுகாலம்



முழுவதும் அளவில் அதிகரித்துக் கொண்டே செல் 
கிறது. ஆனால் ஹிஸ்ட்டிடின் நான்கு மாத அளவில் 
அதிகப்படியான வெளியேற்ற அளவை அடைத்து பின் 
அதே அளவில் பேறுகாலம் முழுவதும் நீடிக்கிறது. 

அமினோ அமில நீரிழிவிற்கான காரணங்களை 
நோய்க்கூற்று இயல் அமினோ நீரிழிவு (ற810௦1௦21081 
aminoaciduria) எனவும், சிறுநீரகவழி அமினோ நீரி 
ழிவு (16081 கப14௦௦80100718) எனவும் இரு வகையாகப் 
பிரிக்கலாம், 

நோய்க்கூற்று இயல் ரீரிழிவு. இயல்பற்ற அதிகப்படி. 
யான அமினோ அமிலங்கள் பலவகை மரபுவழி 

உயிர் வேதியியல் கோளாறுகளால் சிறுநீரில் வெளி 
யேறுகின்றன. ஒன்று அல்லது அதகுற்கு மேற்பட்ட 
அமினோ அமிலங்களின் அடர்த்தி இரத்தத்தில் அதி 
சமாதல் மிகை அமினோ அமில நீரிழிவு (0168711014 

aminoaciduria) எனப்படும். அமினோ அமில வளர் 

சிதை மாற்றப் பாதையில் பயன்படும் சில நொதி 

களின் (enzymes) மரபுவழிக் கோளாறுகளால், 
ஃபினைல் SeGeoer SAyey (phenyl ketonuria), 
மாப்பிள் சாறு Amst Goaut (maple syrup urine 
disease), atleviiin.gcr AMifley (histidinuria), Gan 
மோசைட்டின் §fiSer (bomocytinuria) Gurmerm 
அமினோ அமில நீரிழிவுகள் காணப்படும். 

4 ; 

Garé கல்லீரல்: சிதைவில் அமீன் நீக்கம் 

(0281118110) குறைந்து இரத்த அமினோ அமில 
அளவு மிகுந்து, சிறுநீரில் வெளிப்படும். 

சிறுநீரக வழி அமினோ அமில நீரிழிவு, சிறுநீரசு 
நுண்குழல்களின் மீண்டும் உறிஞ்சும் திறன் (re- 
2150101100) : பாதிக்கப்படுவதால் சிறுநீரகவழி 

அமினோ-அமில நீரிழ்வு ஏற்படுகின்றது. எடுத்துக் 
காட்டு, சிஸ்ட்டைன் நீரிழிவு (8/8(11ரா12), 

மரபுவ.தி நொதிக் கோளாறுகளால், சிறுநீரக 
நுண்குழல்களில் மீண்டும் உறிஞ்சும் தன்மை பாதிக் 
கப்பட்டு அமினோ அமில நீரிழிவு காணப்படும். 

சிறுநீரக நுண்குழல் சிதைவால் மீள் உறிஞ்சல் 
தன்மையிலும், கடத்தல் முறையிலும் (17க05ற001( 
mechanisn1) குறையேற்பட்டு அமினோ அமில நீரிழிவு 
உண்டாகும். . 

சிறுநீரக வழி அமினோ அமில நீரிழிலில் சிறு 
நீரில் அதிக அளவில் அமினோ அமிலங்கள் காணப் 

படினும் - இரத்த அமினோ அமில அளவு. இயல் 
பாகவே காணப்படும். 
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பொது சிறுநீரக வழி அமினோ அமில நீரிழிவு 
"காணப்படும் நோய் நிலைகள் 

மரபுவழி. நோய்கள் (1௦ ௭7(2ம் Diseases) 

சிஸ்டினோசிஸ் (cystinosis) 

கேலக்டோசீமியா (2212010836118) 

மரபுவழி ப்ரக்டோஸ் தாங்காத் திறன் 
(hereditary fructose intolerance) 

க்ளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோய்-வகை-1 

(glycogen storage disease type-1) 

osGrnAGern fev (tyrosinosis) 

வில்சன் நோய் (711508 0186856) 

முழுமையற்ற எலும்பு உருப்பெறல் (௦ 81602606516 
imperfecta) 

பிறவி சிறுநீரகக் குழல் வழி அமில ,மிகைவு 
(congenital renal tubular acidosis) 

பிறலி இரத்த அழிவு இரத்தச் சோகை . 
(congenital haemolytic anaemias) 

eGuciCarel Carusse Ns eared 
(f ancon synprome) 

புஸ்பி நோய்க்குறித் தொகுஇ (6 மர 89௨40௦) 
லுாடர்-செல்டன் நோய்க்குறித் தொகுதி (luder- 

Sheldon syndrome) 

பெய்னி நோய்க்குறித் தொகுதி (ற 810675 
syndrome) — 

Qupm Geatasr (Acquired diseases) 

Beart Guage (Toxic substances) 

Gaius (cadmium) 

துத்தநாகம் (215௦) 

wGrefluu (uranium) 

பாதரசம் (ய ரோமா) 

நைட்ரோ பென்சீன் (11170 202605) 
லைசால் (13501) 

சலிசைலேட்டு (8211041346) 

மலீயிக் அமிலம் (8181௦ 8௦10) 

உணவுச் சத்துப் பற்றாக்குறை. 

Sourafwir tat (k washiorkor) - 

உயிர்ச்சத்துக்கள் குறைவு, பி5, ௪, wy. (vitamin 

B 12, C, D deficiency) 

் மூதல் நிலை மிகை பாராதைராய்டு இயக்கம் 
(Primary hyper parathyroidism) 

தீக்காயங்கள் 

புற்றுநோய்கள் 

சிறுநீரக நோய்கள்
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மேலும், மீள் உறிஞ்சும் இறன் குறை நோய்க் 

குறித் தொகுஇகளில் (1281 tubule reabsorption 

deficiency syndrome) அமினோ: அமில நீரிழிவு வெகு 

வாகக் காணப்படும், 

அமினோ அமில நீரிழிவிற்கான மேற்கண்ட 

காரணங்களை இனங்கண்டு சிகிச்சை முறைகளை 

மேற்கொள்ளல் வேண்டும். நோயை: முழுமையாக 

அகற்ற,ச௫ச்சை முறை (பண்டுவம்) எதுவும் இல்லை. 

வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளின் அறிகுறிகளைக் 

கொண்டு, தற்காலிகமான சிகிச்சை அளிக்கலாம். 

நூலோதி 

J. Fundamentals of Bia-Chemistry-1982 for Medi 

cal Students. By Dr. Ambiga Shanmugam, M.B. 
B.S., M.Sc., Published by the Author. 

2.. Oxford Text Book of Medicine-Weatherall, Led- 
ingham and Warrell. Oxford University Press 

Publications, ‘ 

அமீப சவத. 
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(amoebic ருரு]  முக்கியமானதொளன்றாகும். 
இந்தியாவைப் போன்ற மிதவெப்ப நாடுகளில் இந்த 

தோய் அதிகமாக pas வருகிறது. ் 

நோயின் அறிகுறிகள். "அமீப சதபேதியால் பா.இக் 

கப்பட்டவருக்கு, அடி. வயிற்று வலி, மலக்குடல் வலி, 
குதவலி, தாகம் ஆகியவை ஏற்படும், வயிற்றை 
வலித்து மலம் வெளிவரும். . பல முறை மலங்கழிப் 
பர். மலம் சதமும் இரத்தமும் கலந்து, புளிப்பு நாற்ற 
முடையதாக இருக்கும். இந்த நோய் குழந்தைகளை 

யும் பாதிக்கும். வலியென்று சொல்லத் தெரியாததால் 

குழந்தைகள், ஒவ்வொரு தடவையும் மலங்கழிப்பதற்கு 

முன்னால். அழும். குழந்தைகள் மெலிந்து போகும். 
இதே போன்ற அறிகுறிகள். நுண்ணுயிர், (20- 
ary) சீதபேதியிலும் ஏற்படுகின்றன. மலத்தை உருப் 
பெருக்கி மூலம் பரிசோதித்துப் பார்த்தால், வீரிய 
முள்ள அமீபா (4626(8(446 8010. ௦8 ௧௨௦௫௨) அல்லது 
அமீபாவின் உறைவடிவம் (4000012 051) அல்லது 

இவ்விரண்டுமே , மலத்தில் தென்படுமானால், அந் 
நோய் அம்ப சீதபேதி என்று அறியலாம். . 

  

  

படம் 1, அமீபாவின் தோற்றம், 

7..." போலிக்கால்': 2," அகப்பிளாசம் 8, நியூக்ளியஸ் 
க் நிழுகிலியன் 5. சிவப்பு இரத்த அணு 6. புறப்பிளாசம் 

அப்படியின் றி, மலப்பரிசோதனையில், : பெரும் 
உயிர் உண்ணி (1080100118268), நுண்ணுயிரி ௨௦௨ 

ria), aha வெப்பு இரத்த அணுக்கள் ஆகியவை 

தென்பட்டால், அந்நோய் துண்ணுயிர் வயிற்றுளைவு. 
என்று அறியலாம். ் 

சிற்சில சமயங்களில், அமீப சீதபேதியும் நுண் 
ணுயிர் சீதபேதியும் ஒரே நோயாளியைப் பாதிப்ப 
துண்டு. அத்தகையவருடைய மலப்பரிசோதனையில் 
அமீபா, அமீபாவின் உறை வடிவம், நுண்ணுயிர், 
பெரும்உயிர் உண்ணி, “சிவப்பு. ட்ட 'அணுக்கள் 
அனைத்தும் காணப்படும். ் 

எச்சை. முறை, இரண்டினுக்கும் வெவ்வேறு 
ஆதலால், நோய் இன்னதென்று கண்டறிதல் முக்கிய 
மாகும். 

ஒட்டுண்ணிமியல். அமீபா ஓர் ஒட்டுண்ணியாகும். 
அது 7 பெருங்குடலைத் தங்குமிடமாகக் 

கொள்கிறது. 

எல்லா. இன்ங்களைல் போலவே, அமீபாவும் 

இனப்பெருக்கத்தை விரும்புகிறது. அமீபா பெருங் 
குடலிலே வளரும் பொழுது, ஹிஸ்டோலைளின்' 
(histolysin) என்ற நீர்மத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. 

இந்தத் திரவத்தின் உதவியினால், குடலின் சுவர்களி 
லுள்ள சளிப் படலத்தைக் கரைக்கிறது. குடற் சுவர் 
களில் குழி செய்து, அங்கு வாழ்கிறது, இவை இலட் 
சக்கணக்கில் வாழ்கின்றன. அங்கு உண்டாகும் சிதை



வினால் ஏற்படுகின்ற இடிபாடுகளை உண்டு, 
வாழ்ந்து, வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. 
அப்பொழுது உண்டாகிற சிதைவுப் பொருள்களும், 
வடிகின்ற இரத்தமும்தான், தோயுற்றவர் வெளிப்படுத் 
தும் மலத்தில் காணப்படுகின்றன. அவற்றுடன் அமீ 
பாக்களும் கலந்து தென்படுகின்றன. பெருங்குட 
லில் புண்கள் ஏற்படுவதால், வயிற்றில் பெருங்குடலி 

லுள்ள பகுதிகளில் வலி ஏற்படுகிறது. 

பிறகு புண்கள் இயற்கையாகவோ மருந்துகளின் 
செயலாலோ ஆறிவிடுகின்றது. புண்கள் ஆறுகிற 
பொழுது, அமீபாக்களுக்கு அங்கு வாழ்வதற்கு வசதி 
குறைகிறது. அந்தச் சமயத்தில், அவை; தங்கள் வீரிய 
வடிவங்களை மாற்றிக்கொண்டு, வசதியற்ற நிலை 
யைச் சமாளிக்கவல்ல உறைவடிவங்களைப் பெறு 
இன்றன. பெருங் குடலிலிருந்து, மலத்துடன் உறை 

வடிவங்கள் வெளியேறுகின்றன. அப்போது .மலப் 

பரிசோதனை செய்தால், மலத்திலிருக்கும் உறை 
வடிவங்களைக் காணலாம். .. ' 

கோய் பரவல், மலத்துடன். வெளி உலகத்துக்கு 
வந்த அமீப உறை வடிவங்கள், தரையின் பரப்பில் 

பல இடங்களில் தங்குகன்றன. மக்கள் திறந்த வெவி 
களில் மலங் கழிப்பதனால், திறந்த வெளிகளெல்லாம் 

இத் தகைய அமீப உறை வடிவங்களின் உறைவிடங் 
களாகின்றன. விளைகின்ற கீரைகள், செடிகள் ஆகிய 
வற்றின் மேல் படிகின்றன. மழை பொய்யும் பொழுது, 
அடித்துச் செல்லப்பட்டு, நீர்நிலைகளில் கலந்து விடு 
இன்றன. திறந்த வெளியில் மலங்கழிக்கின் றவர்கள்,. 
நீர் நிலைகவில் குதத்தைக் கழுவிக் கொள்ளும் பொழு 
தும், அமீபாக்களும் அமீப உறை வடிவங்களும், நீர் 
நிலைகளை அடையும் வாய்ப்பு உண்டு. அந்த நீர் 
நிலைகளிலுள்ள தண்ணீரைக், காய்ச்சாமல் பரூக 
நேர்ந்தால், அந்த நீரைப் பருகனவர்களை நோய் 
பாதிக்கும். ் 

அமீபா, அல்லது அமீப உறைவடி.வங்கள் நிறைந் 
துள்ள மலத்தின் மீது, ஈக்களோ, கரப்பான் பூச்சி 

களோ உட்கார நேர்ந்தால், அவற்றின் கால்களில் 
அமீப உறைவடிவங்கள் அமீபாக்களும் ஒட்டிக் 
கொள்ளுகின்றன. நாம் உண்ணும் பண்டங்கள் மீது 
ஈக்களும் கரப்பான் பூச்சகெளும் உட்கார்ந்து சென் 
றால், அமீபாவும் அமீப உறைவடிவங்களும் உணவு 

டன் கலந்து விடுகின்றன. மாசுபட்ட உணவை உண் 
ணும்பொழுது, அவை வயிற்றையும் சிறு குடலையும் 

கடந்து சென்று பெருங்குடலையடைகின்றன. உறை 

வடிவங்கள் திரும்பவும் வீரிய அமீபாக்களாக மாறு 
கின்றன. அவை வளர்ந்துபெருகும்பொழுது வயிற்று 
ளைவை உண்டாக்குகின்றன. 

அமீப சீதபேதியால் ஏற்படும் விளைவுகள். சில சம 
யங்களில் அமீபா, சதபேதியை ஏற்படுத்துவதோடு 
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நின்றுவிடாமல், உடலின் வேறு உறுப்புகளையும் 
பாதிக்கும். ° 
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படம் 2, பெருங்குடலின் சுவர்களில் அமீபா சூழி 
செய்து செல்லுதலும் அங்கே அது ஏற்படுத்தும் தைவும் 

அமீபாக்கள் பெருங்குடலிலுள்ள இரத்தக்குழாய் 
களுக்குள் புகுந்து, வாயில் சிரை (portal vein) aif 
யாகக், கல்லீரலை அடைகின்றன. அங்கு சீழ்க்கட்டி 
senor (amoebic liver abscess) ஏற்படுத்துன்றன., 

கல்லீரலிலுள்ள சீழ்க்கட்டிகள் உடைந்து, உதர 
விதானத்தின் (1௧௨20) வழியாக, நுரையீரலுக் 
குள் அமீபா புகுகிறது. அங்கும் சீழ்க்கட்டிகளை 
(lung abscess) உண்டாக்குகின்றது. 

சில சமயங்களில், கல்லீரலின் இடது பாகத்தில் 

சீழ்க்கட்டிகள் ஏற்பட்டு, அவை உடைந்தால், மேலே 
அருகிலுள்ள இதயத்தின் மேலுறையில் வழிசெய்து 
கொண்டு, அங்குக்குடியேறி இதயவெளியுறை அழற்சி 
(Pericarditis) என்ற நோயை உண்டாக்குகின்றன. 

பின்னர் அவை இரத்தத்தில் கலந்து சென்று மண்ணீ 
ரலை அடைந்து அங்கே கட்டிகளை (80166௨ ௨50695) 
ஏற்படுத்தும். 

சிற்சில சமயங்களில், மூளைக்குச் சென்று அங் 
கும் கட்டிகளை ஏற்படுத்துவதுண்டு. (0181॥ ௨ 050056) 

பெருங்குடலிலிருந்துகொண்டு பெருங்குடலின் 
சுவரைத் துளைத்துக்கொண்டு வயிற்றுறையை 
‘(peritoneal cavity) sm_fa), அங்கே வயிற்றுறை 
அழற்சி (2870001118) என்ற நோயை உண்டாக்கும்) 

பெருங்குடலிலேயே கட்டிகளை ஏற்படுத்தும். 
இவற்றை அமீபோமா (00266014) என்று அழைப்பர்,
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படம் 3. அமீபாவின் வாழ்க்கை வரலாறு - 

இவை: குதத்திற்கு அருகிலுள்ள தோலைப் . 
பாதிக்கும், இதனை அமீபத் தோலழற்சி (க௯௦6௦12515- 
(6) சன அழைப்பர். : ் 

தடுப்பு முறைகள். உணவுப் பண்டங்களை ஈக் 
கள், கரப்பான் பூச்சிகள் மொய்க்காதபடி, பாது 
காப்பாக மூடி. வைக்க வேண்டும், அமீபாவோ அல் 

லது அதன் உறை வடிவங்களோ, நம் கண்களுக்குத். 
தெரியா. உருப்பெருக்கி மூலம்தான் பார்க்க முடி 
யும். ஆகையால் நாம் மிகவும் கவனமாகத் தடுப்பு . 

முறைகளை எப்பொழுதும் கடைபிடிக்க வேண்டும், 
நாம் உணவு உண்ணும்பொழுது, ஈக்கள் உணவுப் 
பண்டங்கள் : மீது. அமராமல் பார்த்துக்கொள்ள 

வேண்டும். உணவு உண்ணும்முன் கைகளைச் சுத்த



மாக்கக் கொள்ள வேண்டும். உணவு பரிமாறுபவர் 

களும் தங்களுடைய கைகளைச் சுத்தமாக வைத்துக் 

கொள்ள வேண்டும். கைகளிலே வளர்ந்துள்ள நகங் 

களை வெட்டிக் கொள்ளுவது நல்லது. உணவகங் 

களின் பணியாளர்கள் இந்த நோயினால் பீடிக்கப் 

பட்டு உள்ளார்களா என அவ்வப்பொழுது மருத்து 

வச் சோதனை செய்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள 

வேண்டும்.  '. 

அமீப உறைவடிவங்கள், மலத்தின் மூலம் 

வெளிப்படுத்தப்பட்டு வெளிச்சூழ்நிலையை அடைவ 

தால், இறந்தவெளிகளில் மலங்கழிக்கும் வழக்கத்தை 

அறவே சைவிட்டு நவீன கழிப்பிடங்களைப் பயன் 

படுத்த வேண்டும், ் 

சமைக்காமல் உண்ணும் காய்கறிகளையும் பழங் 

களையும், நன்றாகக் கழுவிச் சுத்தப்படுத்திய பிறகு, 

உண்ண வேண்டும். 

- வயிற்றுளைவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

காலங்கடத்தாமல், உடனடியாக மருத்துவம் செய்து 

கொள்ள வேண்டும். அமீப வயிற்றுளைவினால் 

பாதிக்கப்பட்ட சிலரது உடலில் அமீப ஒட்டுண்ணி 

கள் நிலையாகத் தங்கிக் கொண்டு, காலப்போக்கில் 

அவர்கள் உடலுக்கு எந்தவிதத் தீங்குகளையும் விளை 

விக்காமல் அமீப ஒட்டுண்ணிகள் அவர்கள். மலத் 

இன் மூலம் பரவிக் கொண்டேயிருக்கும். இவர்களை 

நோய்க்கடத்திகள் (கோரா) எனக் கூறுவர், 

் சிகிச்சை முறைகள். மெட்ரினிட்ஸோல் (றார் 

032016), எமெட்டின் (emetine), க்ளோரோக்யின் 

(chloro ரெ1்ய5) போன்ற நல்ல மருந்துகள் உள்ளன. 

். இவற்றை உபயோரடத்துப் பரிபூரண குணமடைய 

இயலும். ் டட 
் உது, ௬. 

நூலோதி 

1, Detey & Shah A. P. I. Text Book of Medicine, 
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15th Edition, Cassel & Co London, 1960. 

3. Dr.R. Subramanian “Therapevtics” 7th Edition, 
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- 

அமீபா. 

குளம், குட்டை போன்ற நன்னீர் நிலைகளில் மூழ்கி 

அமீபா 4] 

யுள்ள கற்கள், அழுகும் இலைகள் போன்றவற்றின் 
அடிப்பக்கத்தில் ஊர்ந்து வாழும் நுண்ணுயிரிகளுள் 
அமீபாவும் (பல்) ஒன்றாகும். நுண்ணோக்கியின் 
வழியாகப் பார்க்கும்போது நிறமும், நிலையான. 
உருவமுமற்ற Ag உயிரியாகத் தோன்றும். இதன் 
வடிவம் இடைவிடாது மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். 

  

  

அமீபா 

அமீபா புரோட்டியஸ் (4௦8௧ றா046ர8), கிட்டத் 
தட்ட 0.85 மி.மீ. அளவுடையது. நிலையான உருவ 
மற்ற இவ்வுயிரியின் உடற்பொருள் இம்மியளவுப் 
புரோட்டோப்பிளாசத்தாலானது (protoplasm). 

oie GudsAer (pellicle) crortuGb GQusrec 
வினால் மூடப்பட்டுள்ளது. உடலின் செல்பிளாசம் 
(cytoplasm) அடர்ந்த புறப்பிளாசம் (ectoplasm) 

என்னும் வெளிப்பகுதி ஆகவும் அடர்த்தி குறைந்த 
அசுப்பிளாசம் (மே4௦ற1880) என்னும் உட்பகுதியாக 
வும் வேறுபட்டுள்ளது. அகப்பிளாசம் புறப்பிளாசமா 
கவும், புறப்பிளாசம் அகப்பிளாசமாகவும் மாறுந் தன் 
மையுடையன. அகப்பிளாசத்தின் நடுவில் உருண்டை 
வடிவ நியூக்ளியஸ் (110108) உள்ளது. நியூக்ளிய 
சிலுள்ள உயிர்ப்பொருள் நியக்ளியப்பிளாசம் (௨1௦16௦ 
ற1380) எனப்படும். அகப்பிளாசத்தில் சுருங்கு குமிழி 
(contractile vacuole) ஒன்று காணப்படுகிறது; இது 
சீராகச் சுருங்கி விரியுந்தன்மையுடையது. அகப்பிளா 
சத்தில், சுருங்குந்தன்மையற்ற உணவுக் குமிழிகள் 
(food vacuoles) பல உள்ளன. அமீபாவினால் 
உட்கொள்ளப்பட்ட உணவுப்பொருள்கள் இவ்வுண 
வுக்குமிழிகளில் காணப்படுகின்றன. “ 

அமீபாவினால் தன் உடலின் எப்பகுதஇயையும் 

பயன்படுத்தி இடப்பெயர்ச்சி செய்ய இயலும். இடப் 

பெயர்ச்சியின் போது புறப்பிளாசப் பகுதியில் ஒரு 

பீதுக்கம் ஏற்படுகிறது; இதனுள் அகப்பிளாசம் பாய் 

இறது. பின்னர் இப்பிதுக்கம் அளவில் பெரிதாகி ஒரு 

நீட்சியாக மாறுகிறது. இந்த நீட்சி போலிக்கால் 

(pseudopodium) எனப்படும். பேரலிக்காவினுள் 

உடற்பிளாசம் முழுவதும் பாய்கிறது; அதனால் 

அமீபா இடம்விட்டு இடம் பெயர்கிறது; இதற்கு



7 ( 42 அமீபச 

அமீப இயக்கம் (amoeboid movement)  srewm 
பெயர். போலிக்கால்கள் உடலின் எப்பகுதியிலிருந் 
தும் தோன்றவும் மறையவும் கூடும். 

அமீபாவானது, நன்னீரிலுள்ள பாக்டீரியா, 
டயாட்டம் போன்ற நுண்ணுயிரிகளை உட்கொள் 
கிறது. இதற்கு உணவைப் பிடிக்கத் தனியான 
அமைப்பு ஏதும் இல்லை. உடலின் எப்பகுதியும் 
வாயாகப் பயன்படுகிறது. இரை எதிர்ப்படும்போது 
அதைச் சுற்றிக் கண்ணம் போன்ற உட்குழிவு 
உண்டாக்கப்பட்டு அதனுள் இரை எடுத்துக் 

கொள்ளப்படுகிறது அல்லது இரை எதிர்ப்படும்போது 
சில போலிக்கால்கள் உருவாகி இரையைச் சூழ்ந்து 
உள்ளிழுத்துக் கொள்வதும் உண்டு. இம்மியளவு 
நீருடன் உடலுள் சென்ற.இரை உணவுக் குமிழியாக 
உருவாகிறது; மேலும் அதனுள் செரிமான நீர் சுரக் 
கப்படுகிறது. பின்னர் இக்குமிழி செரிமானக் குமிழி ' 
(digestive vacuole) எனப்படுகிறது. செரிமானக் 

குமிழியில் உள்ள செரிமான நீர் முதலில் அமிலத் 
தன்மையுடையதாக இருக்கிறது; அப்போது (இரை 
கொல்லப்படுகறது. - பின்னர் 'அதுவே காரத்தன்மை 
யுடையதாக மாறும்போது (இரை செரிக்கப்படுகிறது. 
இரை “செரித்து உண்டான அட்டப்பொருள் அமீ 
பாவின் உடலினுள் உள்ளே கவரப்பட்டு உடலின் 
ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. செரிக்கப்படாத உணவு 
உடலின் எந்தப் பகுதியில் வேண்டுமானாலும் 
(பெலிக்கிளில் தற்காலிகமாக ஏற்படும் பிளவு - வழி 
யாக) வெளியேற்றப்படுகறது; பின்னர் செரிமானக் 
குமிழியும்' மறைந்து:  விடுவறைது.' ' ஒற்றைச்செல் 
போன்ற அமைப்புடைய உடலின் உள்ளேயே செரி 
மானம் நடைபெறுவதால்: இதற்கு செல்அகச் செரி 
மானம் (1௦1720611ய127 01261100) : என்று பெயர். 

அமீபாவின் உடலுள் நடைபெறும் வளர்சிதை 
மாற்றச் செயல்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. 
இதன் ௨டற்பரப்பு முழுவதும் இது வாழும் நீருடன் 
தொடர்புடையதாக: இருப்பதால், உடலின் புறச் 
சவ்வு வழியாக நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் உள் 
ளிழுக்கப்படுகறது; கார்பன்டைஆக்ஸைடு “ வெளி 
யேற்றப்படுகிறது. சுவாச வாயுக்கள், ௫ளடுருவல் 
(diffusion) முறையினால் 'அமீபாவின் உடலினுள் 
செல்லவும் வெளியேறவும் முடிகிறது. 

அமீபாவின் நைட்ரலக் கழிவுப்பொருள்களும், 
அது வாழும் சூழலிலிருந்து சவ்வூடுபரவுதலால் உட 
லினுட்புகும் அதிகப்படியான நீரும், சுருங்கு குமிழி 
யினால் வெளியேற்றப்படுகன்றன. ..: : இக்குமிழி 
முதலில் அகப்பிளாசத்தில் நியுக்ளியசுக்கு. அருகில். 
காணப்படுகிறது, பின்னர் உடற்பிளாசத்தில் காண்ப் 
படும் கழிவுப்பொருள்கள் இதனுள் சேரச்சேர, அது 
புறப்பிளாசப் பகுஇயில் உடற்சவ்வுக்கு' அருகில். 

சென்று வெடிப்பதால் கழிவுப்பொருள்கள் வெளி 
யேற்றப்படுகின்றன. சிறிது நேரத்தில் புதிய சுருங் 
கும் குமிழி ஒன்று உருவாகிறது. a* FH 

அமீபா வாழும் நீரின் ஒரு பகுதியை ஒளியூட்டி 
னால், அது நிழலுள்ள பகுதிக்கு. நகர்ந்து போய் 
வீடும். சிறிதளவு உப்பை, நீரில் போட்டால் அமீபா 
வின் போலிக்கால்கள் உள்ளிமுக்கப்பட்டு மறைந்து 
விடுகின்றன; இயக்க வேகமும் குறைகறது.. ஒளி, 
உப்பு மட்டுமின்றி மற்ற பல தூண்டு பொருள் 
களும் (9010018015) அமீபாக்களைப் பாதிக்கின்றன. 
தூண்டு பொருள்களின் பாதிப்பால் அமீபா மேலே 
கூறியவாறு களர்ச்சியுறுகிறது (excitation). தாண்ட 
னுக்கு ஏற்ப இயங்கும் இத்தகைய ஆற்றல் இவற் 
றின் உயிரைக் காத்து இயற்கையில் இவ்வினம் 
நிலைத்திருக்க உதவுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக அதிக 
ஒளி அமீபாக்களைக் கொன்றுவிடுறது. ஒளியிலி 
ருந்து விலகி ஒதுங்கும் அமீபாக்கள் தப்பிப் பிழைக் 
கின்றன... .: : ன க 

அமீபா இருசமப்பிளவு முறையினால் (1043 
15100) இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. முதலில் அதன் 
உட்கரு மறைமுகப் பகுப்பு முறையினால் (10815) 
இரு பகுதிகளாகப் பிரிகிறது; பின்னர் அதன் செல் 
பிளாசமும் இரு பகுதிகளாகப் பிரிகிறது; ஒவ்வொரு 
செல்பிளாசப் பகுதியும் ஒரு சேய் நியுக்ளியசை உள் 
ளடக்கியுள்ளது. இதனால் ஓர் அமீபாவிலிருந்து இரு 
சேய் அமீபாக்கள் உண்டாகின்றன. பலவாகப் பிள 
வுறு முறையாலும் (ய1(1ற16 fission or schizogony) 
அமீபா இனப்பெருக்கம் GswiAmg. Qed ..2Sud 
வைச் சுற்றி 'ஒரு காப்பு உறை (0454) உண்டாகி 
அதை மூடுகிறது. பின்பு ' அதன்... நியூக்ளியஸ் பன் 
முறை பிளவுற்றுப் பல சிறு நியூக்ளியசுகளாகிறது. 
செல்பிளாசமும் பலமுறை பிளவுற்று ஒவ்வொரு சிறு. 
பகுதியும் ஒரு சிறு நியுக்ளியசைச் சூழ்ந்துகொள்இ 
றது. இவற்றுக்குச் சிதல்கள் (spores) creamy பெயர், 
காப்பு உறை வெடிப்பதனால் , அவை வெளியே வரு 
கின்றன. பின்னர் அவை சிறு சேய் அமீபாக்களாக 
வாழத் தொடங்குகின்றன. . பலவாகப் பிளவுற்று 
இனப்பெருக்கம் செய்தல் பெரும்பாலும் நீர்வற்றிய 
காலங்களில் நடைபெறுகிறது. 

நீர்நிலைகள் நீரின்றி வறண்டுவீடும் காலங்களில் 
அமீபா தன் போலிக்கால்களை உள்ளிழுத்துக் 
கொள்கிறது; உடல் உருண்டை வடிவமாகிறது. 
அதைச் சுற்றி உறுதியாக ஒரு காப்பு உறையைச் : 
சுரந்து கொள்கிறது. இதற்குக் கூடுறைதல் (60009(- 
8௦1) என்று பெயர். இவ்வுறை, செல்பிளாசத்தில் 
ஏற்படும் வேதுமாற்றங்களினால் உடலின் மேற்புறத் 
திலிருந்து உண்டாகிறது. இதனுள் அமீபாவின் 
உயிர்ச் செயல்கள் மிகக் குறைந்த அளவில் நடை



பெறுகின்றன. சூழ்நிலை, உயிர் வாழ்வதற்குச் சாத 
கமாக மாறும்போது, அமீபா காப்பு உறையிலி 
ருந்து வெளிவந்து இயல்பாக வாழத் தொடங்கு 
கிறது. கூடுறைதல் முறையினால், அமீபா சூழ்நிலை 
யில் ஏற்படும் கடும் மாற்றங்களைத் தாங்கி உயிர் 
வாழ்கிறது, 

நூலோதி 

Ekambaranatha Ayyar, M., A Manual of Zoology 

Part I., S. Viswanathan Pvt. Ltd., Madras, 1976, 

அமீன்கள் 

இவை அம்மோனியாவின் பெறுதிகள்; அம்மோ 
னியா மூலக்கூறில் உள்ள ஹைட்ரஜனை அல்க்கைல் 
அல்லது அரைல் தொகுதிகளால் பதிலீடு செய்யும் 
போது கடைப்பவையே அமீன்கள் (ஊஊ), அம் 
மோனியாவில் உள்ள ஹைட்ரஜனை. அல்க்கைல் 
தொகுதியால் பதிலீடு செய்யப்பட்டுக் கிடைப்பவை 
அலிஃபாட்டிக் அமீன்கள் (௨11ற12110 amines) sci 

_ 11% RX 
RNH, + RX + R,NH, Ke == NH,X +R, we > R,NH* X 

தும், அரைல் பதிலீட் டால் இடைப்பவை அரோமாட் 

டிக் அமீன்கள் (௨008(10 81068) என்றும் கூறப் 

படும். மெத்தில் அமீன், அனிலீன் போன்றவை 

மூறையே அலிஃபாட்டிக், அரோமாட்டிக்அமீன் 

களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும், 

அமீன்கள் பொதுவாக மூன்று வகையானவை. 
அம்மோனியாவில் உள்ள 'ஒர் ஹைட்ரஜன் மூலக் 
கூறை ஓர் அல்க்கைல் அல்லது அரைல் தொகுதியால் 

பதிலீடு செய்யும்போது ஒரிணைய அமீனும் (pri- 
mary வாச), இதேபோல் இரண்டாவது, மூன்றா 

வது ஹைட்ரஜன் அணுக்களைப் பதிலீடு செய்யும் 

போது முறையே ஈரிணைய ': அமீனும் (96000 043 
ஊார்ப6) மூவிணைய அமீனும் (1848௪ ஊாம்ற6) கிடைக் 

கும். இவ்வமீன்களைத் தவீர நான்கிணைய அல்க்கைல் 

@Qurm Hs eqid (quaternary alkyl derivatives) 2.c1enem. 

இவை . .நான்கிணைய .அம்மோனியா சேர்மங்கள் 
எனப்படும். மேற்கூறிய அமீன்களைக் கீழ்க்கண்ட 
பொது: வாய்பாடுகளால் குறிக்கலாம். 

+ ல் 

பூ, நு, NHR,. NR,, INR Xx 

இங்கு, ௩ என்பது அல்க்கைல் அல்லது அரோமாட்டிக் 

தொகுதி; 36” என்பது ஹாலோஜன். 

அமீன்கள் 43: 

அமீன்கள் கரிமச் சேர்மங்களில் முக்கியமானவை 
களாக விளங்குகின்றன. அமீன்களிலுள்ள வநைட்ரஜ 
னின் இணை எலெக்ட்ரான்கள் இச்சேர்மங்கள் பல 
வினைகளில் காரங்களாகவோ அல்லது அணுக்கரு 
விரும்பிகளாகவோ (10160ற11) விளங்கக் காரஸணா 
மாக உள்ளன. இவை அயிர் வேதியியலில் முக்கிய 
மான பங்கை வகஒக்கன்றன. இயற்கையில் இவை 
அமினோ அமிலங்களிலும், அல்க்கலாய்டுகளிலும், 

வைட்டமின் களிலும் காணக்கிடைக்கின்றன. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

ஹாஃப்மன் முறை, மூவகை அமீன்களையும் இம் 
முறையில் தயாரிக்கலாம். இம்முறை அம்மோனியா 
வாற் பகுப்பு (காயா௦ய௦1416) முறையாகும். ஒர் அல்க் 
கைல் ஹாலைடையும், ஆல்கஹாலில் கரைந்த அம் 

மோனியாவையும் ஒர் அடைத்த குழாயினுள் இட்டு 
1000 வெப்பநிலைக்கு சூடுபடுத்தும்போது மூவகை 

அமீன்களும், குறைந்த அளவு நான்கிணைய அமி 

னும் கிடைக்கின் றன. 

RX + NH, +  RNH,’X 

RNH, X + NH, = RNH, +NHX 

— NH, RX 
— NH.X + R,N —»R,NX ~ 

பிரித்தெடுத்தல். மூவகை அமீன்களையும் தனித் 
தனியே பிரித்தெடுக்க முதலில் அமீன் கலவையைப் 
பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலுடன் 

சேர்த்து வாலையில் காய்ச்சி வடிக்க வேண்டும். 

இவ்வாறு காய்ச்சி வடித்துக் கடைக்கும் நீர்மத்தி 
லிருந்து மூவகை அமீன்களையும் ஹின்ஸ்பர்கு 
முறைப்படி (11127 810௦ம்) தனித்தனியே பிரிக் 
கலாம். 

R,NH;* X + KOH உ நரா + KX + H,0 

ஹின்ஸ்பர்கு முறை, காய்ச்சி வடித்துக் இடைக் 

கும் நீர்மத்தை முதலில் அரோமாட்டிக் சல்ஃபோ 
னில் குளோரைடுடன் (எ-டு. -டொலுயின்-சல்ஃ : 
போனில் குளோரைடு) சேர்த்து அமில குளோரை 
டாக அரற்றிப் பின்னார் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக் 
சைடைச் சேர்த்துக் காரக் கரைசலாக மாற்ற வேண் 

டும். இதனால் ஒரிணைய அமீன்கள் 14 -அல்க்கைல்- 

சல்போனமைடையும், ஈரிணைய அமீன்கள் 14,14-இரு 
அல்கீகைல் - சல்போனமைடையும் கொடுக்கின்றன,



44. அமீன்கள் 

மூவிணைய அமீன் ந-பொலுவின் சல்ஃபோ 
வீல் குனோரைடுடன் விளைப்படுவதில்லை. ஓரி 

ணைய அமீஸீன் சல்ஃபோனமைரமநு பொட்டாகயம் 

ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் கரைகதது; அவால் ஈமி 
care esses சல்ஃபோனமைடு பொட்டபாயேம் 

ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் கறைவஇல்லை. இவ் 
வாறு கிடைக்கும் காரக் கரைசலைக் காய்ச்சி வடிக் 

கும் பொருது மூவிணைய அமீன் முதல் காய்ச்சி 
வடிக்கும் பொருளாகக் இடைக்கிறது.. வாலைகயில் 
எஞ்சியிருக்கும். நீர்மத்தில் ஒரணைய  அமினின் 
பெறுஇ உள்ளது. இதறுடன் அமிலத்தைச் சேர்க் 
கும்போது அல்க்கைல் சல்பயபோனமைடு கஇடைக்கி 
ஐது. எஞ்சியிருக்கும் இண்மம் இரு அல்க்கைல் ௪௮2 
போனமைடு. இச் சல்போனமைடுகளிலிருத்து வி 

ணைய, ஈபணைய அமீவ்களைப் பெற 709 சஃஃப் 
வலக் அமிலத்தைகோ, 25%) ஹைட்ரோக் குளோரிக் 

அமிலத்தையோ பயன்படுத்து அவி மீன கொதிக்க 
(102) வைக்க வேண்டும். 

கேம்ஃமேல் தாலிமைடு கொகுப்பு, பொட்டாகயம் 
தாவியைடுடன் அல்க்கைல் ஹாலைடு வினைபுரியும் 

போது உண்டாகும் அல்ககைல் காலிமைடை அயர் 
அழுத்தத்தில் ஹைட்ரோகுகவோகிக் அமிலத்தைக் 
கொண்டு நீராற் பகுக்கும்போது ஒரிணைய அமின் 
உண்டாகிறது. இத்தொகுப்பிற்கு கேப்லியேல் தாவி 
மைடு Gsrgoy (Gabnel’s phthslimids synthesis) 
என்று பெயர். 

On ௩௦௮ co. NK வி 

co Co 

CO 8,0 S ,H 
DNR +RNH, 

CO COW 

ஹாஃப்மன் முறை. புரோமிளையும், காரத்தை 

வும் பயன்படுத்தி ஓர் அமில அமைடிலிருந்து ஓமி 
eave அமீனைப் பெறும் முறையே ஹாஃப்மன் 
மூறையாரும் (1101232075 221000). இவ்வாரு உடைக் 
சூம் அம்னில் அமில அமைடைக் காட்டிலும் ஒரு கல 

அணு குறைவாக இருக்கும். 

RCONH, + Br, + 4 KOH 

RNH; + 2 Kzr + K,CO, + 2 H,O 

ஓம்ணைய அமிவிவிருந்து சல்ணைய அமீனைத் தயா 

சிக்கலாம். ஒரணைய அமீனை வேண்டிய அளவு 

அல்க்கைல் ஹாலைடுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும் 
போது சஈரிணைய அமீன் உண்டாகிறது. இதே 
போல் மூவிணைய அமீனையும் ஓஒிுணைய xbox 
விருந்து தயாரிக்கலாம். ் * 

RNH, + RX > R,NH + HX 

RNH, +2R’X > RR',N + HX 

இயற்பும் பண்புகள். குறைத்த கரி அணுக்களை 
புடைய அமிீன்கள் வாயுக்கள்; இவை நீரில் கரை 
கீன்தன. இவற்றைத் தொடர்ந்து வரும் அமீன்கள் நீர் 
மங்களாகவும் தண்மங்களாகவும் உன்ளன. இவ்வமீன் 
களின் நீரில் கரையும்தன்மை மூலக்கூறு எடை கூடக் 
கூடக் குறைகறெது. எளிதில் ஆவியாகிற எல்லா 
அமீன்கஷம்எ3யக்கூடியவை)மீன்நாற்றம் கொண்ட 
வையாக உன்ன. நான்கணைய அம்மோனியம் 
உப்புகள் வெண்மையான படிகத் இண்மங்கள்; இவை 
நீர் கவும் தன்மை கொண்டவை, இவற்றின் கரை 
சல்கள் வன்காரக் கரைசல்கள்; இவை கரைசல் 
தலையில் 0,ஐ உறிஞ்சி அம்மோனியாவை வெளிப் 
படுத்துகன் றன. அம்மோனியாவைப் போன்று அமீன் 
கஞம் காரத்தன்மை உடையன, அமீன்கள். கனிம 
அமிலங்களுடன். வினைப்பட்டு அவற்றின் உப்பு 

. - களைத் தருன்தன. அலிஃபாட்டிக் அமீன்கள் அம் 
மோஷீயாவைக் காட்டிலும் காரத்தன்மை மிக்கவை. 
இதந்குக்காரணம் அல்க்கைல் தொகுதி நைட்ரஜனை 
தோக்கி எலெக்ட்ரான்்௧களைத் தள்ளுவதே. எனவே 
தைட்ரஜன் மீதுன்ன இணை எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு 
ஸைட்ரஜன் அவலவிக்கு உடனடியாகக் இடைக் 
இன்றன. ் 

H H 
\ ச டவ் R—N: + A > |R-~N-—H 

அமீன்களின் 0 மதிப்புகளை நோக்கும் போது 
அவற்றின் காரத்தன்மை சழ்க்கண்டவா ஆ. அமைத் 
அன்னது. 

8, “(வேழ <CH,NH, <(CH,),NH 

லேதிப்பண்டுகள், அமீவி உப்புகளை அஇக வெப்ப 
நிலைக்கு உட்படுத்தும்போது ஒரு மூலக்கூறு HVS 
கைல் ஹாலைடு நீக்கப்படுறது, 

_ HCl 
R,NH*Cl” —~» RCI + R,NH 

HC] 
RCI + RNH, —> RC] + NHC



ஒரிணைய, ஈரிணைய அமீன்கள் அமில குளோ 
ரைடுகள் அல்லது அமில நீரிலிகளுடன் விளைபுரிந்து 
N- அல்க்கைல் அமில அமைடைத் தருகின்றன. 

RNH, + (CH,;CO),0 > CH,CONHR +CH,€COOH 

மானிச் வினை, இவ்வினையில் ஓரிணைய அமீன் 
கள் பங்கேற்கின்றன. இவ்வினை பொதுவாக ஓர் 
அமீனுக்கும், அல்டிஹைடு (அல்லது கீட்டோன்) 
அதிக அணுக்கரு விரும்பும் கரி (௦001601110 ௦8௩௦௦௧) 
அணுவைக் கொண்ட சேர்மத்திற்கும் இடையில் 
நடைபெறுவதாகும், பார்மால்டிஹைடும், டைமெத் 
தில் அமீனும் சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

ஆல்டிஹைடு, அமீனாகும். இவ்வினையின் மூலம் 
இடைப்பவை மானிச் காரங்களாகும்(8810101 bases), 

இவை கரிமச்சேர்மத் தொகுப்பில் இடைநிலைப் 
பொருளாக விளங்குகின்றன. 

C,H,-CO-CH, + HCHO + (CH,),NH+HCI 
my 

+ ஸ் C,H,-CO-CH,-CH;-N (CH, ),C1 

ஹாஃப்மன் மஸ்ட்டர்டு எண்ணெய் வினை. ஓரி 

ணைய அமீன்கள் கார்பன் டைசல்ஃபைடுடன் வினை 

புரிந்து டைதயோ கார்பமிக் அமிலத்தைக் (01(01௦087- 

0௧௭1௦ 8௦14) கொடுக்கின்றன. இதனை மெர்க்குரிக் 
குளோரைடுடன் வினைப்படுத்தும்பொழுது Avs 
கைல் ஐசோதயோசயனேட் கிடைக்கிறது. இவ்வினை 

ஒரிணைய 'அமீன்களை கண்டறியும் சோதனையில் 
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பயன்படுகிறது. இவ்வினைக்கு ஹாஃப்மன் மஸ்ட் 
டர்டு எண்ணெய் வினை (1704௧௩ mustard oil 
Yeaction) என்று பெயர், (சமன்பாடு 1 காண்க) 

ஹாஃப்மன் ரீக்க வினை. நான்கிணைய மெத்தில் 
அம்மோனியம் ஹைமட்ராக்சைடை வெப்பத்தாற் 
பகுக்கும்போது மும்மெத்தில் அமீனும், மெத்தில் ஆல்க 
ஹாலும் கிடைக்கின்றன. குறைந்தது ஒரு 8- ஹைட் 
ரஜனைக் கொண்ட மற்ற நான்கிணைய அல்க்கைல் 
அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடுகள் வெப்பத்தாற் 
பகுக்கும்போது நீக்கவினை வழிமுறையில் (௦6818) 
மூவிணைய அமீனும் அல்க்கீனும் கிடைக்கின்றன. 
இவ்வினைஹாஃப்மன் நீக்க வினை (Hofmann 
811810௨11௦) என்று வழங்கப்படுகிறது, (சமன்பாடுகள் 
2.4 காண்க) 

அரோமாட்டிக் அமீன்கள், அம்மோனியாவில் உள்ள 
ஹைட்ரஜனை  அரைல் தொகுதியால் பதிலீடு 
செய்யும்போது உண்டாகும் அமீன்கள் அரோ 
மாட்டிக் அமீன்களாகும். இவ்வகை அமீன்களால் 

அமினோ தொகுதி பென்சீன் ௧௫௬ வளையத்தில் 

நேரிடையாக இணைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். 

அனிலீன் (ஷேடோ) ,  இருஃபினைல் அமீன் 

((C,H,),NH). eporfenarcs அமீன் ((C,H,)s N) 
போன்றவை ஓரிணைய, ஈரிணைய மூவிணைய 
அரோமாட்டிக் அமீன்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் 

ஆகும். நான்்கணைய அம்மோனியம் உப்புகள் இவ் 
வகை உப்புகளில் பொதுவாகக் காணப்படுவதில்லை. 
எனினும் நான்கு தொகுதிகளும் அரைல் தொகுஇ 

் , NHR Hg,Cl, 

RNH2+CS, > =e. og —— ~RNCS+HeS+ 2 HCl (1) 

i + 
Rn-ON—CH,-£CHYH 082 _ et H,C=CH, +H,O (2) 

உ ப ட R 

CH; 

CH,-N-CH, CH, CH, + H,C=CH, (3) 
CH; 

ஓ! | ல் A 
Bee ee OH ——_———_ 

C,H, 

(மிகுதியாகக் கிடைப்பது) 
உ, 

| 
CH,-N + ° CH,-CH=CH, + H,O 

C,H, 
(குறைந்த அளவில் 'இடைப்பது)



46 அழுக்கக் காற்று 

களாக இல்லாமல் கலப்புத் தொகுதிகளாக இருப்பின் 
நான்கணைய அம்மோனியம் உப்புக் காணப்படு 

கிறது. ் 

கண்டறி சோதனைகள். அமீன்களை வேறுபடுத்திக் 
காணப் பல வினைகள் உள்ளன. அவையாவன, 

ஷாட்டன்-பாமன்வினை (800௦16 13௦0 76201101), 
anes nutage Gen gener (Hinsberg test), anicnus 

மின் வினை (0810318015 reaction), நைட்ரஸ் 

ie ofener (nitrous acid reaction). 

ஷாட்டன் பாமன் வினை. இவ்வினையில் அமீன் 

காரக் கரைசலிலிருக்கும் பென்சாயில் குளோரைடுடன் 

வினைபடுத்தப்படுகிறது. ஒரிணைய, ஈரிணைய 
அமீன்கள் பதிலீடு செய்யப்பட்ட பென்சமைடுகளைத் 

தருகின்றன. மூவிணைய அமின் இவ்வினையைக் 
கொடுப்பதில்லை. 

83117) 4 04,0003 ௦ 
Vv: , 

C,H, CONHR + Ci + H,O 

R,NH + C,H,COCI + OH 

C,H,CONR, + Cl + H,O 
பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமீன்கள் பொதுவாக. நீரில் 
கரைவதில்லை. இவை சாதாரணமாகத் இண்மங்கள்? 
வெவ்வேறான உருகுநிலைகளைக் கொண்டவை. 

கார்பைலமின் வினை. கார்பைலமின்கள் (ஐசோ 
சயனைடுகள்) விரும்பத்தகாத, குமட்டலை உண் 

டாச்கும் நெடியுடையவை. இவை ஓரிணைய அமீன்கள் 
காரக் கரைசலிலிருக்கும் . குளோரோஃபார்முடன் 
வினைபுரியும் போது கிடைக்கன் றன. ் 

. + = ட 

RNH; + CHC], + 30H” >» R-N=C:43Cl +3H.O 

நைட்ரஸ் அமில வினை. ஒரிணைய அலிஃபாட்டிக் 

நைட்ரஸ் அமிலத்துடன்: வினைபுரிந்து நைட்ரஜனை ...... 

யும்: ஓரிணைய அரோமாட்டிக்' அமீன்கள். டை 

அ/சோனியம்உப்புக்களையும் கொடுக்கின்றன. அலிஃ 

பாட்டிக், அரோமாட்டிக் ஈரிணைய அமீன்கள் 

பொதுவாக மஞ்சள் நிழமுடைய(நைட்ரோசோஅமீன் 
களைத் தருன்றன. நைட்ரோசோஅமீன்கள் புற்று 
நோயை உண்டாக்குபவை), மூவிணைய அலிஃ 
பாட்டிக் அமின்கள் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வினைப் 
படுவதில்லை. La a 

பயன்கள். உயிர் வேதியியலில் அமீன்களின் பங்கு 
இன்றியமையாததாகும். இயற்கைப் பொருள்களில் 
நிறைந்து காணப்படும். அமினோ அமிலங்களும் 
அல்க்கலாய்டுகளும் வைட்டமின்களும் இஒற்குச் 
சான்றுகளாகும். அட்ரினலீன் என்ற எப்பிநெஃப் 

Mex (epinephrine), cnotewWer பி-1 என்ப்படும் 
sumer (thiamine), GorGoréensuics (novocaine 
போன்ற சிக்கலான அமீன்கள் உடற்செயற்பாட்டில் 
பெரிதும் பங்கேற்கின்றன. அமீன்களை அடிப்படை 
யாகக் கொண்டு பல மருந்துப் பொருள்கள் தற்போது 
தயாரிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படும் நைலான் இழை 

அமீன்களின் பெறுதிகளே ஆகும். 

கோ, கோ, 

நூலோதி 

1, Finar I.L., Organic Chemistry, Vol I, Sixth 
Edition, ELBS London, 1973. 

2. Allinger, Norman L., Cava, Michael P., DeJough 
Don C., Johnson; Carl R., Lebel, Norman 
A., and Stevens, Calvin L., Organic Chemistry, 
Fourth.Edition, Worth Publishers, Inc., New 
York, 1974, ~ , 

அமுக்கக் காற்று 

வளிமண்டலத்தைவிட அதிகமான அழுத்தத்தில் 
அமுக்கி அடைக்கப்பட்ட காற்று பலவகைகளில் 
பயன்படுகிறது. அமுக்கக் காற்றைக் (compressed 
8/2) கொண்டு ஆற்றலைப் பெறும் முறை மித 
எளியது; பல வேலைகளுக்கு ஏற்றது. அமுக்ககீ 
காற்றை இரு முறைகளில் பயன்படுத்தலாம். அது 
நேரடியாக விரியும்போது வேலை செய்யுமாறு அமைக் 
கலாம். காற்றுத் தூவி (312 ரம்), காற்று உயர்த்து 
(air lift) முதலியவை இத்தகைய சாதனங்களாகும், 
(காண்க, காற்றுத்தூவி) அமுக்கக் காற்றை ஒரு 
குழலின் வழியே மெல்லிய தாரையாக (161) வெளி 
யேற்றி, எந்திரங்கள், தானியங்கிகள் முதலியவற்றைத் 
தூய்மை செய்யப் பயன்படுத்துகிறார்கள். தொடர் 
வண்டிகளிலும், டிராம் வண்டிகளிலும் பயன்ப்டும் 
காற்று நிறுத்தியிலும் (247 00216) (காண்க, நிறுத்தி 
கள்) அமுக்கக் காற்று இவ்வாறு பயன்படுகிறது. 

இரண்டாம் முறையில் அமுக்கக் காற்று தனது 
ஆற்றலைத் தீந்து, கருவியையோ, எந்திரத்தையோ 
இயக்குகிறது, இது நூற்றுக்கணக்கான வகைகளில் 

் பயன்படுகிறது. இவற்றுள் முக்கியமானது அமுக்கக் 
காற்றோடி (air motor, OH அமுக்கக் காற்று 
காற்றோடியின் சிறகுகளினிடையே விசையுடன் 
பாய்த்து அவற்றைச் சுழற்றுகிறது. இவ்வாறு சுழலும் 
உறுப்புடன். பல்சக்கரங்களாலோ, பட்டைகளாலோ



வேறு எந்திரங்களை இணைத்து அவற்றை இயக்க 
லாம். இது சுரங்க வேலையில் எந்திரங்களை இயக் 
கப் பெரிதும் பயன்படுகிறது, நிலக்கரியை வெட்டி 
எடுக்கவும், பாறைகளில் குடையும் துரப்பணங்களை 
இயக்கவும், நிலத்தடியில் குடைவுப் பாதைகள் 
அமைக்கவும் இந்தக் காற்றோடி பயன்படுகிறது. 
காற்றோடியை இயக்கும் காற்றை எஃகு உருளை 
களில் அடைத்து, வலிவும் நெகிழ்வுமுள்ள குழல்களின் 
வழியே காற்றோடிக்குள் அனுப்பி இதை இயக்க 
லாம். ஆகையால் காற்றோடியை மிகவும் எடை 
குறைந்ததாக அமைக்க முடிகிறது. இதனால் எந்த 
ரத்தைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு வேலை செய்ய 
முடிகிறது. மேலும் இந்தக் காற்றோடியின் எப்பகுதி 
யும் அதிகமாகச் சூடேறித் தீங்கு ஏதும் விளைவிப்ப 
தில்லை. தீயினால் தேரும் விபத்தும் இதல் இல்லை, 
இதனாலேயே இது சுரங்க வேலைக்கு இன்றியமை 
யாத சாதனமாக விளங்குகிறது. வெடி மருந்துக் 
கிடங்குகளில் வேறுவகைப் பொறிகளை ஓட்டுவது 
தீங்குமிக்கது. ஆகையால் அமுக்கக் காற்றோடியைக் 
கொண்டு இயங்கும் வண்டிகளைத்தான் இங்குப் 
பயன்படுத்த வேண்டும். வெடிமருந்தைக் கொண்ட 
டார்ப்பிடோக்களை ஒட்டிச் செல்ல இக்காற்றோடி 
யைப் பயன்படுத்துறார்கள். டிராம் வண்டிகளை 
யும் தானியங்கிகளையும் இதைக் கொண்டு ஒட்ட 

முயன் திருக்கிறார்கள். 

துரப்பணங்களையும், அரைக்கும் எந்திரங்களை 
யும், நீர் இறைக்கும் எக்கிகளையும் (றயமற$) இயக்க, 
அமுக்கக்காற்று பயன்படுகிறது. சாலைகள் அமைப் 
பதில் “காற்றினால் இயங்கும் துரப்பணங்கள் பல 
மனிதர்கள் செய்யும் வேலையை மிகவும் விரைவாகச் 
செய்கின்றன. உலோகத் தகடுகளைத் தரையாணி 
களால் இணைக்கவும் இம்முறை மிக அதிகமாகப் 
பயன்படுகிறது. வானளாவும் கயர்ந்த கட்டட 
வேலைகளுக்கு இது மிகவும் ஏற்றது. ஏந்திகளும் 
(078069), தூக்குகளும் (1௧015), உலைக்களச் சம்மட்டி 
களும் அழுத்தமான காற்றினால் இயங்குகின்றன. 
இருப்புப் பாதைகளில் பயன்படும் கைகாட்டிகளை 
யும், வேறு எச்சரிக்கை அமைப்புகளையும் இயக்கு 

வதற்கு, அழுத்தக் காற்று பயன்படுகிறது. அழுத்தக் 
காற்று எந்திரங்கள் எடை குறைந்தவை; எளிய 
அமைப்பைக் கொண்டவை; தீங்கு தரும் வளிமங் 
களை வெளியிடாமலும், தயையோ, இப்பொறி 
யையோ தோற்றுவிக்காமலும் இருப்பதால் இவை 
பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. : 

அமுக்கக் காற்று முதன்முதலில் 1861-இல் 
ஐரோப்பாவிலுள்ள மான்செனிக் குடைவை அமைக் 
கும்போது பயன்படுத்தப்பட்டது. இதிலுள்ள நன்மை 
களை ஜார்ஜ் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் (060126 westing 
house) என்னும் பொறியியல் அறிஞர் அறிந்தார். 
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ஆகையால் அவர் இம்மூறையைக் கொண்டு தொடர் 
வண்டி நிறுத்திகளை (018185) முதன்முதலில் வடிவ 
மைத்தார். இதன் பின்னர் இதே நெறிமுறையைக் 
கொண்ட வேறு பல கருவிகளும் வடிவமைக்கப் 
பட்டன. 

நூலோதி 

1. Compressed Air and Gas Institute, Compressed 
Air and Gas Handbook, 3rd Edition, McGraw- 
Hill Book Company, New York, 1966, 

2. Scheel, €.F., Gas and Air Compression Machi- 
nery, McGraw-Hill Book Company, New York, 
1961. , 

3. Cherkassky, V.M., Pumps, Fans, Compressors, 
(English Translation), Mir Publishers, Moscow, 
1985, 

அமுக்க விகிதம் 

ஒரு பொறியின் உருளையின் உள்ளே உலக்கை 
அல்லது அழுந்துருள் (159400) இயங்கும்போது 
ஏ.ற்படும் இயக்கப்பருமன், இறுஇப் பருமன் ஆய 
இரண்டும் சேர்ந்த கூட்டுப்பருமனுக்கும், இறுதிப் 
பருமனுக்கும் உள்ள விகதமே அமுக்க விகிதம் 
(compression ratio) என வரையறுக்கப் படுறது. 
இது உருளையின் வடிவத்தைப் பொறுத்தமையும் 
இயல்பான அழுக்க விகஒிதமாகும். நடைமுறையில் 
உள்ள அமுக்க விதம் இயல்பு அமுக்க விகிதத்தை 
விடக் குறைவாகவே இருக்கும். இதற்குக் காரணம் 
உட்பெறு வழியிதழின் (1116 18142) தாழ்த்தமான 
திறப்பால் (481864 021102) பருமன் SB mento (volume- 
11௦ 81) குறைவதேயாகும். தீப்பொறி கொண்டு 
மூட்டி எரியவிடும் பொறிகளில் அமுக்க விகிதம் 
இத்தகைய பொறிகளில் இயல்பாக உள்ள மிக நீண்ட 
நேரத் இறப்பால் ஏற்படும் அடிப்பு (1:௦௦) அல்லது 
இடிப்பால் வரம்புப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இடிப்பு, 
எரிபொருளின் மூலக்கூறுக் கட்டமைப்பு, எரிகலவை 
யின் எரியும் முன்புள்ள வெப்பநிலை, எரிதல் நிகழும் 
வெளியின் வடிவம் அளவு, பற்றியெரியத் தொடங் 
கும் நேரம், ஆகிய பொறிக்கூறுபாடுகளைச் சார்ந் 
துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஹெப்ட்டேனைவிட 
ஐசோ-ஆக்ட்டேன், பெஞ்சீன், எரிசாராயம்(அல்க்க 
ஹால்) ஆகியவை அதிக அமுக்க,விகிதத்தில் எரிய ஏற் 
றன. அமுக்கித் தீமுட்டும் பொறிகளிலுள்ள உய்ய 
அமுக்க விகிதம் (௦1114021 0௦00655100 72110] எரிபொரு 
ளுக்குத் 8 மூட்டக் தேவையான அளவினதாகும்.
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இதுஎரிபொருளையும் எரிதல் அல்லது கனற்சி நிகழும் 
உருளையின் வடிவத்தையும் பொறுத்தே அமைூறது. 
காண்க, கனற்்ச அறை; டீசல் பொறி; : உட்கனல் 
பொறி, பருமன் திறமை. 

நூலோதி 

1. Compressed Air and Gas Institute, Compressed — 
Air and Gas Handbook, 3rd Edition, McGraw- 

Hill Book Company, New York, 1966. — 

2. Scheel, C.F., Gas and Air Compression ’ Mache 
inery, McGraw-Hill Book Company, New York, 

1961. . 

3. Cherkassky, V.M., Pumps, Fans, Compressors, 
(English Translation), Mir Publishers, Moscow, 

* 1985 

அமுக்கிகள் 

வளிமம் (283), ஆவி (௭௨001) அல்லது இவ்விரண்டின் 
கலவையின் அழுத்தத்தை அயர்த்தும் எந்திரம் 

அமுக்க எந்திரம் அல்லது அமுக்கி (0௦10025807) 

எனப்படுகிறது. அமுக்கியில் வளிமம் செல்லும்போது 
அது வளிமத்தின் தன்-பருமனைக் (specific volume) 

குறைத்து அதற்கு அழுத்தத்தை ஊட்டுகிறது. மைய 
விலகு விசிறி, அச்சுவழிப் பாய்வு விசிறிகளோடு 
(1208) ஒப்பிடும்போது அமுக்ககள் உயர்அழுத்த 

எந்திரங்களாகும். எந்திர விசிறிகள் குறைந்த அழுத்த 
எந்திரங்களாகும். ் 

    

    
  

படம் 1. நடமாடும் அமுக்க அணி 

பல தேவைகளுக்காக வளிமம், | அவி ஆகிய 
வற்றின் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க அமுக்கிகள் பயன் 

் படுத்தப்படுகின்றன (படம் 7), காற்றமுக்ககள் பல 

இடங்களில் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுகின்றன.” 
இவை பொருள்களைச் சுமந்து செல்லவும், வண்ணப் 
பூச்சைக் தெளிக்கவும், வட்டைக்குக் (136) காற்றடிக்: 
கவும், தூய்மை செய்யவும், அமுக்கிக் காற்றுக்கருவி 
களை இயக்கிப் பாறைகளைத் துளைக்கவும் தேவை ' 

யான உயரமுத்தக் காற்றைத் தருன்றன. அஆவியாக் 
SH கலனில் (6480018100) உருவாக்கப்பட்ட வளி 

மத்தைக் குளிர்பதனாக்க அமுக்கி அமுக்குகிறது. 
அமுக்கிகள் வேதியியல் செயல்முறைகள், வளிமச் 
செலுத்தம், வளிமச்சுழலிகள் ஆகியவற்றிலும் பிற 
கட்டுமானப் பணிகளிலும் பயன் படுகின்றன. காண்க, 
'வளிமச்சுழலிகள் (885 *மா01085), குளிர் பதனாக்கம் 
(refrigeration). 

சிறப்பியல்புகள், அமுக்கியின் இடப்பெயர்ச்சி 
(displacement) என்பது ஓரலகு நேரத்தில் (0௦14 
time) அமுக்கும் உறுப்பு இடம்பெயரச் செய்யும் 
பருமனாகும். இது ஒரு நிமிடத்தில் அமுக்கப்படும் 
பருமனடிகளால் (கன அடிகளால்) : குறிப்பிடப் 
படும். அமுக்கப்படும் வளிமம் அடுத்தடுத்துப் 
பல அமுக்கும் உறுப்புகளிடையே செலுத்தப்படும் 
போது அமுக்கியின்  ' இடப்பெயர்ச்சி முதல் 
உறுப்பினுடைய இடப் பெயர்ச்சிக்குக் சமமாகும், 
அமுக்கியின் கொள்ளளவு அல்லது" கொண்மை 
(08080107) என்பது ஓரலகு நேரத்தில் நடைமுறையில் 
அமுச்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படும் வளிமப்பருமன் 
அளவைக் குறிப்பிடும். இது அமுக்கியின் நுழைவாய்ப் 
புறத்தில் உள்ள வளிமக் கலவை, மொத்த வெப்ப 

நிலை, மொத்த அழுத்தம் ஆகிய நிலைமைகளின் கழ் 
ஒரு நிமிடத்தில் வெளியேற்றப்படும் பருமனடி.களால் 
குறிப்பிடப்படும். கொள்ளளவு எப்போதும் நுழை 
வாய்ப் புற வளிமம் அல்லது காற்றின் நிலைமைகளில் 
வெளியிடப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செந்தர 
நிலைமைகளின் &ழ் குறிப்பிடப்படுவதில்லை. 

காற்றமுக்கிகளின் இடப்பெயர்ச்சி வளிமண்டலக் 
காற்று நிலைமைகளில் குறிப்பிடப்படும். வளிமண் 
டலக் காற்றுநிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத் 
தில் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றின் நிலைமை 
யாகும். ஒர் இடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு 
மாறும்போது இவ்விடத்தின் உயரமும் அழுத்தமும் 
வெப்ப நிலையும் மாறுவதால் கொள்ளளவு சீரான 
அல்லது செந்தர நிலைமையின் &ழ் குறிப்பிடவேண்டி. 
தேவை ஏதும் இல்லை. செந்தரக்காற்று என்பது 641 
12.7 ற5[த வளிமண்டல அழுத்தம், 36% சார்பு ஈரப் 
பதம் உள்ள காற்றாகும். வளிமத் தொழிலகங்கள் 
60°F வெப்பநிலைக் காற்றைச் செந்தரக் காற்றாகக் 
கொள்கின்றன. ் 

வகைகள். அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இயக்க முறை 
களைப் பொறுத்து அமுக்கெள் ஊடாட்ட, சுழல்



தாரை, மையவிலகு, அச்சுப்பாய்வு அழக்ககள் (reci- 
procal, rotary, jet, centrifugal, axial compressors). 

என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அமுக்கப்படும் வளி 
மத்தின்மேல். எத்திர உறுப்புகள் செயல்படும் முறை 
யைப் பொறுத்து அமுக்கிகள் நேரிடப்பெயர்ச்சி 
(00514146 016014080801) அல்லது இயங்குநிலை (0403- 

12) அமுக்கிகள் எனவும் வகைப்படுத்தப் படுகின்றன. 
நேரிடப்பெயர்ச்சி அமுக்கிகளில் தொடர்ந்து பாயும் 
வளிமப்பருமன் ஒரு மூடிய கலனில் கட்டுப்படுத்தப்படு 
கின்றது. மூடிய கலனில் பருமன் குறையக் குறைய வ 
மத்தின் அழுத்தம் உயர்ந்து. கொண்டே போகு 

இயங்குநிலை அமழுக்கிகளில் சுழலும் இதழ்கள் (4௨0 
அல்லது வாளிகள் (0101%௦18) பாய்மத்துக்கு அழுத்தத் 
தையும் விரைவையும் (461௦014) ஊட்டுகின்றன. ் 

  
  

  

  

  

              

    

  

(௮) 

அமுக்கிகள் 49 

வெளியேற்றும் அடியின்போது வெளியேற்றப்படு 
கிறது. அழுந்துருள் அல்லது உலக்கையின் ஒருபுறம் 
மட்டும் வளிமத்தை அமுக்கப் பயன்பட்டால் இந்த 
அமுக்கி ஒற்றைச் செயல்பாட்டு அமுக்கி எனப்படும். 
அழுந்துருள் அல்லது உலக்கையின் இருபுறமும் வளி 

"மத்தின் மீது செயல்பட்டால் அது இரட்டைச் செயல் 
பாட்டு அமுக்கி எனப்படும். ஒற்றைச் செயல்பாட்டு 
அமுக்கியைப்போல ஒவ்வோர் ' உருளைக்கும் இரு 
மடங்கு வளிமத்தை இரட்டைச் செயல்பாட்டு அமுக்கி 
வெளியேற்றும், 

ஒற்றைக்கட்ட அமுக்கிகள் (51௩21௨ 5126 Compress 
075), ஒவ்வோர் உருளையிலும் : உலக்கையின் ஓவ் 
வொரு சுழற்சியின்போதும் அது நுமைவாயிலிருந்து 

  

  

      

  

    
படம் 2, அமுக்& உருளைகள் 

௮. நீரால் குளிர்வித்தது 

.. ஊஎடாட்ட அமழுக்கிகள் நேரிடப் பெயர்ச்சி வகை 
யின. இவற்றில் ஒன்று அல்லது இரண்டு உருளைகள் 
அமைத்திருக்கும். உருளைகளில் உள்ள உலக்கைகள் 

அல்லது அமழுந்துருள்கள் இணைப்புத் தண்டால் 

(connecting 100) ஒரு வணரித் தண்டுடன (0180% 
shaft) இணைக்கப்படும். இந்த வணரித்தண்டு சுழலும் 
பேரிது அழுந்துருள் முன்னும் பின்னும் இயங்கும். 
ஒவ்வோர் உருளையிலும் ஒரு நுழைவாய் இதமும் 
வெளியேற்றும் இதழும் எந்திரப்பகுதிகளைக் குளிர் 
விக்கும் அமைப்புகளும் இருக்கும் (படம் 2), உறிஞ் 
சல் அடியின்போது (810100 81016) உருளைக்குள் 
வளிமம் உறிஞ்சப்படும். உறிஞ்சல் அடியின் இறுதி 

யில் அழுந்துருள் அல்லது உலக்கை எதிர்த்துசையில் 
திரும்பும், அப்பொழுது வளிமம் அமுக்கப்பட்டு, 

கக 

ஆ. காற்றால் குளிர்வித்தது 

வெளியேற்றவாய் வரை வளிமத்தின் அழுத்தத்தை ' 
உயர்த்துகின்றது. 

இருகட்ட அமுக்கிகளில் முதல் உருளையில் வளி. 
மம் ஓர் இடைநிலை அழுத்தத்துக்கு . அமுக்கப்படும். 
மறு உருளையில் வளிமத்தின் அழுத்தம் இறுதி வெளி 
யேற்ற அழுத்தத்திற்கு அமுக்கப்படும். இரு கட்டங் 
களுக்கு மேல் அழுத்தம் உருவாக்கப்பட்டால் அந்த 
அமுக்கி பல கட்ட அணி (ஊய1(491226 மாப்பு எனப்படும். 

குத்து, கிடைநிலை (811௦௨1 and horizontal) 
அமுக்கிகள் ஒற்றை உருளையையோ பல உருளை 
களையோ கொண்டு அமையலாம். கோண நிலை 
அமுக்கிகள் பல உருளைகளை உடையவை. இவற்றில் 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிடை அல்லது
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“படம். 3. நேரிடப்பெயர்சச அழுந்தருள் அல்லது உலக்கை அழுக்கிகளின், கட்டமைப்புகள் 

| = 
குத்து அமுக்க . உறுப்புகள் அமையலாம் (படம் 4). 
ஒற்றை வணரி அணிகள், கிடை அல்லது குத்துநிலை 
யில் இரட்டைச் : செயல்பாட்டு முறையில் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உருளைகளுடன் ஒரே 
சட்டத்தில் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைக்கப்படு 

கின்றன. இதில் ஒரே .ஒரு வணரித்தண்டும், இணைப் 
புத் தண்டும் குறுக்குத் தலையும் (01085 6404) அமைந் 
இருக்கும். 7 அல்லது * வகை கோண அணிகள் 
குத்துக்கோட்டுடன் 45” கோணத்தில் 
இரண்டு உருளைகளைக் கொண்ட அமுக்கிகள் ஆகும், 
இதில் ஒரே ஒரு வணரித்தண்டு பயன்படுகிறது. 
UGH wo (semi radial) அமுக்ககள் 8 அல்லது V 
வகை அமுக்கியைப் போன்றனவே. ஆனால் இவற்றில் 
கடைநிலையில் அமைந்த இரட்டைச் செயல்பாட்டு 

உருளைகள் ஒவ்வொரு புறமும் அமைந்திருக்கும், 
இருமை அமுக்கிகள் (மமற18 compressors): sretruesw 
இரண்டு இணையான வட்டங்களில் உருளைகள் : 

- வணரிஅச்சு த் - இணைக்கப்பட்டு : ஒரு பொது : 

தண்டில் இயங்குகின்றன. நீராவிபால் ஒட்டப்படும் 

இருமைத் தன்செயல்பாட்டு அணிகளில் நீராவி 
உருளைகள் காற்று உருளைகளின் கோட்டில் அமைந்: 
இருக்கும். நீராவியால் ஒட்டப்படும் இருமை நான்கு 
முனை அமுக்கிகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 
அமுக்கும் உருளைகள் சட்டத்தின் . ஒவ்வோர் 

ஓரத்திலும் இருக்கும். அதற்கு எதிர்ப்புதமாக 

தடை ன க 

_ அமைந்த வ 

ah i ் 

நீராலி '2்ரளைக்ள் “அமைத்திருக்கும். நான்கு முனை 
மின்னோடியால் : (0௦40). -ஓட்டப்படும் அமுக்கி . 
அணிகளில் அமுக்கிச் சட்ட்கங்களுக்கும் அச்சுத்தண் 

டுக்கும் ' நடுவில் மின்னோடி அமைந்திருக்கும். 
ஊடாட்ட அமுக்கிகள் ஒரு நிமிடத்துக்கு 100 ஆயிரம் 
பருமன் அடிகள் வெளியேற்றும். இதன் அழுத்தம் 
சதுர அங்குலத்துக்கு 35 ஆயிரம் பவுண்டுகளாகும். 

இதைவிட உயர்ந்த அழுத்தமும் அதக வெளியேற்றக் 

கொள்ளளவும் உடைய சிறப்பு அமுக்கிகளையும் 
செய்யலாம். உருளைகளையும் அகக் குளிர்கலன் 
களையும் குளிர்விக்கக் குளிர் பொருளாகத் தண்ணீர் 
பயன்படுகிறது. வேறு நீர்மங்களோ குளிர்பதனப் 

பொருள்களோ கூட இதற்காகப் , பயன் படுத்தப்பட 

லாம். டடத ey, 

அமுக்கியின் . வெப்ப இயங்கியல், ஓர் . 'அமுக்கியின் 
Aps5s Hoenn (compression efficiency) இரண்டு 
கோட்பாட்டியலான செந்தரங்களுடன் ஒப்பிடப்படு 
கின்றது. அவையாவன, சமவெப்பநிலைச் சுழற்சி 
(1501061௧]1 03016); மற்றொன்று . வெப்பம்ஊராச் 
சுழற்சி (adiabatic cycle). நடைமுறை அமுக்கியில் 

இந்த இருவித நிகழ்வுகளில் எதுவுமே நிகழ்வதில்லை. 
அமுக்கியில் தவிர்க்க . முடியாத சில இழப்புகள் எற் 
படுவதே இதற்குக் காரணமாகும், அமுக்க நிகழ்வை, 

லூர் அழுத்தம்- பருமன் விளக்கப்படத்தில் கட்டினால்



  

  
  

  

    
        

  

படம் 4. முதல்கட்டம் குத்துநிலையிலும் இரண்டாம் 
கட்டம் கடைநிலையிலும் உள்ள கோணவகை அமழுக்கயின் 

வெட்டூமுகப்படம் 

நடைமுறை அமுக்கி . மேற்கூறிய . இரண்டு கோட் 
பாட்டுச் செந்தரங்களுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் 
செயல்படுவதைக் காணலாம் (படம் 5), சமவெப்ப 
நிலை அமுக்கத்தில் குளிர்தல் முழுமையாக நிகழும். 
அதாவது காற்று; நுழைவாயின் வெப்பநிலையிலேயே 

மாறாமல் இருக்கும். அமுக்கிக்குத் தரப்படும் ஆற்றல் 

௫0 என்ற பரப்பால் அளக்கப்படும். இது மிகவும் 

குறைவாகவே இருக்கும். வெப்பம் ஊரா அமுக்கத் 

இல் குளிர்வித்தலே இருக்காது. எனவே அமுக்கத்தின் 

்.. போது தொடர்ந்து வெப்பநிலை உயரும். இந்நிலை 
யில் வளிமம் சமவெப்பநிலை அமுக்கத்தைவிட 

வேகமாக வெளியேற்ற அழுத்தத்தை அடையும். ஒவ் 

வோர் உலக்கை... அல்லது : அழுந்துருள் அடியின் 

_ போதும் காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாவதால் இதற் 

. குத் தேவையான பணியைச் ' செய்யக் கூடுதலாக 

ஆற்றல் தேவைப்படும். இது &8008-ஆல் காட்டப் 

பட்டுள்ளது. (காண்க, வெப்ப இயங்கியல் நிகழ்வுகள்) 

அமுக்கம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 

கட்டங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டால் இந்தக் கட்டங் 
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களுக்கு நடுவில் ' காற்றைக் குளிர்விக்கலாம். இந்த 
இடைக்குளிர்விப்பு நிகழ்வு இடைநிலை நடை முறை 
அமுக்கக் கோட்டை மறுபடியும் வெப்பறிலைக் 
கோட்டிற்கு அருல் கொண்டு செல்லும், ந 
என்ற பரப்பு பேணப்பட்ட அல்லது மிச்சம் பிடிக் 
கப்பட்ட இறனைக் காட்டுகிறது. அமுக்கியில் நுழை 
காற்றில் கலந்துள்ள நீரின் ஆவி, மிகைச்சூடாக்கிய 
ஆவியாக (8மற60 168164 782௦02) வெளியோறும். இதற் 
குக் காரணம் அதனுடைய அழுத்தத்திற்கு ஈடான 
வெப்பநிலையைவிட அதிகமாக ள்ள வெப்ப 

நிலையே. இந்த ஆவியை நீராக்க, இந்த அழுத்தத் 
இற்கு ஈடான தெலிட்டல் வெப்பதிலைக்கும் கீழாகக் 
காற்றைக் குளிர்விக்க வேண்டும். அமுக்கியைவிட்டு 
வெளியேறும் காற்றை உடனடியாகக் குளிர்வித்தல், 
அமுக்கக் காற்றிலுள்ள ஆவி, ப௫ர்வு அமைப்புகளுக் 
6& (distribution system) செல்லாதபடித் தடுக்கிறது. 
இதற்கு நீர் அல்லது காற்றால் குளிர்விக்கும் வெப்பப் 
பரிமாற்றக் கலன்கள் பயன்படுகின்றன, இவற்டைப் 
பின்குளிர்விக்கும் கலன்கள் (21(61-0001618) என்பர். 

வழக்கமாக ஒருகட்ட ஊடாட்ட அமுக்கிகள் ஒரு 

சதுர அங்குலத்திற்கு 150 பவுண்டு அழுத்தத்துக்கு 
அமுக்கப் பயன்படுகின்றன. இரு கட்ட அமுக்கிகள் 

சதுர அங்குலத்துக்கு 500 பவுண்டு அழுத்தம் வரை 
யிலும், 4,535 கட்ட அமுக்கிகள் சதுர அங்குலத்துக்கு 

25,000 பவுண்டு அழுத்தம் வரையிலும் அமுக்கும்படி 
வடிவமைக்கப்படுகின்றன. 

DoE    

    

நடைமுறை 

வெப்பம் ஊரா | 

  

  

  
பருமன் 

(௧) 2. 

மடம் 5. அமுக்க வளைவுகள் 

௮... கோட்பாட்டு, நடைமுறை அழுக்கிகள் ஆ. இடைக்குளிர்த் 

் தலால் ஏற்படும் விளைவு



் 52 அழுக்கிகள் 

சுழல் அமுக்கிகள். இவை நேர் இடப்பெயர்ச்சி 

அமுக்கிகளின் மற்றொரு வகையாகும். கட 

் நழுவு இதழ் வகை அழுக்கிகள். நழுவு இதழ் (8114- 
ing vane) வகை சுழல் அமுக்கிகளில் , இதழ்களுக்கு 

நடுவில் வளிமம் அமையும். 'நுழைவாயின் திறப்புக்கு 

(18% உரரே1றத) அருகில் . இதழ்கள் செல்லும்போது 

இது நிகழும் (படம் 6). சுழலி மேலும் சுழலும்போது 

வளிமம் அடைபட்டுள்ள இடத்தில் பருமன் குறை 

யும். எனவே வளிமத்தின் அழுத்தம். வெளியேற்ற 

வாயை அடையும்வரை: உயர்ந்துகொண்டே செல் 

லும், வெளியேற்ற ..வாயை அடைந்ததும் வளிமம் 

வெளியேறும், . ் 

  

u 

வெளியேற்றம் 

  

கட்ட அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நிமிடத்... 
துக்கு 5000 பருமன் அடிகள் (௦0ம16 (66) வரை ' 
இதன் வெளியேற்ற அளவு வேறுபடும். இவ்வகை : 
அமுக்ககளில் இதழ்களைச் சுற்றி அமைந்த வளையங் : 
கள் இதழ்களை உருளையின் சுவர் மேல் உள்ள : 
தாங்கியில் பொருத்தும். சில அமுக்கிகளில் இத்ம் 
உருளையின் தாங்கிகளில் நேரடியாகப் பொருத்தப் 
பட்டிரக்கும். ் 

இணையிதழ் வகை அழுக்கிகள். இணையிதழ் . 
'களுள்ள (1௦0688) சுழல் அமுக்கியில் இரண்டு அல்லது 
மூன்று சுற்றகங்களுக்கு (101018) இடையில் வளிமம் 
'அமையும் (படம் 7). தூண்டகங்களின் (106110 | 

ப வெளியேற்றம் 

படம் 6, நழுவிதழ் சுழல் அமுக்€ இயங்கும் முற 
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படம் 7, இரட்டையிணை இதழ் அமுக்கயும் நிலையான வேகத்தில் அதன் செயல்திற வளைவுகளும் 

வடிவமைப்பைப் பொறுத்துக் காற்று அல்லது 
எண்ணெய் அல்லது நீரால் இந்த அமுக்கி குளிரச் 

செய்யப்படுகின்றது. குறைந்த அழுத்தங்களுக்கு ஒரே 
் கட்டம் போதுமானது, உயர் அழுத்தங்களுக்கு இரு 

சுழர்சியின்போது அடைபட்டுள்ள வளிமப்பருமன் 
 குறைக்கப்படுவதால் அழுத்தம் உயரும். வெளியேற்ற 
- வாய் அருகே சுற்றகம் கடக்கும் போது வளிமம் 
வெளியேற்றப்படும், இதில் இரண்டு அல்லது மூன்று
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து படம் 8, தர்ம உலக்கைச் , அழல் "அமுக்கியும் நிலையானவேகத்தில் அதன் செயல்இற 
ட வளைவுகளூம்(6:10012009 curves) 

சுற்றகங்கள். 'பயன்ப்டுத்தப்படுகின்றன. ஒரு "நிமிடத் 

துக்கு.க முதல் 50,000 பருமனடிகள் உள்ள வெளி 
யேற்றக் கொள்ளவுவரை இவை செய்யப்படுகின் றன, 

ஒரு சதுர. அங்குலத்துக்கு 15 பவுண்டுகள், அழுத்தத் 

திற்குமேல் தேவைப்பட்டால் இரண்டு அல்லது 
மூன்று இணையிதழ் .வகை. அமுக்கிகளைத் தொடர் 
நிலையில் (series) இணைத்துப் பெறலாம். சுற்றகங் 

கள் நேர் அமைப்புடையனவாகவோ. சற்றே முறுக்கிய 

அலமைப்புடையனவாகவோ இருக்கும். 

நீர்ம உலக்கை . அழுக்கிகள், , நீர்ம அழுநதுருள் 
அலலது: உலக்கைச் சுழல் அமுக்கிகளில் நீர்மத்தால் 

நிரப்பப்பட ட்ட நீள்வட்டவடிவ உறைக்குள் (085112) 
Lien .அலகுடைய (18046) சுற்றகம் ஒன்று சுழலும், 
சுற்றகம் சுழலும்போது நீர்மத்தைத் : தன்னுடன் 
கொண்டு செல்லும். ஒவ்வோர் அலகும் தொடர்ச்சி 
யாக அமைந்த வாளிகள் போல் செயல்படும். உறை 
யின் வடிவ அமைப்புக்கேற்றவாறு நீர்மம் உள் வந் 
தும் வெளியேறியும் அலகுகளுக்கிடையில் - அமைவ 

தால் (ஒரு, சுழற்சியில் இது இரு தடவை நிகழும்) 
வாளியைவிட்டு நீர்மம் வெளியேறும்போது வளிமம் 
உள்ளிழுக்கப்படும். வாளிக்குள் நீர்மம் வந்து, சேரும் 
போது. வளிமம் அவளிய்யற்ற, அப்பம்: அமுல் 

கப்படும். “a 2 ன ர rat 

் ஓரு  இமிட்த்திற்கு 5,000 பருமன் அடிகள் வரை 
நீர்ம உலக்கை அமுக்கிகள் அமுக்கும். ஒரு கட்ட 
அணிகள். ஒரு சதுர அங்குலத்திற்கு 75 பவுண்டுகள் 
வரை அழுத்தம் உண்டாக்கும். உயரழுத்தங்களைப் 

பெறப் பல கட்ட வடிவமைப்புகள் பயன்படுத்தப் 
படுகின் றன. அமுக்கும் (பொருளாக நீரோ. அல்லது ” 

தாழ் பிசுப்புடைய நீர்மமோ பயன்படும். குழாய் 

களில் நீர். உறைதலைத் தடுக்க அமுக்கியை நன்கு 
தண்ணீரில் குளிரச் செய்யலாம். 
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நுழை பருமன் Vu 

tee, ட. ஒப (இ). 

A . M L 
உய நடு ் குறை 

விரைவு விரைவு :' விரைவ 
படம் 9, ஆரப்பாய்வு அல்லது மையவிலகு அழுக்கமின் 

செயல்திற வளைவுகள் 

ae ee அமுக்கியின் ஊடே பாயும் காற்றின் வழி அம்பு 
களால் காட்டப்பட்டுள்ளது, ஆ, மையவிலரு விழுக்கியில் 
உள்ள காற்றின் அழுத்தத்துக்கும் விரைவுக்கும் உள்ள உறவு 
கள், இ. மையவிலகு அமுக்கியின் பல்வேறு வேகங்களில் 

பருமனுக்கும் அழுத்தத்துக்கும் உன்ன உறவுகள்,
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ஆரப்பாய்வு அழுக்கி அணிகள். இயங்கு நிலை 
(09௩௧1௦ (906), மையவிலகு அமுக்கிகள் ஆரத்திசை 

யில் பாய்மத்தை முடுக்கச் சுழலும் எந்திர உறுப்பு 
களைப் பயன்படுத்துகின்றன. விரவல் செயல்பாட் 
tno (diffusing action) விரைவை அழுத்தமாக 

மாற்றலாம். எனவே விரிவடைந்த பகுதியில் விரைவு 
குறைந்து அழுத்தம் கூடுதலாக இருக்கும். தூண்ட 

கத்தின் நடுமைய நுழைவாயால் மையவிலகு அமுக்கி 
கள் வளிமத்தை உறிஞ்சுகின்றன. இந்த நுழைவாய் 
தாண்டகக்கண் (1ற61161-696) எனப்படுகிறது. உள் 

ளிழுக்கப்பட்ட வளிமம் . ஆரத்திசையில் வெளிப்புற 
மாகச் செல்லும்படி முடுக்கப்படுகிறது (படம் 9), 

தூண்டகத்திற்குள் ஒரளவு அழுத்தம் உயரும். 
ஆனால் முழு அழுத்த உயர்வும் உறையின் விரவு 
பகுதிக்குள் விரைவை அழுத்தமாக மாற்றுதலால் 
மட்டுமே உருவாகும். ஒவ்வொரு தூண்டகமும் விர 
வசுமும் இணைந்த இணை (811) அமுக்கியின் ஒரு 
கட்டமாகச் செயல்படும். மையவிலகு அமுக்கிகள் 
இறுதி அழுத்தத்தையும் பாய்மப் பருமன் வெளி 
யேற்ற அளவையும் : பொறுத்து 7 முதல் 18-வரையி 
லான கட்டங்கள் அமையும்படி. வடிவமைக்கப்படு 
கின்றன, அழுத்த விதம் அல்லது அமுக்க!: விகிதம், 

வெளியேற்ற அழுத்தத்திற்கும் நுழைவாய் அழுத்தத் 
திற்கும் உள்ள விக௫தம் ஆகும். காண்க” பெொர்னெளலி 

யின் தேற்றம்; விரவகம் (diffuser), படம் 9- இலிலுள்ள 

A என்ற தூண்டகத்தின் வட்யலிவக்கச் செயல்பாட் 

டால் ந் என்ற- அழுத்த: - உயர்வு : ஏற்படும். EF 

‘ster பெருமளவு . "விரைவு உயர்வும் ஏற்படும். “By 

என்ற விரவகத்தில் விரைவு ஆற்றல் நிலைஅழுத்த ஆற் 
! Dons மாற்றப்படும், 1 இலிருந்து G க்கு விரைவு 

: வீழும். அப்போது ௦ இலிருந்து ம, :க்கு: “அழுத்தம் 
. ஐயரும். | பல்வேறு : ் வேகங்களில் : இயங்கும் மைய 
விலக்கு ' அமுக்கி, அழுத்தம்-பருமன் : வளைவுகளில் 
"காட்டியுள்ள. M என்ற வேகத்தில் ! அமுக்க அணி 

Pm என்ற: அழுத்தத்தில் Vu என்ற "பருமனை 

(படம் 9- இலிலுள்ள . அழுத்தம். பரமன் விளக்கப் 
படத்திலுள்ள புள்ளி) வெளியேற்றும், வேகத்தை 
11 அளவுக்கு உயர்த்தினால் 14 அழுத்தத்தில் 71 
பருமனும் அல்லது VM பருமனை 111 அழுத்தத்தி 

லும் வெளியேற்றலாம் என்பது தெளிவாகும், மைய 
விலகு அமுக்கியின் வெளியேற்ற அழுத்தம் அதனு 
டைய பல்வேறு வெளியேற்ற அளவுகளுக்கும் நடை 
முறையில் நிலையானதாகவே அமைகிறது. நிலைப் 
பான இயக்கத்தின் 8ழ் வரம்பு, அமுக்கும் வரம்பு 
(pumping 1440) அல்லது எழுச்சி: நிலை (8யஐ5 
point) அல்லது துடிப்புநிலை (010158110௩ point) 
எனப்படுகிறது, எனவே, விழுக்காட்டு (0) நிலைப்பு 

அமுக்கும் வரம்பு ) 
என்பது 100 % a ~ வளியேற்ற வரம்பு 

என்ற கோவைக்குச் சமம், 

பலகட்ட மையவிலக்கு ௮முக்கிகள் நிமிடத்திற்கு 
500 முதல் 1,50,000 பருமன் அடிகளுக்கும் அதிகமாக 
வளிமப்பருமனை க் கையாளுகின்றன. இவற்றின் 
அழுத்தம் ஆர . அங்குலத்துக்கு 9,000 பவுண்டுகள் 
வரையில் அமையும். இவற்றின் அமுக்க விகிதம்: 10 
மடங்குக்குள் அமையும்படி வரம்பிடப்படுகிறது. 

அச்சுவழிப் பாய்வு அமுக்கி அணிகள். சுழலும் 
அச்சுக்கு இணையாக வளிமத்தை முடுக்கும் அமுக்கி 
களில் இயங்கும் அலகுவரிசைகளும் (09102 blade 
$3516005) நிலையான அலகு வரிசைகளும் (818110௨037 
blade systems) som Ss wud. gut இயங்கும் வரிசை 
யும் ஒரு நிலை வரிசையும் இணைந்து அமுக்கியின் 
ஒரு கட்டமாகச் செயல்படும். ஆரப்பாய்வு அமுக் 
கியை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இவ்வகை அழுக்கிகளில் 
ஓவ்வொரு கட்டத்திலும் ஏற்படும். அழுத்த உயர்வு 

; மிகக்குறைவாசுவே இருக்கும், குறிப்பிட்ட அழுத்த 
இடைவெளியில் மையவிலகு அமுக்கியைவிட அச்சு 
வழிப்பாய்வு அமுக்கியில் பல கட்டங்கள் அமைந் 
திருக்கும். ' ஒற்றைக்கட்ட அச்சுவழிப்பாய்வு அமுக்கி 
Soir. நிமிடத்திற்கு சில: முதல் 1,00,000 பருமனடிகள் 
வரை... வெளியேற்ற : அளவும், சதுர அங்குலத்துக்கு 
3 முதல் பல பவுண்டுகள் வரையில் அழுத்தமும் 
உள்ளவையாக வடி.வமைக்கப்படுகின் றன. பல கட்ட 
அச்சுவழிப்பாய்வு' அமுக்கிகள் காற்றைச்: சதுர 
அங்குலத்துக்கு * 750 பவுண்டுக்கும் மேல்' அமுக்கும். 
சில சிறப்பு வகை எந்திரங்கள் நிமிடத்திற்கு 2,000,000 
பருமனடி வெளியேற்ற அளவைக் கையாளவல்லவை. 
ஆனால் ஓவ்வொரு கட்டத்திலும் உள்ள அழுத்த 
உயர்வோ : மிகக்குறைவே. '- எனவே இவற்றில் 20 
அல்லது மேலான கட்டங்கள் - இருக்கும் ' (படம் 10). 
மையவிலகு. எந்திரங்கள் : 'நடைமுறையில் ஒரே அழுத் 
தத்தில் பல்வேறு வெளியேற்ற அளவுடைய வளி 
மத்தைக்' கையாள உதவுகின்றன; அச்சுவழிப்பாய்வு 
எந்திரங்களோ கணிசமான அளவு நிலையான வெளி 
யேற்றத்தைப் பல்வேறு அழுத்தங்களில் தருகின் றன - 

அச்சுவழிப் - பாய்வு- எத்திரங்களைவிட மையவிலகு 
பாய்வு.. எந்திரங்கள் wa அகன்ற, நிலைப்பான 
(stable) இயக்க “இடைவெளியை (operating range) 
உடையன; ் இவற்றிலுள்ள பாய்வு . நேர்கோட்டில் 
நிகழ்வதால் இவற்றின் விட்டம் மையவிலகு எந்இிரங் 
களைவிடக்குறைவாக இருக்கும்; நீளம் அதிகமாக் 
இருக்கும். எனவே இவற்றின் இறமையும் (eficiency) 
கூடுதலானதே; உ 

வடா 

Ya மிகத்குறைத்த சுமையில், அழுத்தம் உயர்வதைத் 
தடுக்க, அச்சுவழிப் 1 பாய்வு எந்திரங்களில், அதிகமான 
காற்றை வெளியேற்றும் திறப்பு அமைப்புகள் (blow 
off systems) பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே எந் 
இரம் தனது இயக்க ean atone நிலைப்புடன் 
எப்போதும் இயங்கும். 

க
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° பு ் நுழைவாயப்பாய்வு 9 

படம் 10, அச்சுவழிப்பாய்வு அமுக்கியும் நிலையான : வேகத்தில் அதன் செயல்இிற வளைவுகளும் 

மையவிலகு அச்சுவழதிப்பாய்வு அமுக்கிகளின் 
செயல்துு வளைவுகளை (performance 00165) முன் 

கணிப்பது அரிது, எனவே இவற்றிற்கு ஒரு குறிப் 
பிட்ட வெளியேற்ற, அழுத்தத்துக்கு மட்டுமே உறுதி 
தரப்படுகிறது. இதற்காக, ஊட்டப்படவேண்டிய 

இறன் அளவும் தரப்பட்டு இருக்கும். பிற அழுத்தங் 
களில் இயங்கும்போது அவற்றின் செயல்திறமையைக் 

காட்டும் வளைவுகள் . செய்திக்காக மட்டும். 

தரப்படுகின்றன, காண்க, விசிறி; எக்கி எந்திரங்கள் 
(pumping machinery). 
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Hill Book Company, New York, 1966,
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2, Scheel, C.F., Gas and Air compression Machi- 
nery, McGraw-Hill Book Company, New York, 
1961, 

3. McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & Tech- 
nology, Vol.3, 4th Edition, McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1977. 

அமுக்கிளாக் கிழங்கு 

தாவரவியலில் வித்தேனிமா -. சோம்ணிஃபெரா 
(Withania 2௦ரப்/சாம 00081) என்று பெயர், ' அல்லி 
இணைந்த (2 4110ற6(21௦05) இருவிதையிலைக் குடும் 
பங்களில் ஒன்றான சோலனேசியைச் (Solanaceae) 
சார்ந்தது. இக்கிழங்கு அமுக்குரா © (Amukkura), 
அம்குலாங் (Amkulang), அமுக்குராம் கழங்கு 
(Amukkuram - Kilangu),  அழுலாங்-காலுங் வேர் 

(Amulang-Kalung root), save 58) 

(Aswagandha) cenGm கூறப்படுகின்றது, ' இந்தியா 

வில் வறண்ட பகுதிகளிலும், வரப்புகளிலும், தரிசு 
நிலங்களிலும் சாதாரணமாக வளர்கின்றது. 
மருத்துவச் சிறப்பு வாய்ந்த வேர்களுக்காக .. இது - ் 

ஓரளவிற்குப் பமிராக்கப்படுகன்றது. 

(Aswagandhi) _ 
எனப் வெவ்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. 
இருந்தபோதிலும் வணிகத் துறையில் ' அஸ்வகந்தா : 

ப கும். 

ர் 
$ 

சிறப்புப் பண்புகள். . இது சேசங்களை உடைய 
ஒரு புதர்ச்செடி. (ஊம்); ஏறக்குறைய 2 மீ, உயரம் 

” வரை வளரக் கூடியது, இலைகள் மாற்றிலைஅமைவு 
கொண்டவை (alternate phyllotaxy); அகலமான 

முட்டைவடிவானவை (ovate); ஏறக்குறைய 10 
செ.மீ. நீளமும், இதற்குச் சற்றுக் குறைவான அகல 
மும் உடையவை, மலர்கள், இலைக் கோணங்களில் 
தனித்தோ, couse (fascicle) மஞ்சரியிலோ 

அமைந்திருக்கும்; இவை இருபாலானவை (0156௩181), 
ஆரச்சமச்சரானவை (80110107011௦). புல்லிவட்டம் 
மணிவடிவத்தில் (௦3மறவாம/3(6) 5-6 பற்களுடனிருக் 

அல்லிவட்டம் மணிவடிவத்தில் 3-6 பிளவு 
களைக் கொண்டிருக்கும். மகரந்தத் தாள்கள் 5 
உண்டு; சூற்பை இரு: அறைகளைக் கொண்டது; 
மேல் மட்டத்திலமைந்தது.' சூல்கள் எண்ணற்றவை; 

, அச்சுச்சூல் அமைவு முறையில் அமைந்திருக்கும். கனி 
. உருண்டையான தீங்கனி (59) வகையைச் சார்ந் 
தது; முதிர்ச்சியடைந்த : கனி ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறத் 

- தைக் கொண்டது; நிலைத்த புல்லி வட்டத்தினால் 
(persistent 0௨195) சூழப்பட்டிருக்கும், விதைகள் 

: சிறியவை, மஞ்சள் நிறமானவை, சிறுநீரக வடிவ 

் முூடையவை (26ோ1(0170). இதன் வேர்கள் தரப்பாக 

வும், 'சதைப்பற்றுடனும், வெளிர் பழுப்பு நிறத் 
துடனும் இருக்கும். 

roy if 

     

  

wiTede &\5 art (Indore) 
Manasa) என்ற ஊரைச் 

பயிரிடும் ் முறை. 
அருகிலுள்ள மனாசா 

  

அமுக்ளோக் கழங்கு (சுவ்கந்து) 

். மிலாம் 2. பூவின் விரிப்புத் தோற்றம் 3. 

6. புல்லிவட்டத்தினரல் சூழப்பட்ட கனி 7 

மகரந்தத்தாள் 
தூவிகள் 

லகம் க். ் ச, சூலகமும.



சுற்றிலுமுள்ள கிராமங்களில் ஏறக்குறைய 1600 ஹெக் 
டேர் நிலப்பரப்பிலும் இராஜஸ்தானிலும் சாகுபடி 
யாகின்றது. மற்றப் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்ய 
முடியாத நிலங்களில் எல்லாம் இதை எளிதில் 
பயிராக்க முடியும், ஒரு ஹெக்டேருக்கு நடவு செய்ய 
5 கிலோ: கிராம் விதைகள் தேவைப்படும், மழை 
வருவதற்கு முன்னதாக விதைகளை நாற்றங்காலில் 
தூவ வேண்டும். நாற்றுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் 
அடைந்தவுடன் அவற்றைக் களைந்து 60௩60 செ.மீ 
இடைவெளி : விட்டு நடுதல் வேண்டும். உரமிடுதல், 

களை அகற்றுதல், ஆகியவை வேண்டியதில்லை. நீர்ப் 
பாசனம் அதிகம் தேவையில்லை. இவை டிசம்பர் 
மாதத்தில்: பூத்துக் காய்க்கும். சனவரி மாதம் முதல் 
மார்ச் மாதம் வரை அறுவடை தொடர்ந்து செய்யப் 
படுகின்றது. பட்ட 

அறுவடையின்பொழுது, முழுச் செடியை வேரு 
டன் களைந்து, பிறகு வேர்ப்பாகம் மட்டும் தண்டுப் 
பாகத்திலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்படுகின்றது. பிரித் 

தெடுத்த வேர்கள் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி உலர்த் 
தப்படுகின்றன. சிலசமயங்களில் முழுவேர்களை அப் 
படியே உலர்த்துவதுமுண்டு, உலர்த்தப்பட்ட வோர் 
களைக் கட்டையினால் அடித்து அவற்றில் ஒட்டிக் 

கொண்டிருக்கின்ற மண்ணையும் பக்கவேர்களையும் 

அகற்றுவார்கள். 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, வேரிலிருந்து 18-15 வகை 

யான அல்க்கலாய்டுகள் (alkaloids) பிரித்தறியப் 
பட்டிருக்கின்றன, இவற்றிலிருந்து பலவகையான 

மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எல்லா வகை 

அல்கலாய்டுகளுக்கும் குடல், கருப்பை, சுவாசக் 

குழாய்,, உணவுக்குழாய், இரத்தக்குமாய் ஆகிய 

வற்றில் ஏற்படுகின்ற இ௫ிப்பைக் (808800) குணப் 
படுத்தும் பொதுவான தன்மை உண்டு. இது மன 

அமைதி உண்டாக்கும் மருந்தாகவும் (86421146) பயன் 

படுகின்றது; இளைப்புநோய்க்கு (25118௨) மருந்தா 

இன்றது; ' சொறி" சிரங்குசளையும் (508168), குடற் 
புண்ணையும் (ப1௦0) குணப்படுத்துவதற்குப் பயன் 

படுகின்றது; குழந்தைகளின் உடல் கரைவு நோய்க்கு 
(௩2259) மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது. கருச் 

சிதைவு ஏற்படுத்தும் தன்மை (2௦11118012) இதற் 

குண்டு ' என்று கருதப்படுகின்றது. கசப்புத் தன்மை 

யுள்ள இலைகள் காய்ச்சலுக்கு மருந்தாகும். இவற்றின் 

பசை மேகநோயால் (ஜற1/118) உண்டாகின்ற புண் 

களுக்கு மருந்தாசின்றது. இலைகளிலுள்ள விதாஃ 

Guiles “A’ (withaferin *க). என்ற அல்கலாய்டு 

பாக்டீரியா. கொல்லியாகவும், 'வீக்கததைக் குறைப் 

பதற்கும் (anti - inflammatory), கட்டியெதிர்ப் 

* பியாகவும் (ஊ(1மா௦மா), கீல்வாதத்திற்கு மருந்தாக 

ejb (anti - arthritic) பயன்படுகின்றது, இளம் 

தண்டுகள் கறியாகச் சமைத்து உண்ணப்படுகின் றன. 

அழுங்காப் பாய்வு 57: 

இதன் பட்டையில் பலவகையான அமினோ அமிலங் 

கள் அடங்கியிருக்கின்றன. விதைகள் மென்று (254 
-catory) சாப்பிடப்படுகின் றன. 

நூலோதுி 

1, Atal & Schwarting. Econ. Bot., 15 Vol, 1961. 
2. Clarke, C. B. in Hook. f. Fl. Br. Ind. Vol. IV. 

1883. 

3. Gamble, J. S. Fl. Press. Madras. Vol. IJ, Adlard 

& Sons, Ltd., London, 1921. 

4, The Wealth of India. Vol. X. CSIR Publ., 

New Delhi, 1976. 
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அடர்த்தி மாறுபாடு இல்லாத பாய்ம இயக்கம் 
அமுங்காப் பாய்வு (100011ற6581016 flow) எனப் 
படும், நீர்மம், வளிமம் இரண்டும் பாய்மத்தில் 
அடங்கும், இவற்றில் அமுங்காமல் ஒடுவது நீர்மமே,. 

நீர்மமும் வளிமழும் பெரும்பாலும் ஒரே புற 
நிலைப் பண்புகளைக் கொண்டவை, வளிமம் அதன் 
தொடக்கப் பருமன் எவ்வளவாக இருப்பினும், எந்த 

மூடிய வெளியிலும் முழுவதும் பரவியிருக்கும். மூடிய 
வெளியின் பருமன் குறைந்தால், வளிமம் அமுங்கிக் 

கொள்ளும். நீர்மம் இவ்வாறு அமுங்காது, நடை 
முறையில் நீர்மங்களை அமுக்க முடியாதவையாகவே 
கருதுகிறோம். குறைவான திசைவேகம் (61௦014) 
உள்ள பாய்வில், இது முற்றிலும் உண்மை, தி௩ர்த் 
இசைவேக மாறுபாடுகள், நீர்மங்களிலும் ஒரளவு 
அமுக்கத்தை அல்லது விரிவை உண்டாக்குகின்றன. 

நீர்மம், புவிஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக, ஒரு 

திறந்த கலத்தின் தாழ்வான பகுதிக்கு ஓடி. நிற்கின் 
றது. இப்பண்பு வளிமத்தினின்று வேறுபட்டதாகும். 
வளிமம் சுருங்கியோ, விரிந்தோ மூடிய கலத்தின் 
எல்லாப் பகுதியிலும் பரவிவிடும். வளிமம் குறை 
வான வேகத்தில் பாயும்போது, நீர்மத்தைப் போன்று 
அமுங்காத பாய்வு உடையதாகக் கருதலாம். 

ஒரு பாய்மத்தின், அழுத்த அலை பரவும் இசை 
வேக வீதத்தை ஒப்பிடும்போது, ..: பாய்மத்தின் 
பாய்வுத் திசைவேகம் குறைவாக (நான்கில் ஒரு பங் 

கற்குக் குறைவாக) இருந்தால் அப்பாய்மம் அமுங்க 
முடியாத நிலையில் இருப்பதாகக் கருதலாம். 

/
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கருத்தியல் பாய்மம், பாய்மங்களின் பாய்வு வீதத் 
Saad கணித விதிகளின்படி. ஒப்பிட்டு வரையறுக்க 
ஒரு கருத்தியல் பாய்மத்தினை (1828௨1 (1014) அறிவிய 
லார் கற்பனை செய்து கொண்டுள்ளனர். அது 

அமுக்க முடியாதது; மிசுப்பில்லாதது; உராயும் 
தன்மையற்றது; பரப்பிழுவை அற்றது, எனினும் 
இயற்கையில் நிலவும் பாய்மங்கள் இவ்வியல் 
புகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை. வளிமங்கள் அமுங்கக் 
கூடியவை, நீர்மங்கள் பிசுப்பு, உராய்வு, பரப் 
பிழுவை கொண்டவை. 

பாய்மங்களின் ' பாய்வு' (அ) அடுக்குப்பாய்வு, 
(ஆ) சிதறு பாய்வு என இருவகைப்படும். பாய் 
மங்களின் இம்மிகள் தனித்தனிப் பாதைகளில், ஒன் 
றோடு ஒன்று மோதாமல், அடுக்கடுக்காக, ஓன்றை 

அடுத்து மற்றொன்றாகச் செல்வது அடுக்குப்பாய்வு 
(laminar flow) ஆகும். எடுத்துக்காட்டு, மிகுந்த 
பிசுப்புடைய நீர்மம் மிகக்குறைந்த; அகக் 
பாய்தல் (படம் 7). 

  

ம படம் :3, அடுக்குப் பாய்வு ன 

வட்ட. ர od . Tota 

பாய்மங்களின் துகள்கள் ஒழுங்கின்றிச் : சிதறித் 
தாறுமாநாகப்பாய்வது சதறுபாய்வு (1ப்ய/( (1௦8) 
ஆகும் (படம் 2). 

  

் படம் 2, தெறு பாய்வு 

பாய்மப் பாய்வை மேலும் சில வழிகளில் வகைப் 
படுத்தலாம், ஓழுங்கு பாய்வு, ஒழுங்கிலாப் பாய்வு 

(steady flow, non - steady 1107) என்பன Qi evens. 
பாய்கின்ற பாய்மத்தில் ஒரு புள்ளியைக் கடக்கும் 
துகள்களின் அழுத்தம், திசைவேகம், அடர்த்தி 
போன்ற புறத்தன்மைகள், நேரத்தையொட்டி மாறா 

மல் இருப்பது ஒழுங்குப்பாய்வு ஆகும். பாசனக் கால் 
வாய் ஓட்டம் ஓர்.ஒழுங்கிலாப் வை ஆகும். 

_. சீர்ப்பாய்வு, சீரிலாப்பாய்வு (uniform flow, non - 
uniform flow). creneyth. இதை வகைப்படுத்துவர். 

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், பாய்வுக்களத்தில் எல்லாப் 

புள்ளிகளிலும் பாரய்மத் துகள்களின் பண்புகள் மாறா 

மல் இருப்பது சீர்ப்பாய்வு அகும். வீட்டம் மாறாத, 
நீர்குழாயில் பாயும் நீரோட்டம் சீர்ப்பாய்வாகும், 
மாறாக, ஒரு குவியும் அல்லது விரியும் குழாயில் ஒடும் 
நீரோட்டம் சீரிலாப்.பாய்வு ஆகும் (படம் ச, 4), 

  

  

படம் 3, Fre பாய்வு 
6 

, நேர மாற்றத்தையும் இடமாற்றத்தையும் கணக் 
கில் கொண்டு, பாய்ம ஒட்டத்தை ஒழுங்கான ' சீர்ப் 
பாய்வு,ஒழுங்கில்லாச் சீர்ப்பாய்வு, ஒழுங்கான சீரிலாப் 
பாய்வு, ஒழுங்கிலாச் சீரிலாப் பாய்வு என்று வகைப் 
படுத்தலாம். இயற்கையில் உள்ள பாய்மப் பாய்வுகள் 
மேற்கண்ட நான்கில் . ஏதேனும் ஒரு வகையில் 
அடங்கும். 

ட் 
  

  

  

படம் &, சீரிலாப் பாய்வு



    

  

படம் 5. சுழல் பாய்வு 

் மேலும் .சுழல் பாய்வு, சுழலாப் பாய்வு (10(8- 
tional flow, irrotational flow) என்றும் இதைப். 
பகுப்பதுண்டு. ஒரு வளைவுப் பாதையில் பாயும் 
போது பாய்மத்தின் துகள்கள் தம்மைத்தாமே சுற்றிக் 
கொண்டால் அதனைச் சுழல் .பாய்வு என்பும், 
அவ்வாறு சுழலாமல் பாய்ந்தால், அதனைச் சழலாப் 
பாய்வு என்றும் கூறுவர் (படம் 5, 6), 

டய 

பாய்மத்துகள் .முத்திசைகளிலும் பாய்ந்தால் 
முத்திசைப் பாய்வு என்பர்; இருஇசைகளில் ஓடினால். 

ட் A 

  

  a+ 

"படம் 7, முத்திசைப் பாய்வு 

அழுங்காப் பாய்வு 59 

  

படம் 6, சுழலாப் பாய்வு 

இருதிசைப் பாய்வு என்பர்; ஓரே இசையில் ஓடினால் 
ஒருதிசைப் பாய்வு என்பர் (படம் 7, 8, 9). 

ஆய்வு, பாய்ம ஓட்டங்களைக் கணக்கீடுகள் மூலம் 
ஆய்வு செய்யலாம். ஓட்டக்களத்தில் ஒரு புள்ளியில் 
அழுத்தம் (6) அதன் திசைவேகத்தோடு (1). 
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படம் 8, இருஇசைப் பாய்வு 

  

படம் 9, ஒருஇசைப் பாய்வு



60 அழுங்கியல்புப் பாய்வு 

கொள்ளும் உறவைப் பொ்னெளலி சமன்பாடு 
(8670001115 74181100) இணைக்கின்றது. (143275) 
எனும் கூட்டளவு மாறிலி. இதில் உ பாய்மத்தின் மாறா 
அடர்த்து அழுத்தத்தினால், கலத்தின் சுவரில் ஏற் 
படும் விசையை இதிலிருந்து கணக்கிடலாம். பாய்மத் 
தின் பிசுப்பு, உராய்வு இரண்டினாலும் ஏற்படும் 
அழுத்த விளைவுகளும் அதனால் கலச்சுவரில் ஏற்படும் 
கூடுதல் விசையும் ஆராயப்பட வேண்டும். 

பிசுப்புவிசை (918000 70206), உறழ்விசை (106114 
force) ஆகியவை ஒரு பாய்மத்தின் பாய்வுப் பண்பு 
களில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை இரேனால்டு எண் 

உணர்த்தும். காண்க, இரேனால்டு எண்; பிசுப்புப் 

பாய்வுப் பெர்னெளலி சமன்பாடு, 

௩ ரா. சா. 

நூலோது 
் .. ye ் 

1. நாகரத்தினம், எஸ்., பாய்ம எந்திரவியல், முதற் 
.  பதிப்பு,' தமிழ்நாட்டுப்: பாடநூல் : 'திதுவனம், 

சென்னை, 1974. ட ழி தடிய 

2." Calvin; Victor * Davis, Sorensen, Kenneth -E.’ 

Handbook of Applied Hydraulics, 3rd Edition, . 
McGraw-Hill Book Company, New York, 1970. 

- 

அழுங்கியல்புப் umiiy ~~ 

மாறும் அடர்த்தி உள்ள பாய்வே இது. காற்றுவெளி 

இயக்க' நிகழ்வுகளில் பாய்வு விரைவு (9610010)மிகவும் 

அதிகமாக இருந்தால், அப்பாய்வை அமுங்கியல் 

புடையதாகக் . (0010ற16551016) கருதிப். பகுப்பாய்வு 
(8௦813515) செய்ய வேண்டும். செந்நிலைக் காற்றியங் 

HlusHev (classical aerodynamics) _ செய்வதைப்போலப் 
பாய்மத்தை , ,அமுங்காத பாய்மமாகக் (1144) கருதிச் 
செய்யும் பகுப்பாய்வு இங்குப் பொருத்தமற்றதாகி 

விடுகிறது. அமுங்கியல்புப் பாய்வில் ஒலிவிரைவு (sonic 
velocity) பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. குறைந்த : வேகங் 
களில் பாய்மத்தின் இயக்கம் ஏற்படுத்தும் வெப்ப 
நிலை, அடர்த்தி ஆ$யவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகள் 
தள்ளத்தக்க அளவினவே. ஆனால் வேகம் “அதிகரிக் 
கும். போது பாய்ம இயக்கம் கணிசமான ' அளவுக்கு 
வெப்பநிலை, அடர்த்தி வேறுபாட்டை ஏற்படுத்து 
கிறது. எனவே, இத்தகைய நிகழ்வுகளின் .பகுப்பாய் 
வுக்குச் செந்நிலைப் பாய்ம இயக்கவியலோடு (௦012581021 
1101ம் ம 2௦18ம்) வெப்ப இயங்கியலும் (167000108- 
71108) தேவைப்படுகிறது. காண்க, காற்று வெப்ப 
(QustitGlusey (aerothermodynamics). 

- of velocity) 

அமுங்காத பாய்மத்துக்கும் அமுங்கும் பாய் 
மத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஒலி விரைவைச் சார்ந் 
தமைகறது, அமுங்காத -பாய்மத்தில் அழுத்தம் உட 
னடியாகப் . பரவும், அமுங்கியல்புப் பாய்மத்தில் 
அழுத்தம் . குறிப்பிட்ட விரைவில் பரவுகிறது. 
அதாவது, இந்தப் பாய்மத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் ஒவ் 
வொரு சிறு குலைவும் ஒலியின் விரைவில் பரவுகிறது. 

பாய்வின்போது ஏற்படும் அழுத்த வேறுபாடு 
உருவாக்கும் பருமன் வேறுபாடு, அதே அழுத்த வேறு 
பாடு உண்டாகும் விரைவு வேறுபாட்டின் (42118110௩ 

பருமைக்குச் . (10௨2011008) சமமாக 
இருக்கும்போது, காற்றுவெளி இயங்கல் நிகழ்வுகளில் 
பாய்மத்தின் ௮முங்கியல்பு ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் 
மிகவும் இன்றியமையா தவை. பருமனில் ஏற்படும் 
சிறு மாற்றத்துக்கும் அதாவது, & ௨/௦. க்கும் விரைவில் 
ஏற்படும் சிறு மாற்றத்துக்கும் அதாவது கய/ம- க்கும் 
உள்ள விகிதம், பாய்ம விரைவின் இருபடிக்கும் ' ஓலி 
விசைவின் இருபடிக்கும் Lott MAS HIG, அதாவது 

(+). க்குச். சமமாக ச இருக்கும், இங்கு a என்பது. 

ஒலிவிரைவு; uw 'என்பது : பாய்ம விரைவு; v என்பது 
பருமன் எனவே, ' பாய்வின் ' ப விரைவு, ஒலியின் 
விரைவுக்குச் சமமாக இருந்தால் ' பருமன் வேறுபாடு 
விரைவு வேறுபாட்டுப் .__ பருமைக்குச் (082110 46) 
சமமாக” இருக்கும், எனவே உீயர்வேகப் பாய்வில்। ஏற் 
படும் 'விரைவு'" மாற்றங்கள்: ் பாய்மத்இல்:* மிகுந்த 
அடர்த்தி மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன. 

பாய்ம விரைவுக்கும் : அவ்விடத்தில் பரவும் 
ஒலியின் விரைவுக்கும் உள்ள “தகவு (ratio) அல்லது 
விகிதம் மேக் எண் ஆகும். மேக் எண் அமுங்கியல்பின் 
சுட்டெண் (1௦/௧) எனலாம். பாய்வுப்புலத்திலுள்ள 
அடர்த்தி வேறுபாட்டு விளைவுகளின் அளவாக இது 
அமைகிறது. காற்றியங்கல் ; பாய்வுக் கணக்குகளில் 
அமுங்காமையைப் பயன்ப்டுத்தல் . -காற்றியங்கு அளவு 

களில் (7) அளவிற்குப் பிழையை உருவாக்கு. 

கிறது, “இங்கு Mo என்பது பாய்வின் மேக் எண், 
காண்க, அதிஒலி விரைவுப் ' பயணம், 

ச் 4 4 
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1. David Burghardt, M:! Engineering Thermodyna. 
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சென்னை 1974.



அமெத்திஸ்ட்டு 

காண்க, செவ்வந்திக்கல் 

அமெரிக்க இயற்கை வரலாற்று 
அருங்காட்சியகம் — 

உலகிலுள்ள அனைத்து இயற்கை அறிவியல் காட்சிச் 
சாலைகளுள் அமெரிக்க இயற்கை வரலாற்று அருங் 
e7i_Awsi (American Museum of Natural History) 
மிகப் பெரியது. மனித சமுதாயத்திற்குப் பெருமளவு 
பயன்பட்டுவரும் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் பல 

தலைசிறந்த அறிவியல் அறிஞர்களும், திறமை மிகுந்த 
ஆய்வாளர்களும். பணி செய்கின்றனர். நியூயார்க் 
நகரத்திலுள்ள மையப் பூங்காவின் மேற்குப் பகுதியில் 
இதன் தலைமையகம் அமைந்திருக்கிறது. நியூயார்க் 
கிலுள்ள ஹண்டிங்௪ன் (Huntington), புளோரிடா 
விலுள்ள பிளாசிட் ஏரிப்பகுதி (1.8%6 118010), அரி 
சோனாவின் போர்ட்டல் (1௦181), பகாமாத் (18418. 

mas) தீவுகளைச் சேர்ந்த பிமினித்தீவு (810101 1514௦0) 
போன்ற இடங்களில் - இதன் துணை நிலையங்கள் 
உள்ளன. 'ஹேடன் வான் காட்சியகம் (178940 
planetarium) Sywrds தலைமையகத்தில் சிறப்பான 
பகுதியாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. 

ச 
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ஒர் அறக்கட்டளையின் :8ழ் இயங்கி வருகிறது. இதன் 
இயக்குநர் ' இத்த அறக்கட்டளையினரால் நியமிக்கப் 

படுகிறார். *இங்கு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள், 
ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட 
அலுவலர்கள் பணியாற்றுகின்றனர், இதனை நல்ல 

"முறையில் நடத்துவதற்குத் தேவையான நிதி, நியூ 
யார்க் பெருநகர மன்றம் அளிக்கும் நல்கை, தனியார் 
அறக்கட்டளைகள், உறுப்பினர் கட்டணம் போன்ற 

வற்றிலிருந்து கிடைக்கிறது. அருங்காட்சியகத்திற்குள் 
செல்ல நுழைவுக்கட்டணம் ஏதுமில்லை. ஆனால் 
வான்காட்டுயகத்தினுள் செல்லக் கட்டணம் உண்டு. 

ஒவ்வோர். அண்டும் மூன்று மில்லியன் மக்கள் 

அருங்காட்சியகத்தையும்: வான்காட்சியகத்தையும் 
கண்டு களிக்கின்றனர். 

. இந்த. 'அருங்காட்செத்தைத் தொடங்கவேண்டு 
மென முதன்முதலில் ஹார்வார்டு பல்கலைக் கழகத் 
Se (Harvard University) பேராசிரியராகப் பணி 

யாற்றிய லூயிஸ் அகாசிஸின் (Louis Agassiz) ton esr 

_வர் அல்பர்ட் எஸ், பிக்மோர் (Albert S. Bickmore) 
்.." கூறினார். . 
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_... நியூயார்க் நகரில் மையப் பூங்காவின் ஆணையர் 
கள் 1869 ஆம் ஆண்டு ஜனவரித்திங்கள் முதல்நாள் 
இக்காட்சியகம் தொடங்குவதற்கான ஒப்புதலும், 
இடமும் அளித்தனர். அருங்காட்சியகத்தின் அமைப்பு 
முறையும் விதிமுறைகளும் 1869, மே, ஐந்தாம் நாள் 
நிறைவேற்றப்பட்டன. பின்னர் ஏற்பட்ட இடப் 
பற்றாக்குறை காரணமாக 1877, டிசம்பர், 22-ஆம் 
நாள் தற்போதுள்ள இடத்திற்கு அருங்காட்சியகம் 
மாற்றப்பட்டது. புதிய வளாகத்திலுள்ள கட்டிடங் 
களின் அடிப்பரப்பு 23 ஏக்கர்களாகும். 

டி.ஜி. எலியட் (0.0. 1111௦0) அவர்கள் இரட்டிய : 
2,500 பதப்படுத்தப்பட்ட பறவைகளும், ஜெர்மானிய 

Qeaugerrer wréA Hues es (Prince Maximi- 
1180) சொந்தமான பதப்படுத்தப்பட்ட 4,000 பறவை 
கள், 600 பாலூட்டிகள், 2,000 மீன்கள், ஊர்வன 

அூயெவையும், முதன் முதலில் வாங்கப்பட்ட லெ 

உயிரியல் காட்சிப் பொருள்களாகும். பேராசிரியர் 
ஜேம்ஸ் ஹாலுக்குச் (0188501784 17511) சொந்த 
மான, நியூயார்க் மாநிலத்தில் எடுக்கப்பட்ட, புகழ் 
பெற்ற புதைபடிவங்களும் ஆரம்ப காலத்திலேயே 
வாங்கிக் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட காட்டுப் பொருள் 
களாகும். மார்கன் நினைவு மண்டபத்தினின்று 
(4௦1230 7480002181 17811) பெற்று இங்கு காட்சிக்கு 
வைக்கப்பட்டுள்ள கனிம மாதிரிகளும் இரத்தினக் 
கற்களும் மிகச் சிறந்தவை; விலை மதிப்பு Nes 
தவை. இங்குள்ள மாணிக்கம் உலகலுள்ள சிறந்த 
சிவப்பு இரத்தினக் கற்களுள் ஒன்றாகும். உலகிலேயே 

மிகப்பெரியதாகக் கருதப்படும் இந்திய நீலக்கல்லும் 

இங்குதான் உள்ளது. இங்குள்ள 66 அடி. உயரமுள்ள, 

ஜுராசிக் காலத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பல்லியின் 

சட்டகம் இங்கு வருவோர் கவனத்தை எளிதாக 
ஈர்க்கிறது. அருங்காட்சியகத்தில் தொடக்ககாலப் 
பாலூட்டிகள் கூடம், மானிடவியல் கூடம், மனித 

வாழ்வியல் கூடம், முதுகெலும்பற்றவற்றின் கூடம், 

நீர்வாழ் உயிரிகள் கூடம் போன்ற பல பகுதிகள் உள் 
ளன. ஒவ்வொரு வகை காட்சிப் பொருளும், தனித் 
தனிப் பிரிவாகத் தனிக் கூடங்களில் காட்சிக்கு வைக் 
கப்பட்டுள்ளது. 

_ சார்லஸ் ஹேடன் (யே! 118]420) என்னும் 

அமெரிக்க வங்கி அதிபரின் பொருளுதவியுடன் 1935, 

அக்டோபர் 8ஆம் நாள், ஹேடன் வான் காட்ட 
யகம் தொடங்கப்பட்டது. இவ்வான் காட்சியகத்தில் 
உள்ள மையக்கூடத்தின் குவிந்த கூரையில் வானத்தில் 
உள்ள விண்மீன்கள், கோள்கள், சூரியன், சந்திரன் 
ஆகியவற்றைத் தெளிவாகவும் எளிதாகவும்: இயல் 

பாகவும் காணுமாறு காட்சிக்கு வைத்துள்ளனர். 

அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள .காட்டுப் * பொருள்களி 
லிருந்து பேரண்டத்தின் அமைப்பு, கோள்களின் மேற் 
பரப்பு அமைப்பு அகியவற்றை எளிதாகத் தெரிந்து
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கொள்ளலாம். பல கோள்களைத் தெளிவாக ஒளிப் 
படம் எடுத்துத் தேவையான குறிப்புகளுடன் காட் 
சிக்கு வைத்துள்ளனர். 

கல்லூரி, பள்ளி மாணவர்கள், அறிவியல் ஆர்வ 
முள்ளவரார்கள் போன்ற பலரும் இங்கு நடைபெறும் 

ஆய்வுப் பணிகளையும் கல்விப் பணிகளையும் பயன் 
படுத்திக் கொள்கின்றனர். அமெரிக்காவின் பல பகுதி 
களிலிருந்தும், உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் 
அறிஞர்கள் இக்காட்சியகத்துடன் தொடர்பு 
கொண்டு இங்கு செயல்படும் ஆய்வுகளின் பயனைப் 

பெறுகின் றனர். 

மானிடவியல் (Anthropology), முதுகெலும்பி 
களின் தொல்விலங்கியல், ஊவர்வனலியல் (118706- 
$010ஐ), பாலூட்டியியல் (83௦01௦ ஐ), பறவையியல் 
(Omitbology), விலங்கு நடத்தையியல் போன்ற 
பல துறைகளுடன் கொடர்புடைய ஆய்வுகள் இங்கு 

கடைபெற்து வருகின்றன. 
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அமெரிக்க ட்டிரிபபனோசோமியாசிஸ் ன 

அமெரிக்க ட்டிரிப்பசோசோமியாசிஸ்”” (american 

trypanosomiasis) எனப்படும் இந்நோய் தென் 
'அமெரிக்காவிலும் மத்தய அமெரிக்க நாடுகளிலும் 
மட்டுமே காணப்படுவதால் “தென் அமெரிக்க ட்டிரி 

பனோசோமியாஸ்'' என்றே அமைக்கப்படுகிறது. 

இந்நோய் ஏற்படக் காரணமானவை,. “ட்டிரிப் 

- பனோசோமா குரூ?” (/ரர2ஈ0:௦௦௭ ஈய) எனப்படும் 
ஒட்டுண்ணிகளே  (றய851(86]. சார்லஸ். சாகாஸ் 

(02163 2205-1909), பிரேஸில் நாட்டில் இந்நோய் 

யால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த குழந்தைகளின் இரத்தத் 
இிலிருந்தும், ரெடுவிட் உண்ணிகளின் (₹60011ம் 0126) 

1909ஆம் அண்டு முதன் முதலில் கணடுபிடி.த்தார். 
இவரே இவ்வொட்டுண்ணிகளை ட்டிரிப்னோசோமா 
குரூர என்று அழைத்தவர். அதனால் இவரின் 

பெயரிடப்பட்டு இந்நோய் “சாகாஸ் நோய்'' (பே2ஐ25” 
018₹256) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ட்டிரிப்பனோ 
சோமா குரூ? தென் அமெரிக்காவில் உள்ள பிரே௫ல், 
வெனிசுலா (878211, ௪௩6210₹/2) முதலிய பகுதிகளில், 

எறும்பு தின்னி இனத்தைச் சேர்ந்த ஆர்மடில்லோக் 
களின் (8108011108) ஒட்டுண்ணியாகக் கருதப்படு 
கிறது. இப்பகுதிகளில் பூனைகளிலும், நாய்களிலும் 
கூட இவை காணப்படுவது உண்டு. ட்டிரிப்பனோ 
சோமா ரூரூசி, மனிதன் அல்லது முதுகெலும்பு உள்ள 

விலங்குகளிலும் அல்லது உண்ணிகளிலும் தம் வாழ்க் 
கைச் சுழலை நடத்துகின்றன. (கிரேக்க மொழியில் 
ட்டிரிபனான் என்றால்  துளையிடுவது என்றும், 
சோமா என்றால் உடல் என்றும் பொருள்.) 

குடல் பகுதிகளிலிருந்தும், இந்த அடுபடிநகர் 

ailgcusmoiy (Morphology). ட்டிரிபபணோசோமா . 
Goa, மனிதன் அல்லது பிற விலங்குகளின் இரத்தத் 
திலும் திசுக்களிலும் . வாழ்வதால் “இரத்தத்தில் 
வாழும் கசைஇழமை ஒட்டுண்ணிகள்”” (04680 [148611 
-(65) எனும் பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ட்டிரிப்ப 
னோசோமா குரூ தசை, நரம்புத் திசுக்கள் . மட்டு 
மின்றி உட்பரப்புப் படைத்திசுக்களிலும் (161(1001௦- 
endothelial cells) ஒட்டுண்ணிகளாக உள்ளன, 

ட்டிரிப்பனோசோமா . ரூரூசி . இரண்டு வேறுபட்ட 
வடிவமைப்புகளில் மனிதரிடம் காணப்படுகிறது. இவ் 
வடிவமைப்புகள்  ட்டிரிப்போசோமா ..ஸ்டிகோட் 
வடிவமைப்பு : (10/ற2185(12016 forms)... reir md, 
அமாஸ்டிகோட் வடிவமைப்பு . (2785112016 forms) 
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ட்டிரிப்போசோமா. 
ஸ்ட்டிகோட் வடிவமைப்பு புற இரத்த: ஓட்டத்திலும் 

(peripheral blood), ஏமாஸ்டிகோப் .வடிவமைப்பு, 

உட்பரப்புப் படைத் இசுக்களிலும், _வரித்தசைகளிலும் 

($ார்கசம் மம50185), நரம்புத் திசுக்களிலும் காணப் 

படுகின்றன. இவ்விரு வடிவமைப்புகளுக்கும் இடைப் © 
பட்ட. . வடிவமைப்பான -:  லெப்ட்டோமோனாடு” 
(1600101003), *“இரித்திடியல்”” - (crithidial) போன்ற 
வையும் திசுக்களில் aera es றன. 

ட்டிரிபனோசோமா ருரூசி “Cc” அல்லது “U” வடிவில்: 

_ சுமார் 20மி,மீ. (மா) முதல்..22 மி.மீ, (mm) 

நீளமாக உள்ளது, இந்த ஓட்டுண்ணியின் உடலின். 
ஒரு முனை கூர்மையாகவும், மறுமுனை கூர்மையற்று 
அகன்றும். உள்ளன. புற இரத்த ஓட்டத்தில் ட்டி 
ரிப்பனோமசோமா குரூர நீண்ட நெடிய. வடிவிலோ 

பருமனாக குட்டை வடிவிலோ . இருக்கும். புற 
இரத்த ஓட்டத்தில் இவை இனப்பெருக்கம் செய்வ 
தில்லை. ' இவற்றின் அகன்ற &ழ் முனையிலிருக்கும் 
கைனிட்டோ பிளாஸ்டிலிருந்து (%1610ற1351)) வலை



  

  

  

3. நோய்த்தொற்றின் இருப்பிடம்...  g 
2.0 அர்மடில்லோ ் 

௩ அமெஸ்ட்டிகோட் பருவத்திலிருந்து ட்டிரிப்போ 

  

 மனிதஉடலில் ஏற்படுகிறது : 
கீ... இரத்தஓட்டம்,” 
8. மீடிரிப்பனோசோமா. குன்கா ala tae i 

6. நிடுவிட் பூச்சியால் உட்கொள்ளப்படும் பருவதிலை ... a 
i அமெல்ட்டிகோட் உருவில் பெருக்கம் : : ஏற்படுதல்: டு 

எல ஜா ள் 
நர தறற பரி 

4. _ எப்பிமெஸ்ட்டிகோட். உருவம் 

  

: மோஸ்ட்டபு. கோட் பருவத்திற்கு மாறுகிறது. இம்மாற்றம் 
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nd Bion பட்ம்:1 ப்ரிப்னோசோமா குருசியையின் ” ugar மாற்றங்களும் | க nee be a வளர்ச்சியும் அது பரவும் முறைகளும். 

எப்பிமெஸ்ட்டிகோட் உருவம் பிளத்தல் வ 

எப்பிமெஸ்ட்டிகோட் உருவம் ட்டிரிப்போ. மெஸ்ட்டி 
கோட்: உருவமாக மாறுதல் 

10-ஆவது தாள் மெட்டாசைக்ளிக் ட்டிரிப்பனோசோம். 
உருவை அடைதல்  ' : ் 
ட்டிரிப்போமெஸ்ட்டிகோட் * கருவம் அடிமன்ட்ம்கார்க் 
உருவமாக மாறுதல் ' உர 

ரோமனாஸ் நோய்த்தொகுப்பு 

ிடுவிட் பூச்சியால் வளர்ச்சி மாற்றம்... 

வ



ச் 
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கசை இழை (ஈ0ய18(12 6ோம்£கா£) தொடங்கு, ' 
ட்ரிப்பனோசோமா குரூசியின் உடலின் ஒரம் வளைத்து, 
மேல் முனைவரை சென்று, ட்டிரிப்பனோசோமார 
வின் மேல் முனையையும் விட நீண்டு காணப்படு 
கிறது. இதன் உடலின் மத்தியில் மையக் ௧௫ இருக் 

கிறது. இதற்குக் கழே ஈழ்முனைக்கருகல், நீள 
உருண்டை வடிவத்தில் கைனிட்டோபிளாஸ்ட் இருக் 
ANSI. oo ் Me wy ச 

உண்ணிகள் இரத்தத்தை உறிஞ்சம்போது. ட்டி 4 
ரிப்போமாஸ்ட்டிகோட் வடிவில் உள்ளவை, உண்ணி 
களின் உடலினுள் சென்று விடுகின்றன. : இங்கு 
அமாஸ்ட்டிகோட் வடிவடைகன்றன.  அமாஸ்ட்டி 
கோட் வடிவமைப்பில் உள்ளவை நீள உருண்டை 
யானவை. இவை சுமார் 2-4 மி.மீ. (ஊா)விட்டமுடை 

யவை. இவற்றின் உடலின் மத்தியில் மையக் கருவும்,” ; 
கைனிட்டோப்பிளாஸ்டும் 'உள்ளன. ஆனால் இப்படி. 
வத்தில் வலைக் கசை இழை இருப்பதில்லை. இப்படி. ...... 
வம் முழு வளர்ச்சியடைந்து இனப்பெருக்கமடை 
கின்றது. “te” : 

ட்டிரிப்பசோசேரமா குரூசியின்' வாழ்க்கைச் சுழல். 
ட்டிரிப்பனோசோமா குரூசியின் வாழ்க்கைச் சுழல் 
(1116 09016] மனித இனம் அல்லது சில விலங்குகள், 
பின் ரெடுவிட் உண்ணிகள், இவற்றின் இடையே ' 

வருகிறது. மனிதன் மூலம் இவ்வொட்: .. 
: ரெடுவிட்: ' 

சுழன்று 
் டுண்ணிகள் பரவுவதில்லை, ஆனால் 

உண்ணிகள் இவ்வொட்டுண்ணிகளை மனிதரிடையே 

பட்டவர்களிடமிருந்து ரெடுவிட் உண்ணிகள் ட்பூரிப் 
பனோசோமா குரூரியை மற்றவர்களுக்குக் கடத்தவும் 
செய்கின்றன. ரெடுவிட் உண்ணி நோயுற்றவரைக் 
கடித்துத் தோலின் வழியே இரத்தத்தை a Dejan’ 

போது நோயுற்றவரின் புற இரத்த ஓட்டத்தில் 
ட்டிரிப்போமாஸ்ட்டிகோட் வடிவத்தில் உள்ள 
ஒட்டுண்ணிகள்,. ரெடுவிட்டின் வயிற்றினுள் செல் 
இன்றன. அங்கு அவை ஏமாஸ்டிகோட் வடிவம்டை. . ட் 
கின்றன. ஏமாஸ்டிகோட் வடிவம் முழு வளர்ச்சி .. 
யடைந்ததும் இரு சமபாகங்களாக நீள வாக்கில் ' 
பிரிந்து இனப்பெருக்கம். செய்கின்றது. இவை 
எபிமாஸ்ட்டிகோட் ( 
விடுகின்றன. இவ்வடிவமே 
நிலை என்றழைக்கப்பட்டது, - 

கைனிவிட்டோபிளாஸ்!- எபிமாஸ்ட்டிகோட் 
வடிவத்தில், மையக் கருவின் மேற்புறத்தில், மேல் 
முனைக்கருகில் காணப்படுகிறது. வலைக்கசை இழை, 
கைனிட்டோபிளாஸ்ட்டிலிருந்து தொடங்குகிறது. 
இவ்வடிவ நிலை வரை, ரெடுவிட் உண்ணியின் 
உணவுப் பாதையின் மேற்பகுஇகளிலிருக்கும் "இவ் 

 வொட்டுண்ணிகள் எபிமாஸ்ட்டிகோட் வடிவத்தில் 

(epimastigote) வடிவமைந்து ' 

முன்பு : இரித்திடியல் 

உணவுப் பாதையின் பின் பகுதிகளுக்கு வந்து விடு 
கின்றன. இங்கு இவை, நீள வாக்கல் பிரிந்து மேலும் 
பெருசு ஆரம்பிக்கின்றன. சுமார் 8-10 நாள்களில் 
இவை முழு வளர்ச்சியடைந்து **ட்டிரிப்போமாஸ்ட்டி 
கோட்” வடிவமடைந்துவிடுகின்றன. இந் நிலையில் 
இவை ரெடுவிட் உண்ணிகளின் கழிவில் வெளியேற் 

. றஐப்படுகின்றன. 

... ரெடுவிட் உண்ணிகள் மனிதரின் இரத்தத்தை 
் உறிஞ்சும் இயல்புடையவை, ரெடுவிட் உண்ணிகள் 
தென் அமெரிக்காவில் மட்டுமே பெரும்பான்மையாகக் 
காணப்படுகின்றன. ரெடுவிட் உண்ணி மனிதரைக் 
கடிக்கும்போது, தோலைச் சொறிவதால் தோலின் 
மீது மிகச்சிறிய சிராய்ப்புகள் உண்டாகின்றன. இரத் 
தத்தை உறிஞ்சும்போது, : ரெடுவீட் உண்ணிகள் 
கழிவுகளை ,, வெளியேற்றுகின்றன. இக் கழிவுகளின் 

- வழியே, மீடிரிப்போமாஸ்டிகோட் வடிவங்கள் மனி 
“தனின் உடலினுள் துழைந்துவிடுகின்றன. கடிவாயைச் 
சொறிந்த பின் அதே கையால் கண்ணைக் சசக்க 
நேரிட்டால், கையில் ஒட்டியிருக்கும் கழிவுப்பொருள் 
கண்ணில் பட்டு விழிமுன்  படலத்இன் வழியாகவும் 
(௦௦௦)ப0௦442ட்டிரிப்போமாஸ்ட்டிகோட்டுகள், மனி த 

- . உடலினுள் நுழைந்து விடுகின்றன. 

மனிதனின் உடலுள் நுழைந்த டிரிப்போமாஸ்ட்டி, 
. கோட்டுகள் திசுக்களை , ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு 
அங்கு ஏமாஸ்டிகோட்களாக மாற்றமடைகின்றன, 

._ ஏமாஸ்டிகோட்கள் ர்ச்சி 5 பரப்பி வருகின்றன. சாகாஸ் நோயால் பாதிக்கப் க 2 ட் அழு OE! BG சமபிரிவுகளாக நீள வாக்கில் பிரிந்து புரோ 
4 மாஸ்ட்டிகோட்களாக (0102512018) மாறுகின்றன. 
் புரோமாஸ்ட்டிகோட் வடிவமைப்பில் கைனிட்டோ 
பிளாஸ்ட், மையக் கருவிற்கு மேற்பகுதியில் இருக் 
கிறது. கசை இமை, புரோமாஸ்ட்டிகோட்டின் மேல் 

_ முணைபிலிருந்து நீண்டு காணப்படுகிறது. ஆனால் 
: . இது வலைக்கசை இழை (undulating membrane) 

போலில்லாமல், வளைவுற்றுச் சிறிது நீண்டிருக்கிறது. 
'ஒட்டுண்ணியின் உடல் நெடுக வளைத்து இருப்ப 

_ தில்லை, புரேரமாஸ்ட்டிகோட் படிவத்தில் மூழு 
வளர்ச்சியடைந்ததும் இவை எபிமாஸ்டிகோட்களாக 

_ மாறுகின்றன. இப்படிவ மாறுதல்கள் அனைத்தும் 
பற இரத்த ஓட்டத்திலேயே நிகழ்கின்றன. எபி 
 மாஸ்ட்டிகோட் முழு வளர்ச்சியடைந்து ட்டிரிப்போ 
மாஸ்ட்டிகோட்டுகளாக மா.றிவிடுகின் றன, 

ஆர்மடில்லோ என்ப்படும் எறும்பு இன்னி இனத் 
தைச் சேர்ந்த விலங்குகளிடத்தும், ஒபோஸம் (opos- 
sum) எனப்படும் விலங்குகளிடத்தும் இந்த ஒட்டுண் 
ணிகள் காணப்படுகின்றன. மனிதனை. இரண்டாம் 
'பட்சமாகவே இவை பாதிக்கின்றன. பூனை, நாய், 
ஒளவால், காட்டு எலி போன்றவை இயற்கையாகவே 
டிரிப்பனோசோமா குரூயொல் பாதிக்கப்படுகின்றன,



நோய் உண்டாதல், ட்டிரிப்பனோசோமா குரூ9 
தோலில் உண்டாக்கிய சிறு சிராய்ப்புகள் வழியே 
உடலினுள் நுழையும் போது, வீக்கத்தை ஏற்படுத்து 
கின்றன. இவை ஆக்கிரமிக்கும் உறுப்புகளெல்லாம் 
பாதிக்கப்படுகின்றன. இதயம், நீளத்தசை, நரம்பு 
மண்டலம் போன்றவற்றில் உள்ள திசுக்களை 
யும் இவை பாதிக்கின்றன. தைராய்டு எனும் நாள 
மில்லாச் சுரப்பியையும் (6004001106 gland) டிரிப்பனோ 
சோமா ரர பாதிக்கக் கூடும், சுரப்பிகளும், அவற் 
றின் நாளங்களும், உட்பரப்புப் படைத் திசுக்களும் 
(6௦௦1161181 ர6(1ம1ம) இவற்றால் பெரிதும் பாதிக் 
சுப்படுகின்றன. டிரிப்பனோசோமா குரூரியின் “ஏமா 
ஸ்ட்டிகோட்' படிவத்தின் போதுதான் இனப்பெருக் 
கம் ஏற்படுகிறது, டிரிப்போ மாஸ்ட்டிகோட் நிலை 
யில் இவை பெருகுவதில்லை. ஆகவே திசுக்களினுள் 
ளும் செல்களினுள்ளும் ஏமாஸ்ட்டிகோட் படிவத்தில் 
உள்ள டிரிப்பனோசோமா குரூசி இனப்பெருக்கம் 
செய்து பெருகும் போது அச்செல்கள் அனைத்தும் 
உருக்குலைந்து போகின்றன. இப்பெருக்கம் ஒரு 
வாரம் முதல் இரண்டு வாரக் காலத்திற்குள் நடை 

பெறுகிறது. செல்கள் சீரழிந்து போவதால் ஏற்படும் 
நோயே :*சாகாஸ் நோய்'” எனப்படுகிறது, இது 
*ட்டிரிப்பசோசோமியாூஸ்” (trypanosomiasis) 
என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. 

நோய்த் தன்மை. ட்டிரிப்பனோசோமியாசிஸ், குறு 
இய கால நோயாகவோ (80016 015686) நீடித்த கால 
தநோயாகவோ (07014௦ 0156836) இருக்கக் கூடும், 
குழந்தைகளையும், சிறுவர்களையும் ட்டிரிப்பனோ 

சோமா குரூர பாதிக்கும்போது அது பெரும்பாலும் 

குறுகிய லால நோயாகவே இருக்கும். இந்நோயில் 
ட்டிரிபபனோசோமா குரூர மனித உடலில் நுழைந்த 
இருவாரகாலத்தில் . காய்ச்சல், உடல் அசதி, பல 

மின்மை, சோர்வு, விழிப்படல அழற்? (௦00]ய௦௦11- 
510185) முகத்தின் ஒரு பாதி வீக்கமடை.தல், மண் 
ணீரல் வீக்கம் போன்றவை ஏற்படுகின்றன. இவை 
அனைத்தும் உடலின் பல்வேறு திசுக்களில், பெரும் 
பாலும், இணைப்புத் தஇசுக்களில் (௦0௦0160116 418506) 

- ஓட்டுண்ணி பெருகுவதால் ஏற்படும் பாதிப்பே ஆகும், 

தைராய்டு, அண்டப்பை, அண்ணீரகம் போன்ற 

சுரப்பிகளும்-இப்பாதிப்பிற்குட்படுகின்றன. இதனால் 
இச் சுரப்பிகள் செயலற்றுப் போகின்றன. நிணநீர்ச் 
சுரப்பிகளும், அவற்றின் நாளங்களும், நாளமில்லாச் 

சுரப்பிகளும் அவற்றின் திசுக்களும் சீரழிந்து 
போடின்றன. இரத்தத்தில் வெள்ளை அணுக்களின் 

எண்ணிக்கை அதிகரித்துவிடும். இதனால் இரத்தச் 
சோகை ஏற்படுகிறது. இந் நோய்க்குறிகள் இரு 
வாரங்களில் உண்டாகிச் சுமார் இரு மாத காலம் 
வரை நீடிக்கின்றன. இக் காலத்திற்குள் சிகிச்சை 
யளிக்கப்படாவிட்டால், நோயின் தீவிரம் அதிகரித்து 

மூளை உறை அழர்சியும் (801021115)) மூளைத்திசு 
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அழற்சியும் (0060181118) ஏற்பட்டு மரணம் நேரிடக் 
கூடும். சில வேளைகளில் இதயத் தசைப் பாதிக்கப் ' 
பட்டு மரணம் ஏற்படும். இளம் பருவத்தினரையும் 
முதியோர்களையும் இந்நோய் பாதிக்கும் போது 
அது “நீடித்த கால நோயாக!" இருக்கும், நீடித்த 
கால நோயின் போது, இதயத் திசுக்களின் பாதிப்பும், 
நரம்புத் திசுக்களின் பாஇப்பும் அதிக அளவில் ஏற் 
படும். சிலரை இந்நோய் 10-12 வருட காலம் வரை 
நீடித்துப் பாதப்பதுண்டு, நீடித்த கால நோயின் 
போது தோலுக்கடியில் சிறு திரட்டுகள் ஏற்படு 
கின்றன. இத் திரட்டுகள் உடலின் எப்பாகத்துலும் 
காணப்படலாம். ஆனால் ரெடுவிட் உண்ணி, மனி 
தனைக் கடிக்கும்போது ௮க் கடிவாயிலில் பெரும் 
பாலும் பல திரட்டுகள் உண்டாகின்றன. இத் திரட் 
டுகள் 1 வாரம் முதல் 1 மாத காலத்திற்குள் ஏற்படு 
கின்றன. பெரும்பான்மையாக ““ஹிஸ்ட்டியோசைட்”” 

களும் (1151009189) ட்டிரிபபனோசோமா குரூசியும் (த் 
திரட்டுகளின் உள்ளே காணப்படுகின்றன, : DS 
திரட்டுகள் '*சாகோமாக்கள் (00௨20௦0889) எனப்படு 
கின்றன. 

ட்டிரிப்பவசோமியாசிஸ் நோய் சில இடங்களில் 
அனைத்துக் காலங்களிலும் காணப்படும் நோயாக 
(0ம்2201௦ 0188856) உள்ளது. இப்பகுதிகளில் பிணி 
யாளரின் உணவுப் பாதையும், குடற் பகுதிகளும் 
பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகின்றன. குடலின் தசை 

களுக்கிடையே உள்ள நரம்புகள், நரம்புத் இசுக்கள், 
டிரிப்பணோசோமா குரூ9மின் பெருக்கத்தால் அழிக்கப் 
படுகின்றன. இதனால் தசைகளின் சுருங்கி விரியும் 

தன்மை குறைந்துவிடுகிறது. ஆகவே குடல்கள் 
தளர்ந்து விரிந்து விடுகின்றன. இத்தகைய தளர்ச்சி 

இதயத்திலும் ஏற்படுகிறது. இதனால் இதயம் வீக்க 
மடைந்ததைப் போன்று தளர்ந்து பெரிதாகக் காணப் 

படுகிறது. டிரிப்பனசோமா குரூ விழிப்படலத்தின் 
வழியே நுழைந்து கண்களைப் பாதிப்பதுண்டு. 

இதனால் கண்ணைச் சுற்றியுள்ள இசுக்களில் வீக்கம் 
ஏற்படும். இவ்வீக்கம் குறிப்பாக ஒரு கண்ணில் 
மட்டுமே உண்டாவதால் இந்நோய்க்குறி *ரோமனா 
நோய்க்குறி'” (romana’s sign) என்றழைக்கப்படு 
கிறது. 

இரத்தச் சேமிப்பு நிலையங்களுக்காகவோ இரத்த 

தானத்தின் போதோ *'சாகாஸ்'' நோயால் பாதிக் 

கப்பட்டிருப்பவரின் இரத்தம் செலுத்தப்படுமாயின், 

இந்த இரத்தத்தின் வழியாகவும் இந்நோய் பிறருக்குப் 
பரவும். கருவுற்றிருக்கும் காலத்தில் தாய் இந் 
நோயால் பாதிக்கப்படும்போது, தாயின் இரத்தத்தில் 
இருக்கும் டிரிப்னோசோமா குரூச,, பிளசண்டா 

எனும் நஞ்சுக்கொடி. மூலம் (2ற1406018)) கருப்பையுள் 
உள்ள குழவியையும் பாதிக்கும் இயல்புடையது. 
மகப்பேற்றிற்குப் பின்பும், இவ் ஒட்டுண்ணிகள்,
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தாய்ப் பாலின் வழியே கலந்து பிறந்த குழந்தையை 
யும் பாதிக்கும். இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட 
தாய்க்குப் பிறக்கும் குழந்தைக்கு நோய் பரவக் 
கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது. 

ஆய்வக நோய்க் கணிப்பு (1,35034097 412200578). 
புற இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள ட்டிரிப்பனோசோமா 
குரூயைக் காண்பதே நோய்க்கணிப்பில் முக்கியமான 
தாகும். கை விரல்களில், வீரல்முனையிலிருந்து ஒரு 

துளி இரத்தம் எடுக்கப்பட்டு, சோதனைக் கண்ணாடி 

யின் மீது வைக்கப்படவேண்டும். இத் துளியை நிற 

மேற்றியோ நிறமேற்றாமலோ (518106ம் 0 0541060) 
உருப்பெருக்கியின் வழியே காணலாம், நிறமேற்றா 
மல் ட்டிரிப்பசனோசோமாவைக் காண்பது எளிதாகும். 

குறுகிய கால நோயின்போதுதான் புற இரத்த ஆய்வு 
நோயைக் கணிக்க உதவுகிறது, நீடித்த கால நோயின் 
போது, பாதிக்கப்பட்டவருக்குக் காய்ச்சல் இருக்கும் 
போது மட்டுமே இந்த ஆய்வு, இந்நோயைக் கணிக்க 
உதவுகிறது. இந்த ஆய்வு மிகக் கவனத்தோடு செய் 
யப்படுவது அவசியம், சில சமயம் இம்முறையினாலும் 
தோயைக் கணிக்க இயலாது போகலாம். அச்சமயங் 
களில் பிற ஆய்வுகள் செய்யப்படுகின்றன. ட்டிரிப் 
பனோசோமா ராங்கெலி ' (3, ரஜத₹11) என்னும் 

ஒட்டுண்ணிகளும் புற இரத்த ஓட்டத்தில் காணப் 
படலாம்.  மடிரிப்பனோசோமா  ராங்கெலி வடி. 
வமைப்பில் ட்டிரிப்பணோசோமா குரூிமைப் போன்றே 
இருக்கும். ஆனால் ட்டிரிப்ணோசோமா ' ராங்கெலி 
நோயுண்டாக்காதவை. ட்டிரிப்பனோ சோமியாசிஸ் 
நோய் பாலின நோயாகக் காணப்படுகின்ற இடங் 

களில், ட்டிரிப்பணோசோமா ராங்கெலியும் அதிகமாகக் 
காணப்படுகின்றன. ' ஆகவே இவை இரண்டையும் 
வேறுபடுத்திக் காண்பது மிக முக்கியமானதாகும், 
முழு வளர்ச்சி அடைந்த ட்டிரிப்பனோசோமா ராங்கெலி 

யும், ட்டிரிபணோசோமா குரூ9ியும் : வடிவமைப்பில் 
வேறுபாடின்றி இருப்பினும், இவற்றின் படிவ நிலை 
களில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. இப்படிவ நிலைகளே 

இவற்றை "வேறுபடுத்தி அதிய உறவின். ட் 

சீமை எலியில் (Guinea 1) ட்டிரிப்பசனோசோமா 

குரூசியை வளர்த்துத் தனித்தெடுத்தல். புற இரத்தத்தில் 
உள்ள ட்டிரிப்பனோசோமா குரூசியை இளங் கரண் 
பதிலோ, காண இயலாது போகும் போதோ இந்த 
ஆய்வு பயன்படுகிறது. புற இரத்தம் அல்லது பிணி 

யாளரின் இரத்தம் சுமார் 0.5- 1 மி.லி. அளவு 
எடுக்கப்பட்டு, மை எலியின் வயிற்று உறையினுள். 

பிணியாளர்: 
சாகாஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் இரத்தத். 
(peritonium) செலுத்தப்படுகிறது. 

தில் ௨ள்ள டிரிப்பனோசோமா குரூசி, சீமை எலியின் 
உடலினுள்ளே நுழைந்து அதைப் பாதிக்கத் தொடங் 

கும். இவ்வொட்டுண்ணிகள் 7 முதல் 21 நாள்களில் 
மை எலியைப் பாதிக்கும், சமை எலியின் இரத் 

குத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்யின், அதில் ட்டிரிப்ப 
னோசோமா குரூசி இருப்பதைக் காணலாம், 

ரெடுவிட் உண்ணிகளில் ஆய்வு. இந்த ஆய்வில் 
ஆய்வகத்திலேயே ரெடுவிட் உண்ணிகள் நோய்க 
கணிப்பிற்காக வளர்க்கப்படுகின்றன. இவை, ட்டிரிப் 
பனோசோமியாசிஸ் நோயினால் பாதிக்கப்படாத 
வாறு பாதுகாக்கப்படுவது மிக அவயம், இத்தகைய 
ரெடுவிட் : உண்ணிகளில் சில, பிணியாளரின் உடல் 
மீது வைக்கப்படுகின்றன, ரெடுவிட் உண்ணி, பிணி 

யாளரின் இரத்தத்தை உறிஞ்சும்போது, ட்டிரிப்ப 
னோசோமா குரூ9 ரெடுவிட் உண்ணிகளின் உடலில் 
சென்று, குடலில் பெருக ஆரம்பிக்கும். ஒரு வார 
காலத்தில், ரெடுவிட் உண்ணியை ' ஆய்வு செய்யும் 

போது அதன் உடலில் ட்டிரிப்பனோசோமா குரூசி 
இருப்பின் 'அது பிணியாளர் சாகாஸ். நோயால் 

பாதிக்கப்பட்டிருப்பதைத் தெளி ஈஈக்கும். 

் மூளைத்தண்டுவட 'திரவ ஆய்வு (Cerebrospinal 
11யம் (4), பிணியாளரிடம் நரம்பு மண்டல பாதப்' 

பின் அறிகுறிகள் இருப்பின், மூளைத் தண்டுவடத் 
திரவம் எடுக்கப்பட்டு ஆய்விற்குட்படுத்தப்படுகிறது. 
இத் தண்டுவட்த் இரவம், மையவிலக்குவிசை ஆழியில் 
வைத்துச் (௦20(211026) சுழற்றப்பட்டு, அதில் உண்டா 
கும்வீழ்படி (deposit) நுண்நோக்கியின் மூலம் 
ஆராயப்படுகிறது. ப 

Soom og Ok பிற. ஆய்வுகள் 

பிணியாளரின் . உடலில் ஏற்பட்டுள்ள சாகோ 
மாக்கள் எனப்படும் இரட்டுகளிலிருந்து சிறிதளவு 
வெட்டி, அதை ஆராயும் போதும் ட்டிரிப்பனோ 
சோமா. குரூசியை அவற்றுள் காணலாம், நிணநீர்ச் 
சுரப்பிகள் அல்லது மேல் கையில் ௨ள்ள தசை, 
ஆடுதசை 'போன்றவைகளில் உள்ள தசுக்களிலும் 
டிரிப்பனோசோமா குரூசி இருப்பதைக் காணலாம், 

தடுப்பாற்றியல் tia, (Immunological Test). 
இணை 'நிறைப்பொருள் நிலைப்பு ஆய்வு (மேமற180814 
Fixation Test). இந்த ஆய்வு மச்சடோ ஆய்வு 
(Machado test) cre mid அழைக்கப்படுகிறது. மச்ச 
டோ, கொரெய்ரோ (0ம61£6110) எனும் இருவரே 
இந்த ஆய்வை ' நோய்க்கணிப்பில் முதன் முத 
அறிமுகப்படுத்தினர். 1942. ஆம் ஆண்டிற்குப் பில 
ரோமன்னா, உயஸ் ஆகிய இருவரும் (₹௦00402 & 
Dias) ட்டிரிப்பனோசோமா குரூசியை ஊட்ட உட 
கங்களில் வளர்த்து (௦01416 241௨) அவற்றிலிருந்து 
காப்புமுலங்களைப் பிரித்தெடுத்தனர். . இக்காப்பு , 
மூலங்களையும், . பிணியாளரின் இரத்த வடி.நீரையும் - 
கலந்தே, இணை நிறைப் . பொருள் நிலைப்பு: ஆய்வு 
செய்யப்படுகிறது.



திரட்சி ஆய்வு (&ஜ21ய11க(10௩ Test). Qs) Gers 
னைக் கண்ணாடியில் செய்யப்படுகிறது. பிணியாள 
ரின் குருதி வடிநீருடன், டிரிப்போனோசோமா குரூ 
சியின் காப்பு மூலத்தைக் காக்கும்போது திரட்சி 
(4 22111௩௧110) ஏற்படுமாயின், அது பிணியாளர் 

டிரிப்பனோசோமா,, இறப்ப நோய்வாய்ப்பட்டி 
௬ுப்பதைக் குறிக்கும். இந்த ஆய்வு 1943 ஆம் ஆண்டு 

செனிக்ஜி (56118) என்பவறைல் SERS a 
பட்டது, 

மேல் தோல் ஆய்வு (51:10 Test). வளர்ப்பு உட 
கத்தில் வளர்க்கப்பட்ட டிரிப்பனோசோமா. குசி 
யின் காப்பு மூலம் சுமார் 0,100, நோய்க் கணிப் 
பிற்கானவரின் மேல்தோலினுள் ' (Intradermally) 
செலுத்தப்படுகிறது. சுமார் 80 நிமிடங்களில், காப்பு 

மூலம் செலுத்தப்பட்ட இடத்தில் செந்நிறத் தடிப் 
புச் சூழ்ந்த சிறு கொப்புளம் ஏற்படுமாயின் , அது 
பிணியாளர் டிரிப்பனோசோமியாசிஸ் நோயுற்றிருப் 
பதைக் குறிக்கும். இந்த ஆய்வு 1941 ஆம்.ஆண்டு 
மேயர், சிஃபானா (ரவு & Cifana) | என்பவர்களால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

சிகிச்சை முறை. அமினோ குயினோலின் (amino- 
guinoline) வகையைச் சேர்ந்த மருந்துகள் நோய்ச் 
சிகிச்சைக்குப் பயன்படுகின்றன. இம் மருத்து பேயர் 
7602 AC (Bayer 7602 &0) என்றழைக்கப்படுகி 
றது. இம் மருந்து 8% தசை ஊசியாகச் செலுத்தப் 
படுகிறது. பிணியாளரின் உடல் எடையில் 28,2 மி, 
கிராம்/ கிலோகிராம் என்ற அளவில் இம் மருந்து 
தேவைப்படுகிறது. இது 5 ஊரசிகளாக ஒரு. நாள் 
விட்டு ஒரு நாள் செலுத்தப்படல் வேண்டும். மூளை 
உறை அழற்சியிருப்பின் பேயர் 9736 (As) எனும் 
மருந்து நல்ல பலனளிக்கிறது. இது சுமார் 20% ஆர் 
சனிக்கும் (21561௦) 5% sjseuped (sulphur) கலந் 
தது: இம், மருந்து , வாரத்தில் 2 அல்லது மூன்று 
முறை 50 மி.லி. ௮ல்லது 5 கிராம் அளவில் இரை 
நாளங்களினுள் செலுத்த ப்படவேண்டும். 

நைட்டிரோஃபியூரசான் (1117010782006) மாத்தி 
ரைகள் மூலம் ட்டிரிப்பபசோமியாசிஸ் நோய் அறவே 
குணமாக்கப்படுகிறது , என்று .1963 ஆம் ஆண்டு 
மெல்சர், கோலர்ட் (146126₹ ஊம் 780111) என்பவர் 
களால் ஆராய்ந்து , அறிவிக்கப்பட்டது. இம் மாத் 
திரை சுமார் 18.375 ஒராம் அளவு, 27 நாள்களுக் 
குப் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும். இத 
னால் மிசச் சிறந்த பலன் உண்டு, 

. Gers தடுப்பு முறைகள். ட்டிரிப்பனோசோமி 
யாசிஸ் நோய் பரவக் காரணமாயிருக்கும் ரெடுவிட் 
உண்ணிகளை அழிப்பது தடுப்பு முறைகளில் ஒன் 
றாகும். கொசுவலை போன்றவற்றை உபயோகிப்ப 

5 é 

தனால் இவை மனிதரைக் கடிப்பதைத் தடுக்கலாம். 
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ரெடுவீட் உண்ணிகளைப் பூச்சிக் கொல்லிகளைத் 
தெளித்தும் அழிக்கலாம், டிரிப்னோசோமியாசிஸ் 
நோய்த் தடுப்பிற்கான மருந்துகள் இன்னும் ஆராய்ச்சி 
நிலையில் உள்ளன. வளர்ந்து வரும் அறிவியல் 

முன்னேற்றத்தில் இதற்கான தடுப்பு மருந்து மிக 
விரைவில் வெளிவரும் என நம்பப்படுகிறது. 

- இ, பி, 
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அமெரீசியம் 

அமெரீசியம், ஆக்டினைடு (2௦/06) தொகுதியில் 
உள்ள ஒரு கதிரியக்கத் தனிமமாகும். இதன் குறியீடு 
கம; அணு எண் 95; அணு எடை 243. இதனுடைய 
அனைத்து ஐசோட்டோப்புகளும் (isotopes) கதிரியக் 
கத் தன்மை கொண்டவை. 

கி. பி, 1944 ஆம் அண்டு முன்புவரை தனிம 
வரிசை அட்டவணையில் கனமான தனிமங்களின் 
இடம் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்தது, எனவே தோரி 
யம் ((ம௦ம்மமா), புரோட்டாக்டினியம் (protactinium ), 
யுரேனியம் (மாகாபா) ஆகிய கனமான தனிமங்க 
ளெல்லாம் தனிமவரிசை அட்டவணையில் ஹாஃப்னி 
யம் (8101), டேண்டலம் (18014110), டங்ஸ்ஃட்டன் 
(tungsten) ஆயே தனி.௰ங்களின் ழ் வைக்கப்பட்டன. 
4944 இல் ஆக்டினைடு தனிமங்களுக்கும், லாந்தனைடு 
தனிமங்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றுமை கண்ட 
நியப்பட்டது. இவ்விரண்டு தொகுதிகளில் உள்ள 
தனிமங்களின் காந்தப் பண்புகளும், ஒளியியல் பண்பு 
களும் ஒன்றாக இருந்தன. லாந்தனைடு தொகுதி 
wei ors ser (lanthanum) முதலாக லுட்டீசியம் 
(யென) ஈறாக 75 தனிமங்கள் உள்ளது போல்
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தொகுதி Th} Pal U| No] Pu Cm} Bk] Ct} Es[Fm| Md} No} Lr 

தனிமவரிசை அட்டவணை 

ஆக்மூனைடு தொகுதியில் ysuyofurd (actinium) 
முதலாக லாரென்சியம் (1887250100) ஈறாக 75 தனி 

மங்கள் அமைந்தன. இவை பொதுவாக ஆக்டினைடு 
கள் என்றமைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆக்டினைடு 

தொகுதியில் அமெரீசியம் ஆறாவது தனிமமாக அமைந் 
துள்ளது. ஆக்டினைடு தொகுதியில் உள்ள அனைத் 

துத் தனிமங்களும் கதர் வீச்சுத் தன்மை கொண்டவை. 

தயாரிக்கும் முறை. இத்தனிமம் முதன் முதலில் 
சீபோர்க் ($68001ஐ2) என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்டது, 
10553. உடன் ஹீலியம் (16110) அயனிகளை மோத 
விட்டு அவர் இத் தனிமத்தைத் தயாரித்தார். இம் 

முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அமெரீசியத்தின் அரை 

ஆயுள் காலம் (1218-1182 றச1௦0) 475 வருடங்கள். தற் 
போது, அமெரீசியமானது £ழ:*1ஐ நியூட்ரான்்களைத 
கொண்டு தாக்குவதால் தயாரிக்கப்படுகறது. 

Pu?’ (n,Y) Putse (0,Y) Pus! ———> Am?*2 

14 வருடங்கள் 

Am™® We நிலையான ஐசோட்டோப்பு இதன். 
740 வருடங்கள். &37)' அரசரை ஆயுள் காலம் 

Am*58, Am**, Am**!, Am?**4, Am"45, Am?*4 அகியவை 

அமெரீசியத்தின் மற்ற ஐசோட்டோப்புகளாகும்.. 

பண்புகள். மற்ற அஆக்டினைடு தனிமங்களைப் ' 
கார உலோகமாகும்.. 

அமெரீசியம் முப்ஃபுளுரைடை (வொர10யர (7011௦. 
ride) 4000-1200 ம வெப்பநிலையில் பேரியத்தைக் 

போல் அமொரீசியமும் ஒரு 

கொண்டு ஒடுக்கி இவ்வுலோகம் பெறப்படுகிறது. 

இம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உலோகமானது 
வெள்ளியைப் போன்று பளபளப்பாக இருக்கிறது . 

உலர்ந்த காற்றில் இதன் பளபளப்பு மங்க ஆரம்பிக் 
கின்றது, அறை வெப்ப "நிலையில் .. இதனுடைய 
அடர்த்தி 19,9 க/௧.செ.; உருகுநிலை 1000” 0 இது 
ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து அமெரீசியம் ஆக்சை 
டையும் (கூ), ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரிந்து 
அமெரீசியம் ஹைட்ரைடையும் (க௦31,) தருகின்றது. 

அமொரீசியம் "நீருடன் வினைபுரிந்து அமொீசியம் 
ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவைத் (01601211246) தருக 
றது. இந்த வீழ்படிவைக் காற்றில் சூடுபடுத்தும் 
பொழுது, கரிய நிறம் கொண்ட அமெரீசயம் 

ஈராக்சைடு (&௦0,) கிடைக்கிறது. 

இத் தனிமம் நீர்த்த அமிலக் கரைசலில் பலவித 

ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் : பெற்றிருக்கின்றது. 
இந்த: ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளுக்குரிய அயனி மூலக் 

கூறுகள் முறையே க்ஸ் உக்ர, க்ஸ் y AmO,?* 
ஒவ்வோர் அயனியும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தைப் 

பெற்றிருக்கின்றது. 

An” - கரூநீல நிறத்தையும், ரக An‘? * வெளிர் 

் 2 சிவப்பு நிறத்தையும் 

AmO," - ings நிறத்தையும்" ௬03" -ரம்(ரமா) 
நிறத்தையும் 

கொண்டிருக்கிறது. இதனுடைய அயனி ஆரங்கள் 

(ionic - radii) முறையே, கரா ; 0.85A, Am** 

1, 004. 

அமெரீசியம் உப்பீனிகளுடன் (18102608) வினை 

புரிந்து அமெரீசியம் ஃபுளுரை டு, அமெரீசியம் குளோ 
ரைடு, அமெரீசியம் புரோமை$, அமெரீசியம் அயோ 

டைடு ஆகிய சேர்மங்களைக் கொடுக்கின்றது, இதில் 
அமெரீசியம் ஃபுளுரைடு கருநீல நிறத்தையும், புரோ 
மைடு வெண்ணிறத்தையும் கொண்டிருக்கின்றன. 

அமெரீசயம் _ குளோரைடு, அமெரீசியம் புரோ 

மைடு, அமெரீசியம் ' சல்ஃபைடு முதலானவை 

அமெரீசியம் ' ஈராக்சைடிலிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

AmO, + 2CCl, + AmCl, + 2COCI, + 4 (Cl, 

_3Am0, + 4AIBr, > 3AmBr, + 2A1,0, + 2 Bz 

2AmO; + 4H,S > Am,S, + 4H,O + S. 

. அமெரீசியம் குளோரைடு, அமொீசியம் புரோ 
மைடு, அமெரீசியம் அயோடைடு ஆகிய சேர்மங்:



தயாரிக்கும் பொழுது, அவை மற்றப் பொருள் 
களிலிருந்து பதங்கமாதல் முறைப்படி பிரித்தெடுக்கப் 
படுகின்றன, அமெரீசியத்தின் எல்லா உப்பீனிகளும் 
5000 இலிருந்து 80050 க்குள் ஆவியாகக் கூடிய 
தன்மை உடையன, 

அமெரீசிய உப்பீனிகளின் நீர்க் கரைசலை ஆவி 
யாக்கி நீரற்ற உப்பீனிகளை நேரடியாகப் பெற முடி 
யாது. பொதுவாக ஆக்சி-ஹாலைடுகளும் ஆக்சைடு 
களும் நீராற் பகுப்பு மூலம் பெறப்படுகின்றன. இது 
கனமான தனிமங்களுக்கே உரித்தான பண்பாகும். 

கலப்பு உலோகங்கள். 1970இல் மேற்கு ஜெர்மனி 
யில் அமெரீசியத்தைப் பிளாட்டினம் ((ற1811௩0௯), 
பல்லேடியம் (0811401000), இரிடியம் (iridium) ஆகிய 
உலோகங்களுடன் விளைபுரியச் செய்து உலோகக் 
கலவை தயாரிக்கப்பட்டது. இம் முறையில் அமெரீ 
சியம் மூஆக்சைடை நன்கு தூளாக்கப்பட்ட 
பிளாட்டினம் அல்லது பல்லேடியம் அல்லது இரிடி 
யம் (ஆகியவற்றின் முன்னிலையில் 17,1000 வெப்ப 
நிலையில்: ஹைட்ரஜனைக் கொண்டு) ஆக்சிஜனை 
ஒடுக்கம் செய்து இக்கலவை தயாரிக்கப்பட்டது. 

ட ஆசு H . ய 

Am,0; + 10 Pt ——-> 2AmPt, + H,O 
8. 110050 

இவ்வினையில் “பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ரஜன் 
் தூய்மையானதாகவும், சிறிதளவு ஆக்சிஜனைக் 
।, கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். | 

பயன்கள், ஐசோட்டோப்புத் தொழில் மூறையில் 
இது மிகவும் பயன்படுகிறது. விமானங்களில் எரி 
பொருளின் அளவை நிர்ணயிக்கப் பயன்படும் எரி 
பொருள்மானியில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
பாய்ம அடர்த்திமானிகளிலும் பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. 

4 - - Qur. 9° 
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அமேசான் துணி 

இது மணிக்கம்பளிப் பாவில் (ஈர) கம்பளி eaten. 
யால் (௬௨1) நெய்யப்பட்ட 5 இமை நாற்படை 
நெசவு (88/18 weave) உள்ள நுண்ணிய ஆடைத் 
துணியாகும். பாவின் முறுக்கும் நெசவு அமைப்பும் 
இருபடைக் கோடுகள் : நாற்படையில் : அமையும்படி 
இருக்கும், இந்தத் துணியைச் சற்றே நீவி (1164) 
உயர்த்தி நன்கு கையாளுதற்கு ஏற்ற மென்மை 
யான ,யாப்புடைய இழைப் பரப்பு உண்டாக்கப் 
படுகிறது. என்றாலும் இருபடை அமைப்பை முழு 
வதும் மறைக்குமளவிற்கு துணி அடர்த்தியாக 
இராது, 24)622 துகில் மணிக்கம்பளிப் பாவும், 
72x48 துல் கம்பள ஊடையும் ஒரு செ. மீ. இல் 
214 முதல் 18 கடை இழைகளும், 28 முதல் 36 வரை 
பாவு இழைகளும் வழக்கில் உள்ளன. 

அமேடிக் விரிகுடா 

அமேடிக் விரிகுடா (&௨11406 8) கரீபியன் கடலி 
ள்ள ஹோண்டுராஸ் வளைகுடாலின் உட்பகுதி 
யாகும், இது வட கிழக்கிலுள்ள கோட்டமாலா 
விற்கும், தென் கிழக்கிலுள்ள பிரிட்டிஷ் ஷஹோண்டு 
ராசுக்கும் இடையில் அடங்குகிறது, இது கோட்ட 
மாலாவிலுள்ள சான்டோ தோமாஸ் (காஸ்டில்லோ) 
இடத்திலிருந்து வடமேற்காக 64 க, மீ. வரையிலும், 
வடகிழக்கிலிருந்து தென்மேற்காக 24 ௫, மீ. வரை 
யிலும் பரவியுள்ளது. இவ்விரிகுடாவில் ரியோடல்ஸ் 
சர்ஸ்டூன், மோஹே ஆகிய அறுகள் கலக்கின் றன. 
போர்டோ பேரியோஸ் சான்டோ தோமாஸ் (காஸ் 
டில்லோ), லிவிங்ஸ்டன், புன்டா கோர்டா ஆகியவை 
'இவ்விரிகுடாவின் முக்கிய துறைமுகங்களாகும். 

அமைதி மண்டலம் 

வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ள உயர் அழுத்த (பாஜ 
றா852026) மண்டலங்களிலிருந்து குறைவான அழுத்த 
முள்ள (1௦௬ றா655116) தில நடுக்கோட்டை (equator) 
நோக்கிக் காற்று வீசுகிறது. பூமியின் சுழற்சியினால் 
ஏற்படுகிற கோரியாலிஸ் விசையால் (00110118 force) 
இந்தக் காற்று நேராக வீசாமல் சற்று Ions கிழக்கி 
லிருந்து மேற்காக வீசுகிறது, வடக்கிலிருந்து வீசும் 
காற்றை வடகிழக்குத் தடக்காற்று (௩௦111) 6854 17206 
ஈர) என்றும், தெற்கிலிருந்து லீசும் சாற்றைத் தென் 
கிழக்குத் தடக்காற்று (south east trade winds)
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என்றும் குறிப்பிடுவர். நிலநடுக்கோட்டருகே வடகிழக் 
குத் தடக்காற்றும் தென் இழக்குத் தடக்காற்றும் 
சந்திக்கும் இடமே அமைதி மண்டலம் (doldrums) 
எனப்படுகிறது. பொதுவாகக் குறிப்பிட்டால்5”தெற்கு 
5” வடக்கு அகலாங்குகளுக்கி௮டையே (latitudes) bs 
அமைதி மண்டலம் அமைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக 
இந்த அமைதி மண்டலம் இந்தியப் பெருங்கடலிலும் 
(Indian 0௦881) மேற்குப் பசிபிக் பெருங்கடலிலும் 
(Western 150111௦ 00280) நில. நடுக்கோட்டிலேயே 
அமைந்திருக்கின்றது, கிழக்குப் பசிபிக் பெருங்கடற் 
பகுதியிலும் (825160 180110 0௦820) அட்லாண்டிக் 

பெருங்கடலிலும் (&1120110 0௦681) இம்மண்டலம் நில 

நடுக்கோட்டிற்குச் சற்று வடக்கே அமைந்திருக்கிறது. 

பருவ நிலைக்கேற்ப அமைதி மண்டலம் நகர்கிறது: 

கோடையில் சற்றே வடக்கு நோக்கியும் குளிர். காலத் 

தில் சற்றே தெற்காகவும் இது நகர்கிறது. ் 
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படம் 1, தடக்காற்றுகளும் அமை௫ மண்டலமும் 

அமைதி: மண்டலத்தில் தடக்காற்றுகள் எதி 

ரெதிரே சந்திக்கும்போது ஒன்றையொன்று கிடை 
மட்டமாகச் (1011200181) செல்ல விடாமல் தடுப்ப 
தால் அவை மேற்கொண்டு கழ்நோக்கியோ மேல் 

நோக்கியோதான் வீசமுடியும். கழே நிலமோ 
கடலோ இருப்பதால் -. காற்று . மேலெழும்புகிறது. 
இதனால் கிடை மட்டக்: காற்றசைவு : இல்லாமலும்; 
பல இசைகளில் அடிக்கடி மாறி வீசும்." மென்காற்று 
டனும் (016626) இம்மண்டலம் வீளங்குகிறது. இப்படி: 
மெலெழும்பும் வெது வெதுப்பான ஈரக்காற்று . ஒரு 
குறிப்பிட்ட உயரத்தில் குளிர்ச்சியடைந்து மழை: 
உண்டாகிறது. இதனால் இம்மண் டலத்தில் அடிக்கடி. 
இடியுடன் கூடிய மழை "பெய்து கொண்டே இருக் 
அதது. 

பாய்மரக்கப்பலில் பயணம்” செய்பவர்கள் 

அமைதி மண்டலம் 

  

படம் 2. பருவநிலைக்கேற்ப 
அமைதி .மண்டலத்தின் பெயர்ச் ' 

அமைதி மண்டலத்தைக் கண்டு  வெருண்டனர். 
ஏனெனில் பாய்மரக்கப்பலுக்கு ' உந்து விசை தரும் 
காற்றசைவு இல்லாத இப்பகுதியில் அவர்களுடைய 
பாய்மரக்கப்பல்கள் புகுந்தபோது மேலே பயணம் 
தொடரமுடியாமல் மாதக்கணக்கில் தத்தளிக்க வேண் 
டிய நிலை ஏற்பட்டது. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் 
(Christopher மற) தன்னுடைய புகழ் வாய்ந்த 
கடற்பயண த்தை - மேற்கொண்ட போது :இந்த 
அமைதி மண்டலத்தில் அவருடைய கப்பல்களான 
ஃபுய்ட்டா (Fuita), Hear (Nina), ger மரியா 
(8௧05 78ீவா1க) என்பவை பல நாட்கள் மேற்செல்ல 
முடியாமல் தத்தளித்தன என்பது வரலாற்றுச்செய்தி, 

அமைப்புச் சூழலியல் 

சூழலியல் பற்றிய ஆய்வுகளில் அமைப்புப் பகுப் 
uituiey (system analysis) முறைகள் இணைக்கப்படும் 
போது அமைப்புச் சூழலியல் ($351681$ ecology) 
என்ற புதிய அறிவியல் பகுதி உருவாகிறது. இன்றைய 
சூழ்திலைப் .: பிரச்சினைகளைச் ' சரிவரப் . புரிந்து 
கொண்டு, !'அவற்றைச் சரிப்படுத்த: : என்னென்ன 
செய்ய வேண்டும் என்பதைப்: பற்றித் தெளிவுபடுத் 
திக்கொண்டு செயல்பட அமைப்புச். சூழலியல் 

பெரிதும். உதவுது." SR ee 

அமைப்புப் பகுப்பாய்வு என்பது பொறியியல் 

துறையில் உருவான ஒரு புதிய ஆய்வு முறையாகும்,
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் அவற்றைச் 

் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் செயல்படும் காரணி 
களையும், அவை இயங்கும் முறைகளையும், அவற்றி 
னிடையே உள்ள உறவுகளையும், இடைவினைச் 
செயல்களையும், வரையறுத்து, அளவுபடுத்திக் கணி 
தச் சார்புகளாகவும், சமன்பாடுகளாகவும் மாற்றி 
அமைத்து, அவ்வமைப்பைத் .. தெளிவுபட விளக்கு 
வதே இதன் நோக்கமாகும். இச்செயல்களில் இன்றைய 

, அணிப்பொறிகள் (computers) பெரிதும் உதவு 
“இன்றன. , 

சூழலியல் (ecology) என்பது உயிரிகளுக்கும் 
சூழ்ந்துள்ள நிலைகளுக்கும் இடை. 

யிலுள்ள உறவையும், தாவரங்கள் விலங்குகள் 
“நுண்ணுயிரிகள் ஆகியவற்றின் இயக்கங்களையும், 
உயிரினத் தொகைகளிடையே (populations) men 

பெறும் இடைவினைச் செயல்களையும், ' சூழ்நிலைக் 
"காரணிகளின் இயல்புகளையும், அவற்றின் செயல் 

் களையும், இவை அனைத்தும் இணைந்து ஒரு வலைப் 
பின்னல் போல அமைந்துள்ள சிறப்பையும் காட்டு 
றது. இந்தச் சிக்கலான அமைப்புகளில் ஏற்படும் 
மாற்றங்களையும் சூழலியல் விளக்க முனைகிறது. 
"நமது வாழ்வோடும், " வளத்தோடும் இணைந்து 
_ நிற்பது சூழ்நிலை. அதைப்பற்றி விளக்குவது 
- சூழலியல். ் 

்” பெரும்பாலும் சொல்வடிவங்களாகவும், விளக் 
கங்களாகவும் . இருந்து" வந்த .சூழலியல் சார்புகள், 
இன்று இலக்கச் சார்புகளாக, கணிதச் .சமன்பாடு 
களாக (840௧811041 6402110108), அளவிடக்கூடிய 

அமைப்புகளாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுக் கணிப் 

பொறிகளின் உதவியுடனும், அமைப்புப் பகுப்பாய்வு 

.முறைகளுடனும் ஆய்வு செய்யப்படுசன்றன. இத 
"னால் மிகச் சிக்கலான - பிரச்சினைகள் கூட எளிய 

“முறையில் தெளிவுபட '' விளக்கப்படுன்றன. இவ் 

வாறுதான் அமைப்புச் சூழலியல் உருவானது. 

... முதன் முதலில் வாட் (௩8௫, ஏரு 1961), 
ஹோலிங் (6. 9. Holling, 1963) ஆகிய இரு அறிஞர் 
கள், அமைப்புப் பகுப்பாய்வு செய்வதிலும், சூழ 

வனப்பின் (ecosystems) படிமங்கள் _ (models) 

சிறப்பான. பலன்களைக் கண்டனர். அதற்காக 
அமைப்புப் பகுப்பாய்வுகள் மேற்கொள்ள எப் 

போதும் கணிப்பொறிகள் அவசியம் என்பதோ 
அல்லது அனைத்து வகைப் படிமங்களின் தயாரிப் 
பிலும் கணிப்பொறிகள் செயல்பட்டே ஆகவேண் 
டும். என்பதோ இல்லை. 

உல$ூன் *இயற்கை அமைப்புகளின் பெரும் 
பாலான. ' சூழலமைப்புகள், உயிர்மண்டலம் (0105- 
phere) போன்றவைகளைப் பற்றிய ஆய்வுகளில், 

அமைப்புச் 

"அறிவியல் துறையாக வளர்ந்துள்ளது. 

கணிதக் 

யேயான உறவு, 
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கடந்த சில அண்டுகளாக அமைப்புப் பகுப்பாய்வு 
முறைகள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சூழலியல் இன்று ஒரு முக்கியமான 

இது நமக்கு 
இரண்டு வழிகளில் பயன்படுகின்றது. 1. அறிவியல் 

ஆய்வு முறைகளில் பயன்படும் முக்கியக் கருவிகளான 
கொள்கைகள் (mathematical principles), 

மின்னணு முறைகள் (616011011௦ methods), seer reir 
வியல் (0021021108) போன்றே அமைப்புச் சூழலியலும் 

உதவுகிறது. 2, மிகச் சிக்கலான சூழலமைப்புக் 
கொள்கைகளை எளிய கணிதச் சமன்பாடுகளாகவும், 
பாவிப்புப் படிமங்களாகவும் (simulation models), 
மாற்றி அமைத்து, எளிதில். புரிந்துகொண்டு 
செயல்பட, அமைப்புச் சூழலியல் வழிமுறைகள் உதவு 
கின்றன. நமது சூழ்திலைப் பிரச்சினைகளைப் புரிந்து 
கொள்ள இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட **சரியோ 
குவறோ எனச் செய்து அறிதல்”” (trial and error 

method), “ag பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு முலற” 
(one problem ௦06 801ய11௦0), போன்ற . பழைய முறை 
களைக் கைவிட்டு நம்பிக்கைக்குரிய அமைப்புப் பகுப் 
பாய்வுச் சூழலியல் முறைகள் இன்று கடைப்பிடிக்கப் 
படுகின்றன. 

பாவிப்புப் படிமங்கள். படிமம் என்பது ஓர் அமைப் 
பின் “மாதிரி', எடுத்துக்காட்டு” “போலி வடிவம்” 
அல்லது “விளக்க வடிவம்' அகும். அத்தகு படிமம் 
உண்மை நிலையினை த் தெளிவாகவும் செம்மை 

யாகவும்  மாற்றமேதுமன்றித் தக்கபடி காட்ட 

வேண்டும். எதை விளக்குவதற்காகப் படிமம் அமைக் 
கப்பட்டதோ அதைச் சிறப்பான முறையில் அது 
விளக்கவேண்டும். அப்போதுதான் அது பயனுள்ள 
படிமம் ஆகிறது. எனவே, படிமம் தயாரிப்பதற்கு 
முன்னர்அப்படிமம் அமைப்பதன் நோக்கம் என்ன, 

தேவை என்ன என்பதனை வரையறுத்துக்கொள்வது 

இன்றியமையாததாகிறது, 

நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள், குறிப் 
பிட்ட காலக்கட்டத்தில், உயிரிகள் (organisms), 

உயிரினத்தொகைகள், Fupstwmser (communities) 
முதலான ஒன்றையொன்று சார்ந்த காரணிகளுடன் 
செயல்படும் ஒரு சிக்கலான அமைப்பைத்தான் சூழல 
மைப்பு என்கின்றனர். இயற்கை என்பது பல்வேறு 
வகையான சூழலமைப்புகளின் கூட்டுத்தொகையே 
ஆகும். இத்தகைய 'அமைப்புகளுக்கிடையே எப் 
போதும் நெருக்கமான உறவும், ஆற்றல் வாய்ந்த 
இடைவினைச் செயல்களும் இருந்துகொண்டே இருக் 
கும். இவ்வமைப்புகளின் இயக்கம், இவற்றினிடை 

இவற்றால் நமக்கு உண்டாகும் 

பயன்களும் பாதிப்புகளும், இவற்றைப் பாதுகாத்துச் 
சீரான. பயன் அடைதல் போன்ற கருத்துக்களைத் 
தெரிந்துகொண்டு, தக்கபடி செயல்படுவதே இன்றைய 
சூழலியல் துறைகளின் குறிக்கோளாகும். 

ry
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அறிவியல் துறைகளில் விளக்க மாதிரிகளை 
அல்லது படிமங்களைத் துணையாகக் கொண்டு 
புதிய கருத்துகளை விளக்குவதுதான் மரபு. முதலில் 
இந்தப் படிமங்கள் சொற்களாலான வீளக்கங்களா 

“கத்தான் இருக்கும், பிறகு இச்சொல் விளக்கங்கள், 
தகுந்த கணிதக் குறியீடுகளாகவும், சமன்பாடுகளா 

கவும் மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றன. மிசுச்சிக்கலான, 

விரிவான சூழலமைப்புப் பண்புகளைச் சுருக்க 
மாகவும், எளிதாகவும் கூறக் சுணிதக் குறியீடுகள் 
(mathematical symbols) 2 50;Rermner, அல்வாறே 
சூழூலியல் காரணிகள் எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று 

இணைந்து செயல்படுகின்றன என்பதைத் தெளிவு 
படுத்தக் கணிதச் சமன்பாடுகள் பயன்படுகின்றன. 
இக்குறியீடுகளும், சமன்பாடுகளு:ம, இவை . சார்ந்த 
விளக்கங்களும் காலப்போக்கில் பண்படுத்தப்பட்டும், 

செறிவுபடுத்தப்பட்டும் அச்சூழலமைப்புகளின் இயக் 

கத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பிம்பங்கள் அல்லது பாவிப்பு 
கள் ஆகின்றன. இத்தகைய : பாவிப்புகளே. சூழல 

மைப்பு விளக்கப் பாவிப்புப் படிமங்களாகப் , பயன் 
படுகின்றன. . 

பாவிப்புப் படிமங்கள், சூழலமைப்புகளில் ஏற் 
படக்கூடிய மாற்றங்களை முனகூட்டியே அறியவும், 
அத்தகைய மாற்றங்கள் நிகழக்கூடுமா ' என Hw 
தறியவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. இத்தகைய பாவிப்புப் 
படிமங்களின் துணையுடன், பகுப்பாய்வு முறை 
களைக் கடைப் பிடித்துச் சிக்கலான இயற்கைப் 

பிரச்சினைகளை எளிதாகப் புரிந்து ' "கொள்ளவும், 

அதனால் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைப் பயனுள்ள 
முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவுவதே 

அமைப்புச் சூழலியலால் கிடைக்கும் நன்மைகளாகும், 
இவற்றைப் பற்றி விளக்கமாக டேல் (0816, 1970) 

என்ற அழிஞரர் கறுப்பான கட்டுரை ஒன்று எழுதி 
யுள்ளார். 

சூழலமைப்புகளின் பல்வேறு 'பாலீப்புப் ப்டிமங் 
களும் பொதுவாக ஒரேவிதமான படிநிலைகளைக் 
கொண்டே உருவாக்கப்படுகின் றன. முதலில், படிம 

மாக்கப்பட வேண்டிய சூழலமைப்பு அல்லது அதன் 
குறிப்பிட்ட இயக்கம் சரிவர வரையறுக்கப்படுகிறது. 
அதன் எல்லைகள் தெளிவாகக் குறிக்கப்படுகின்்றன., 
அதனைச் சார்ந்த உயிரிக்காரணிகளும் (1010௦21081 

130015), உயிரிலிக் காரணிகளும் (abiotic factors) 

வரிசைப்படுத்தப்படுகன்றன. தயாரிக்கப்படும் படிம 
மானது ஓர் உயிரியின் வாழ்க்கை வரலாற்று நிலை 
களையோ, உயிரிகளின் வகைப்பாட்டு வகுப்புகளை 
யோ, அவை ௨ண்ணும் உணவு வகைகளையோ,; 
உண்ணும் வகைப்பாட்டு நிலைகளையோ, உயிர் 
களின் சிறப்பினத் தொகைகளையோ, இவை போன்ற 
மற்ற ஆதார மாறிகளையோ (state variables) 
முக்கியமாக வலியுறுத்தலாம். ஆதார மாறிகள் 

முதலில் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். அப்போது 
தான் எஞ்சியுள்ள எண்ணிக்கை அல்லது - அளவு 
Lor Msener (numerical or quantitative variables) வரை 
யறை செய்து குறிப்பிட இயலும், 

பாவிப்புப் படிமங்கள், சூழலமைப்பின் உயிர்க் 
காரணிகள், உயிரிலிக் ' காரணிகள் போன்ற ஆதார 
மாறிகளின் செயலாக்க முறையினால் ஏற்படவிருக்கும் 
மாற்றங்களை முன்அறிய (prediction) முடியும், 
எனவே இத்தகைய மாற்றங்களைக் குறிக்க ஒரு பொது 
அலகு (0௦0௦௩ பார) தேவைப்படுகிறது, இதற்குப் 
பெரும்பாலும் உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை (௦0112 
of organisms) அல்லது அவற்றினுடைய உயிர்ப் 
பொருளின் அளவு (biomass) போன்ற அலகுகள் 
'பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் இவ்வலகுகள் நிலை 
யானவை அல்ல; எளிதில் நிலைமாற்றம் அடையக் 
கூடியவை. எடுத்துக்காட்டாக 6 ஒரு கொய்யா மரத்தை 
அல்லது. ஒரு கிலோ கொய்யாப்பழத்தை, ௮ அதை 
உண்டு வளரும் ஒரு வளர்ந்த கிளிக்கோ ஒரு கிலோ 
இளம் கிளிகளுக்கோ சமமாக்கலாம். இங்கு கொய் 
யாப் பழத்தின் உயிர்ப்பொருளானது (தாவரம்) அதை 
உண்ணும் கிளியின் (தாவரவுண்ணி விலங்கு) உயிர்ப் 
பொருளாக நிலைமாற்றம் அடைகின்றது. இப்படிப் 
பட்ட நிலைமாற்றங்கள் நிகழ்வதால், உயிரிகளின் 
எண்ணிக்கையையோ அயிர்ப்பொருளின் அளவையே 

் படிமங்களில் பயன்படுத்தும்போது, இந்நிலைமாற்றங் 
களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகளை அல்லது மாற்றல் 
காரணிகளைத் (௦௦11015100 180018) . குறிப்பிட வேண் 
யது இன்றியமையாததாூறது. . 

பாவிப்புப் படிமங்களை . உருவாக்க இதைவிடச் 
சிறந்த வழி, மாற்றமடையாத காரணிகளான மூலக 
எடை (elemental mass) கரிமம் எடை (carbon mass), 
அல்லது ஆற்றல் <Aoney (energy content) போன்ற 
வற்றைப் பயன்படுத்துவதேயாகும். தேவைப்படும் 
போது இந்த அளவுகளிலிருந்து “உயிரினங்களின் 
எண்ணிக்கை “அல்லது ': உயிர்ப்பொருளின் அளவு 
ஆகியவற்றை அதற்குரிய மாற்றல் அலகுகளைப் பயன் 

படுத்தி எளிதில். கணக்கிடலாம். . மாற்றமடையாத 
அளவுகளைப் பயன் படுத்துவதால் சீரான, சமமான 
எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தக்கூடிய 'ம்இப்பீடுகள் 
கிடைக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டா க ஒருசூழலமைப்பில் 
எரிசக்தி நுழைவதில் ஆரம்பித்து, அது பல்வேறுவகை 
உயிர்களிலூடே. படிப்படியாக எடுத்துச் செல்லப் 
படுவதையும், அந்த' எரிசக்தி வெப்பமாகப் பரவி 
இறுதிநிலை 'அடைதல் வரையில் Bag ஆற்றல் 
மாற்ற நிலைகளையும், அவற்றின் மாற்றங் 
களையும், ஒருங்கே காட்டக்கூடிய படிமத்தை அமைக் 
கலாம், இத்தசைய படிமம் வெப்ப இயக்கவியலின் 
முதலாம் விதிக்கு (tirst’ law of thermodynamics) 
ஏற்ப ஆற்றலின் அழியாத் தன்மையைத் தெளிவாக 

ச



விளக்குகிறது. உயிரிகளின் உடற்பொருளில் உள்ள 
மூலகங்களின் இடப்பெயர்வுகளும், இப்படிமத்தால் 
அறியப்படுகின்றன. 

கீழ்க்காணும் (படம் 1) உணவு வலை (food 
60) அல்லது ஆற்றல் நிலைமாற்றப் (மே££ஜஐு chan ges) 
பாவிப்புப். படிமம், மேலே கூறப்பட்ட ஆற்றல் பாயும் 
நிலைகளையும் : (மேராஜு 1108), எரிசக்தியின் நிலை 
.மாற்றங்களையும், மூலக இடப்பெயர்வு நிலைகளை 
யும், நிலைமாற்றத் இசைகளையும் விளக்குகிறது. 
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டன் ஆற்றல் பாய்வு, பொருள் சுழற்சி (16090110ற 
௦1 03114) போன்ற மாற்றங்களின் காலப்போக்கி 
ளையும் குறிப்பிட வேண்டும். இவற்றையே (படம் 2) 
காட்டுகிறது. 

இப்படிமத்தில் கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் எந்த 
வகையான மாறிகளை எவ்விதம் பாதிக்கின்றன 
என்பது பண்பளவிலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளது., 

படம் 2இல் காட்டியுள்ளபடி, நுகருயிரிகள் உண்ணு 
தல் கீழ்க்கண்ட காரணிகளைப் பொறுத்திருப்பது 

ஆற்றலின் மூலம் - சூரியன் 

(Sun - thesource of energy) 

உணவாக்கு உயிரிகள் 

தன் உணவாக்ககேள் - பெரும்பாலும் தாவரங்கள் 

௪ 

(Autotrophs) 
ந. 

முதல்நிலை நுகருயிரிகள் - தாவரவுண்ணிகள் 

(Primary consumers - Herbivores) 

இரண்டாம்நிலை - நுகருயிரிகள் - முதல்நிலை ஊனுண்ணிகள் 

் (86000313ு 0005000679 - Primary carnivores) 

மூன்றாம்நிலை நுகருமிரிகள் - இரண்டாம்நிலை ஊனுண்ணிகள் 

(Tertiary consumers - Secondary carnivores) 

படம் 1, உணவு வலை 

4, 

இத்தகைய பாவிப்புப் படிமங்களில் நிலைமாற் 
றங்களையும் அவற்றின் அளவுகளையும் கட்டுப்படுத் 
குக்சுபடிய கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (00௦1101110 
201015) மிக முக்கியமான பகுதிகளாகின்றன. இத்து 

தெளிவாகிறது, 13, கிடைக்கும் உணவின் (உண 
வாக்கு உயிரிகளின்) அளவு, 2. நுகருயிரிகளின் எண் 
ணிக்கை-கிடைக்கும் உணவை உட்கொள்ளச் சிறப் 
பின உள்போட்டிகளை இது குறிக்கும், 3. வெப்பம், 

உணவாக்கு உயிரிகள் 

Producers 

+ prldleleany onflacir 

(Abiotic factors) 

(வெப்பம், ஈரப்பதம் போன்றவை) 

மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை 

/7 (Scarcity of Raw material) 
a” 7 

சிற்ப்பினங்களிடையேயா உ ரறப்பின உட்பிரச்சினைகள் 

பிரச்சனைகள் (Intra-specific problems) 

் (Inter-specific Problems) 
er ae ot நுகருயிரிகள் 

(Consumers) 

படம் 2, கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள்
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ஈரப்பதம், ஊட்டச் சத்துகள் போன்ற உயிரிலிக் 
காரணிகள், மேலும் மற்ற சிறப்பின அயிரிகளிட. 
மிருந்து போட்டி, இடையூறு முதலியன - இவற்றைப் 
பார்க்கையில் மூன்றாவது வகை இடையூறுகள் 
தொடர்ச்சியாக, முடிவின்றி வருபவையாகத் தோன் 

றினாலும், நடைமுறையில் இவற்றினால் அவ்வள 
வாக இடையூறுகள் இருப்பதில்லை. எனவே, இத் 
தகைய முறையில் பாவிப்புப் படிமம் அமைக்க 
விரும்பும் சூழலியலார், ' இக்காரணிகளுள் எவை 
முக்கியமானவை, அவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன 
என்பதையெல்லாம் படிம அமைப்பாளரின் துணை 
கொண்டு நிர்ணயித்துப் பின்னர் படிவம் அமைக்க 
வேண்டும். 

சூழ்நிலைப் urgismtiy (Ecological conservation). 

புதுக் கருத்துக்களை உருவாக்கவோ, அல்லது எதிர் 

நோக்கும் விளைவுகளையும் பலன்களையும் முன் : 
னரே தெரிந்துகொள்ளவோ, இவற்றிற்கேற்ற செயல் 
களைப் பற்றித் இட்டமிடவோ, 

யினும், 

யும் செயல்களையும் 
இயற்கையில் காணப்படும் அமைப்புகளை 

வாறின்றி உண்மைக்குப் புறம்பான 
கருத்துக்களை வைத்து 
படிமங்களால் எந்தவிதமான பயனும் இருச்காது, 

மாறாக, சிலசமயங்களில் அவற்றால் ஆபத்தான 

நிகழ்வுகளும் ஏற்படலாம். 
மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார, சுகாதார, 

இதுபோல எந்தச் :-:..: 
செயலுக்காக இப்படிமங்களைப் பயன்படுத்துவதா - 

அடிப்படையாகக் கொண்டு : .. 

தான் இப்படிமங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ் . 
கற்பனைக் 

அமைக்கப்பட்டால், அப் 

ஏனெனில், இன்றைய - 

கி 

உடல்நல, சூழ்நிலை சார்ந்த பிரச்சினைகள் பலவற் '': 

றையும் அலசி ஆராய்ந்து சரிப்படுத்த இத்தகைய 

பாவிப்புப் படிமங்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. சமுதாய மேம்பாட்டிற்கான பல்வேறு 

திட்டங்களும் இத்தகு படிமங்களின் துணைகொண்டு 
தான். அமைக்கப்படுகின்றன. 

பவப் 

மனித சமுதாயத்தின் க்களின் காரணமாகத் 
தோன்றியிருக்கும் பல்வேறு தமை பயக்கும் சூழ் 
நிலை மாற்றங்களாகிய சூழ்நிலைத் தூய்மைக்கேடு)” 
இயற்கைவளச் சுரண்டல், இயற்கைவள அழிவு, கதிரி 
யக்கத்தீமைகள், வனவிலங்குகளின் மறைவு போன்ற 
அழிவுச் செயல்களால் உலகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் 
இச்சமயத்தில், இவ்வழிவுகளிலிருந்து உலகையும், 
உயிரினங்களையும், இயற்கை வளங்களையும், மனித 

சமுதாயத்தையும் காப்பாற்ற விரைவான, உறுதியான. 
செயல் தட்டங்கள் உருவாக்கப்பட ' வேண்டும், 
சீரான முறையில் அமைக்கப்பட்ட.பாவிப்புப் படி 
மங்களும், அமைப்புச் சூழலியல் முறைகளும், சரியா ' 

..” வதே, சமூக, பொருளாதார, கப் பயன்படுத்தப்பட்டால் இந்தத் திட்டங்கள் நல்ல. 
பயனைத் தரும். 

2, 0000, 

களை. . நிலைநிறுத்தவல்ல 

நூலோது 
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்- . சமூகம், பொருளாதாரம், மனித-எந்திர அமைப்பு, 
தொழில்நுட்ப அமைப்பகள் ஆகியவற்றை வடிவ 
மைக்கவும் படைக்கவும் கட்டுப்படுத் தவும் செய்கின்ற 
நிகழ்ச்சிப்போக்குகளின்போது எடுக்கும் தீர்மானங் 

விவரமான முறைகள் 
அல்லது சிக்கலான, உயர்சிக்கலான, பொருள்களை 
வடிவமைக்கவும் ஆராய்ச்சி .செய்யவுமான வழிவகை 
கள், முறைகள் ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த ஆய்வு 
முறை,அமைப்புப் பகுப்பாய்வு (5951601 80214819) எனப் 

" ' படுகிறது. மாபெருஞ்செயல்களைச் செய்யவும் அவற் 
றின்முன்னேற்றத்தை ஆயவும் 1960-களில் இந்தமுறை 
தோன்றியது.அமைப்புப் பகுப்பாய்விற்குஅமைப்பியல் 
அணுகுமுறையும் அமைப்புகளைப்பற்றிய பொதுக் 
கோட்பாடும், கோட்பாட்டியலானதும் , முறையிய 
லானதுமான அமைப்பை உருவாக்குகன்றன.அமைப் 
புகளின் பொதுக்கோட்பாடு செயற்கையாக மனி 
தனால் செய்யப்படுவனவும் தொடர்ந்து மனிதனின் . 
விளைவுகளுக்கு ஆட்படுவனவுமான பேரமைப்புகளை 
ஆயப் பயன்படுகின்றது. இந்தக் கோட்பாடுகளின் 
படி சமூகத்திலுள்ள ஒரு சிக்கலான பிரச்சினை ஒட்டு 

on _ மோத்தமாக அதில் விளைவு தரக்கூடிய அறுப்பு 

"களால் ஆன ஓர் அமைப்பாகக் கருதப்படும், இந்த 
அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்ற இர் 
மானத்தை எடுக்க, தனித்தனியாக உள்ளமைப்புகளின் 
நோக்கங்களையும் அவற்றை அடைவதற்கான பல் 

. 5 வேறுமாற்றுவழிமுறைகளையும்கண்டறிந்துஅவற்றை 

ர 

மு, இரா. 

அவற்றின் தனித்தனிச்செயல் திறமையின் படிஒப்பிட்டு 
அதில் தக்கதொரு கட்டுப்பாட்டு முறையைத் தேர்ந் 
தெடுக்க வேண்டும். 'அமைப்புப் பகுப்பாய்விலுள்ள 
ஒரு முதன்மையான கட்டம் அந்த அமைப்புக்கான 
பொதுப்படிமங்களை (8₹067811860 model) உருவாக்கு 

மனித-எந்திரப் பேர 
மைப்புகளில் பல்வேறு உறுப்புகள் அமைந்துள்ளதால் 
அமைப்புப் பகுப்பாய்வுக்குத் தற்காலத்தில் கணிப்



, பொறிகள் பெரிதும் தேவைப்படுகின்றன. மேலும், 
இந்த அமைப்புகளை வடிவமைக்கவும், கட்டவும், 
இயக்கவும் இந்தக் கணிபொறிகள் பெரிதும் பயன் 
படுகின்றன. அமைப்புப் பகுப்பாய்வு விளையாட்டுக் 
கோட்பாடு (தயோ8$ theory,) தாண்டல் முறை வழித் 
திட்டமிடல், ஒப்புருவாக்கம் (5180121100), இட்டமிட்ட ' 
இலக்குக் கட்டுப்பாடு போன்ற பல முறைகளைப் 
பயன்படுத்துகிறது. அமைப்புப் பகுப்பாய்வின் மிக 
முக்கியமான இயல்பு கணிதக் குறியீட்டு முறைகளை 
யும் குறியீடற்ற பண்பியலான முறைகளையும் ஒருங் 
இணைத்து ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தலேயாகும். சுருக் 
கமாக, இதை அமைப்புகளைப் (338160) படிப்பதற் 
காகப் பயன்படுத்தும் கணித இயல் எனலாம். *செயல் 
முறை ஆராய்ச்சி” (operations research) என்ற 

கலைச்சொல் அமைப்பின் ஒரு தனிப்பகுதியைப் 
படிக்கும் இயலைக் குறிக்கப் பயன் படுகிறது. காண் ௧, 
“செயல்முறை ஆராய்ச்சி. 

ஓர் அமைப்பின் கணிதப் படிமத்தை (ஐ&(6௦311- 
cal model) உருவாக்கி, அந்தப்: படிமத்தைப் பயன் 

படுத்திக் கணிதப் பகுப்பாய்வு, (881518) செய்து, 

அந்தப் பகுப்பாய்வின் விளைவுகளை நடைமுறையி 
லுள்ள அமைப்புக்குப் பயன்படுத்தும் முறையே இது. 
ஓர் அமைப்பின் கணிதவியல் . படிமத்தை உருவாக் 
கவும் அப்படிமம் பகுப்பாய்வில் கடைக்கும் விளைவு 
சுளை ஆயவும் பேரளவு நடைமுறைப் பட்டறிவு 
தேவைப்படுகிறது. வழக்கமாக இத்தகைய கணித 
வியல் ஆய்வுக்குக் கணிப்பொறி (computer) பெரிதும் 
பயன்படுகிறது, ஒர் அமைப்பின் பகுப்பாய்வில் பல 
வித சிக்கலான தனித்தனி அமைப்புப் பகுப்பாய்வுகள் 
அமைவதால் அந்தத் தனித்தனிப் பகுதிகளை தனித் 
தனி ஆய்வாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை 

ஏற்படுகிறது. இத்தகைய ஆய்வுகளின் கணிதவியல் 
ஆய்வுக்கும், கணிதப்படிம உருவாக்கத்துக்கும், ஆப் 
வின் விளைவுகளின் விளக்கத்துக்கும் இடையே ஓர் 
ஒருங்கிணைந்த ஒத்துழைப்பும் இடைவினையும் 

(10161801௦0) தேவை, ் ் 

... அமைப்புப் பகுப்பாய்வு என்பது பயன்முறைக் 
கணிதவியலின் ஒரு பிரிவாகும். மரபுவழிப் பயன் 
முறைக் கணிதவியலுக்கும் மேற்கூறிய கணிதவியலின் 
பகுதிக்குமுள்ள வேறுபாடு பின்னதில் படிக்கப்படும் 
அமைப்புகளில் மனிதர்களும் உள்ளடக்கப்படுவதே 
யாகும், 

மனித அமைப்புகளுக்கு நமது ஆய்வு விளைவுகளைப் 
பயன்படுத்தி விளக்கும்போது பலவித சிக்கல்கள் ஏற் 
படுகின்றன... 

இந்தக் கட்டுரையில் அமைப்புகளைப் பற்றியும், 
அமைப்புகளை விவரிக்கும் சிலவகைக் கணித முறை 
களைப் பற்றியும், அமைப்புகள் தொடர்பான சில 

மனிதர்களை உள்ளடக்கும்போது அந்த: 

அமைப்புப் பகுப்பாய்வு 75 

வகைமைப் (141041) பிரச்சனைகளைப் பற்றியும் 
ஓப்புருவாக்கங்களைப் பற்றியும் படிப்போம், 

gown (System). of அமைப்பைப்பற்றிப் 
படிக்கும் படிப்பில் ஆறு பகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. 
அவையாவன, கட்டமைப்பு (51௩௦6), விளக்கம் 

அல்லது விவரிப்பு (8650710110), தீர்மானம் உருவாக் 
கிகள், செயல்படுத்திகள், கட்டுப்பாடுகள், நோக்கங் 

கள் என்பனவாகும். இந்தத் தனித்தனிப் பகுதிகளுக்கு 
இடையிலும் அவற்றை ஆயும் கணித முறைகளுக் 
கிடையிலும் கணிசமான இடைவினைகள் நிகழும். ஓர் 
அமைப்பிலுள்ள ஓவ்வொரு பகுதியும் இயல்பாக மற்ற 
பகுதிகளைச் சார்ந்தே அமையும். 

எந்த ஒரு தனிக் -கணிதமுறையும் ஒர் அமைப்பை 
முழுமையாகக் 'குறிப்பிடும் உள்ளாற்றல் வாய்ந்ததாய் 

அமைவதில்லை. ஒவ்வொரு கணித முறையிலும் பல 

முறைகள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று படிந்தே அமையும். 
இதன் பொருள் ஓர் அமைப்பைப் படிக்கப் பல கணித 
முறைகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதேயாகும், 
எனவே ஓர் அமைப்பை விவரிக்க, தருகை-பெறுகைப் 

ugugeosGur (input-output model), aor இயங் 

கமைப்புகளின் செயல்பாட்டு விளக்கத்தையோ, இவ் 
விரு முறைகளையுமோ பயன்படுத்தலாம். இங்ஙனமே 
தீர்மானம் உருவாக்கிகளைப்பற்றிப் படிக்கும்போது 
தீர்மானத்தை உருவாக்குவதைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு 

_ காண்பதற்குப் போதுமான நேரமிருந்தால், வேறு 

பாட்டுக் கலன முறையைப் (௦810ய115 07921121100)பயன் 

படுத்தலாம். தீர்மானம் உருவாக்குதலைக் கருதும் 
போது இயக்கமுறை வழித்திட்டமிடலில் (dynamic 

1௦ தா3௯ய1/2) பலவகைப் பிரச்சினைகள் உருவா 
கின்றன. கட்டுப்பாட்டைக் கருதும்போது பலவகை 
யான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்பாட்டுப் பிரச்சினைகள் 

உருவாகின்றன. கட்டுப்படுத்த அதிக நேரம் எடுத்துக் 

கொள்ளும்போது பலவித காலதாமதப் பிரச்சினை 

கள் உருவாகின்றன. காண்க, வேறுபாட்டுக் கலனம், 

கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள், நேரியல் திட்டமிடல் 

(linear programming), நேரிலா திட்டமீடல் . (௩௦௩- 

linear programming), 2a dows கட்டுப்பாட்டுக் 
Gant_ua@ (optimal control theory). 

வாய்ப்பியல்புக் கூறுபாடுகளைக் கருதும்போது 
நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு பற்றிய பல பிரச்சினைகள் 
எழுகின்றன. நிகழ்தகவுக் கோட்பாடும் இயக்க நிலை 
திட்டமிடலும் இணையும்போது பல்வேறு மார்க் 
கோவியன் தீர்மானிப்பு நிகழ்வுகள் (14871048 4601- 
Sion process) Qu தனிச்சிறப்பு நிலையாக விளை 
இன்றன. கற்றலைக் கருதும்போது பல்வேறு கணிதப் 
பிரச்சினைகள் எழுகின்றன. .. காண்க, நிகழ்தகவு 
இயல்பு; வாய்ப்பியல்புக் ' -கட்டுப்பாட்டுக்கோட் 

பாடு; வாய்ப்பியல்பு நிகழ்வு (80003511௦0 process).
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இதேபோலச் செய்தி விவரங்களின் பாய்வு, செய்தி 
வரிசைப் படுத்தல் கோட்பாட்டில் (scheduling 
118019) குறிப்பிடச்தக்க ல பிரச்சினைகளை எழுப்பு 
கிறது. இவை மிகவும் சக்கலுடையவையாகையால் 
இதுநாள் வரை சற்றேனும் சரியாகப் படிக்கப்பட 
வில்லை. 

இங்கு மிகப்பொதுவான கருத்தினங்கள் அல்லது 
வகையினங்கள் (categories) மட்டுமே குறிப்பிடப் 

பட்டன. அனால் ஓர் அமைப்பின் கூறுபாடுகளைக் 
கருதும்போது மேலும் பல்வகைப்பட்ட தனித்தனிப் 

பிரச்சினைகள் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது. 

amaecmnos Qgedioarscr (Typical Problems). 

இந்த முறைகளைப் பயன்படுத்திக் 8மே விவரிக்கப் 
படும் ஓப்புருவாக்கம் எது? எந்தத் தீர்மானம் உர 
வாக்கப்படுகறது? அது எப்போது: உருவாக்கப் 
படுகிறது? என்பவற்றைத் தெளிவாக. இளஞ்சுட்டிக் - 
காட்ட வேண்டும். செயல்படுத்திகளைப் 'பற்றிப் 

படிக்கும்போது ஒர் அமைப்பை ஒருங்கிணை த்தலைப் 
பற்றிய பிரச்சினைகளைச் சந்திக்கிறோம், ஓர். 
அமைப்பில் பல கட்டமைப்புகள் 'அமையும் வாய்ப் 
புள்ளது. அதேபோல அதைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் 
பல நுட்ப முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். எனவே 
எந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த ' வேண்டுமென்ப 
தையும் அதை யார் கையாள வேண்டும் என்பதை 

யும் தீர்மானித்துக் கொள்ளுதல் ஒரு கட்டாயமான 

முதனிலைத் தேவையாகும்..' இறுதியாக ஒவ்வோர். 
அமைப்புக்கும் பலவித நோக்கங்கள்' அமையலாம், 
என்பதால் அந்த நோக்கங்களை . இனங்காணுதல் 

ஆ 
மிகவும் இன்றியமையாததாகும். ் ss 

வகைமைக் கணிதவியல் முறைகள் (Typical 

11 ஓர 211621 11 61௦06). ஒரே அமைப்புக்குப் பல 
வகைப்பட்ட கணிதப் படிமங்களை உருவாக்கலாம். 

அவற்றில் 
கொள்ளலாம். இப்படிமங்கள் நிலைவிதிமுறை 
am .wcrcraGaur (deterministic), emus uey 

விதிமுறை உடையனவாகவோ (8100128110), தாமே 
நிலைமைக்கேற்பச் சரி செய்து கொள்பவையாகவோ 
(adaptive) அமையலாம். காண்க, தகவமைப்பு, 

உகப்புநிலைக் கட்டுப்பாடு (8ம்8011456 and optimal 
control). , 

ஓர் அமைப்புக்குப் பல்வேறு விவரிப்புகளும் 
(descriptions) நோக்கங்களும் அமைதல் அவற்றைத் 
தீர்ப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் நேரியல்பு அல்லது 
நேரிலா வழித்திட்டமிடலில் (றா௦ஜா௨யயர12) பலவிதப் 
பிரச்சினைகளை உருவாக்குகின்றது. . தொடர்ந்து 
மாறும் மாறிகளை ஒப்புருவாக்க முறையைப் பயன் 
படுத்தி பல்வேறு வகைப்பட்ட பிரச்சினைகளை 
அவை எந்தத் துறையில் ஏற்பட்டாலும் தீர்க்கலாம். 

ஏதாவது ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் 

அத்தகைய சில வகைமைப் பிரச்சினைகள் கீழே - 
வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அவை, மகளிரின் 'சமூ 
கச் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாற்றம், அளவுக்கும் 
செயல்திறமைக்கும் உள்ள உறவு அல்லது “செயல் 
திறமையின்பால் அளவின் விளைவு, ஆற்றல் 'பாய்வு; 
மையக்கட்டுப்பாட்டுக்குட்படுத்தலும், மையக் கட்டுப் 
பாட்டிலிருந்து தளர்த்தலும், எடுக்கப்படும் தீர்.மா 
னங்களின் (பல்வேறு மக்கள் உருவாக்கும்) தாக்கங் 
களும், இயன்ற ஒருங்கமைப்பு முறைக் கட்டமைப் 
புகள், ஒருங்கமைப்புக் கட்டமைப்புகளின் நிலைப்பு, 
பல்வேறு அமைப்புகளின் இடைவினை, அகுஞ்சூம் 
நிலைகள் (1876 8110811008), நெருக்கடிச் சூழ்நிலைகள், 
பயிற்சி தரும் வழிமுறைகள், செய்திகளின் பாய்வும் 
காட்சியும் (0108 8௦ 015ற189 ௦7 4814) போன்றன 
வாகும், 7 

ஒப்புருவாக்கம், மரபுவழிக் கணிதமுறைகளைப் 
பயன்படுத்துவதில் பருமானத் தன்மை (0106051008- 
lity), மென், வன்மாறிகள் (8011 800 12ம் 4271211685) 
இரண்டும் ஒருங்கே நிலவுதல், முரண்பட்ட நோக்' 
கங்கள் நிலவுதல் ஆகிய மூன்று முதன்மையான க் 
கல்கள் எழுகின்றன. பருமானத் தன்மை என்பது 
ஓர் அமைப்பின் விவரிப்பை மாறிகளின் பல்வேறு 
நிலைகளில் குறிப்பிட முடிந்த சாத்தியத்தைக் (possi- 
ம்பிப்) குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கூறுபாடு பல்வேறு 
சிக்கல்களை உடையது.பல முறைகளைப் பயன்படுத்தி 
இதைச் சமாளிக்கலாம், ் ் 

இதைவிட மோசமான நிலைமை மென்,.வன். 
மாறிகளும் அவற்றின் சேோர்மானங்களும் உருவாக்கு' 
கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிக அமைப் 
பில் உள்ள பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு 
வன்மாறியாகும். தரத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் 
மேலாண்மை ஓரு . மென்மாறியாகும். ஒரு மன நல 
மருத்துவமனைபற்றிய படிப்பில் ஓர் ஆண்டில் 
குணப்படுத்தப்படும் நோயாளிகளின் . எண்ணிக்கை 
ஒரு வன்மாறியாகும். அவர்களின்பால் சமுதாயம் 
கொள்ளும் மனப்பாங்கு மென்மாறியாகும். ஒரு 

பல்கலைக்கழகத்தைப் பற்றிப் படிக்கும்போது அதி 
வுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு வன்மாறி 
யாகும். அவர்களுக்குத் இறம்பட கற்றுத் தருதல் ஒரு 
மென்மாறியாகும், இந்த மென், வன் மாறிகளைக் 
கையாளும் கோட்பாட்டை லாட்ஃபி ஜாடே என்ப 
வர் உருவாக்கினார். இந்த அமைப்புகளுக்கு அவர் 
முூரணியல் அமைப்பு ((ப022ர 81000] என்று பெய 
ரிட்டார். இதை அலசும் கோட்பாட்டுக்கு முரணி. 
யல் அமைப்புக் கோட்பாடு (௨௦ of fuzzy 
$381600) என்று பெயர். 

பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் எந்த அமைப் ' 
பிலும் பலவித நோக்கங்கள் அமைகின்றன. பலவகை



களில் இந்த நோக்கங்கள் நிறைவு தருபவையாகவோ 
முரணியல்புடையனவாகவோ அமைகின்றன. எனவே 
ஓர் அமைப்பின் செயல்திறம் பற்றிய ஒரு தனித்த 

உரைமுறையை (011(87100) உருவாக்கிவிட முடியாது. 
நல்லவேளையாக இத்தகைய பிரச்சினைகளை ஓப்புரு 
வாக்கம் என்ற முறை மூலம் படிக்கலாம், அமைப்பை 

மாற்றாமல் ஓர் அமைப்பிலுள்ள பல்வேறு வாய்ப்பு 
நிலைகளை ஓப்புருவாக்கத்தின் மூலம் மின்துகளியல் 

வேகத்இில் (616012011௦ 802284) அந்த அமைப்பிலுள்ள 
மக்களின்பால் விளைவேதும் ஏற்படுத்தாமல படிக்க 
லாம். காண்க, ஒப்புருவாக்கம். 

முடிவுகள், பெரும்பாலான அமைப்புகளைப் படிக்க 
பேரமைப்புகளைப் பற்றிய கோட்பாடுகள் தேவைப் 
படுகின்றன. சமூகம் பல்வேறு பேரமைப்புகளால் 
உருவாக்கப்பட்டதாகும். நாம் அச்சமூகத்தில் வாழ 
அதைப்பற்றித் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண் 
டியது இன்றியமையாததாகையாலும் கட்டுப்பாட்டுக் 
கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தாமல் இது இயலாது 
என்பதாலும் மேற்கூறிய தேவை ஏற்படுகிறது. 
பேரமைப்புகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகப் 
பொருளாதாரம், கல்வி, நகர அமைப்புகள், போக்கு 
வரத்து, ஆற்றல், சூழ்நிலை ஆகிய அமைப்புகளைக் 
குறிப்பிடலாம். இந்த அமைப்புகள் ஒன்றையொன்று 
சார்த்தவையல்ல, எனவே இவற்றோடு தொடர் 

புடைய பிரச்சினைகள் ஆர்வமூட்டக்கூடியனவாயும் 
சிக்கலானவையாயும் உள்ளன. 

எடுத்துக்காட்டாகச் சூழ்நிலையைச் சார்ந்த பிரச் 
சனைகள் முதன்மையாக 'ஆற்றல் பயன்பாட்டின் 
விளைவால் ஏற்படுவன. இந்தப் பிரச்சினைகளைக் 
குறைக்கவோ அல்லது முற்றிலும் நீக்கவோ முடியும்: 
சூழ்நிலைச் செந்தரங்கள் பற்றிய கச்சிதமான கொள் 
கையை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் இதைச் 
சாதிக்கலாம். என்றாலும் தொழில்நுட்பக் குறை 
பாடுகளின் காரணமாக மிகக் கச்சிதமான கொள் 

கையை நடைமுறைப்படுத்துவது, சமூகத்தின் இயல் 
பான செயல்பாடுகளைக் குலைத்துப் பொருலாதார 

-இக்கட்டுகளை உண்டாக்கும், எனவே ஆற்றல், சூழ் 
நிலை, பொருளாதாரம் மூன்றும் ஒன்றோடொன்று 
நெருக்கமாகப் பின்னிப் பிணைந்தபடி. பரவி நிலவு 
வன. மேலும் அரசின் கொள்கைகள் ஒருங்கிணைந்த 
அமைப்புகளில் வலிமை மிக்க விளைவுகளை ஏற்படுத் 
துகன்றன. காண்க, அமைப்புச் சூழலியல் (831ப$ 

ecology)... 

வளர்ந்து வரும் கணிபொறிக் காலக்கட்டம், 
பல்வேறு அளவியலான நுட்பங்களை, அமைப்புகளை 
ஆய்வதஇல் பரவலாகப் பயன்படுத்தத் தூண்டினாலும் 
கல பேரமைப்புகளைப் படிப்பதில் அவ்வளவு 
வல்லமை உடையதன்று என்பதும் அறியப்பட்டு வரு 
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கிறது. குறிப்பாக மனிதச் சிந்தனையும் தீர்ப்பும் தீர் 
மானங்களும் செறிவாக அமையும் பேரமைப்புகளைப் 
படிப்பதிலும் அவற்றின் செய்திகளைத் தொகுத்து 
அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி மேலாள்வதிலும் இவ் 
வுண்மை தெளிவாகி வருகிறது. ஆற்றல், சூழலியல், 
பொருளாதாரம் போன்ற ஒருங்கிணைந்த பேரமைப் 
புகளைப் பற்றி அரசு மேற்கொண்டுவரும் வட்டார 

நிறுவனக் கொள்கை ஆய்வு இதற்கோர் எடுத்துக் 
காட்டு. காண்க, தீர்மானிப்புக் கோட்பாடு (4601510௩ 
(1௦௦0), நேரியல் அமைப்புகளின் பகுப்பாய்வு (110682 
8300 80811818), உகப்பு நிலைப்படுத்தல் (௦ற1100428- 
tion), அமைப்புப் பொறியியல் (83516008 602106₹710ஐ). 

நூலோது 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Science and Techno- 
logy. Vol. 13, McGraw-Hill Book Company, New 

York, 1977. ் 
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ஓர் அமைப்பின் தேவையான குறிப்பிட்ட ஒரு செயல் 
திறமை பெருமமாகும்படி பல்வேறு கறுப்புகளா 

லான சிக்கலான அமைப்பை வடிவமைத்தலே அமைப் 

புப் பொறியியலின் (835060) 6021068712) பணி ஆகும். 

இதில் படிமம் உருவாக்கல் (௯௦0611102), கப்பு - 
நிலைப்படுத்தல் (00110015௧1100) என இரு பகுதிகள் 

அடங்கும். படிமம் உருவாக்கல் என்பது அமைப்பின் 
ஒவ்வோர் உறுப்பையும் அதன் செயல் தஇறமையை 
அளப்பதற்கு ஏற்ற முறையில் விவரிப்பதேயாகும். 
உகப்பு நிலைப்படுத்தல் என்பது இத்த அமைப்பின் 
செயல் திறமை, உகந்த நிலையில் அமைவதற்கு ஏற்ற 
படி, அதிலுள்ள உறுப்புகளின் தக்க மதிப்புகளைக் 
கண்டறிதலாகும், 

அமைப்பு அணுகுமுறையை மிக எளிய பிரச்சனை 
முதல் அமைப்பின் நடத்தையை மனித மனத்தால் தீர் 
மானிக்க முடியாத அளவுக்குச் சிக்கலாக உள்ள பீரச் 
சினை வரை பலவகைப் பிரச்சினைகளுக்கப் பயன் 
படுத்தித் தீர்வு காணலாம். ஒரு வீட்டுக்கான சமைய 
லின் நிகழ்ச்சி வரிசைத் தொகுப்பை இம்முறையில் 
திட்டமிடலாம். முதலில் வீட்டின் தலைவி தேவை 
யான உணவுகளின் பட்டியலைப் போடுறார். பிறகு 
அவருடைய பட்டறிவின் மூலம் ஒவ்வோர் உணவு 
உருப்படியையும் அது தேவையான நேரத்தில் கிடைக் 

கும்படிச்செய்ய வெவ்வேறு படிநிலைகளில் அமையும் 
படி திட்டமிட்டு அதற்கேற்ப அவற்றை வரிசைப் 
படுத்துகிறார். குளிர்ச்சியாகப் பரிமாற வேண்டிய



78 அமைப்புப் பொறியியல் 

உணவுகளை முன்னதாகச் செய்யலாம. சமையல் 
நேரமும் முயற்சியும் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்க, நடை 
முறை மரபுகளின்படி அமைய வேண்டும். © 

ஒரு நகரத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலை வழிப் 
படுத்தும் பல்லாயிரக் கணக்கான விளக்குகளின் 

நேரங்களைக் கட்டுப்படுத்தல் மேலும் சிக்கலான ஒரு 

பிரச்சினையாகும். இதற்கு நிகழும் ஊர்திப் பயணங்க 
ளின் மொத்த எண்ணிக்கை, ஒவ்வோர் ஊர்தியின் 
தொடக்கம், அதன் பயண முடிவு, அது செல்லும் 
பயணவழி ஆகியவை தேவை. இந்த அமைப்பின் 
செயல் திறமையை அளப்பது மிகவும் சிக்கலான 
தாகும். அளர்தியின் சராசரி வேகத்தைப் பெருமமாக்க 
லாம் (maxmise); மோதல்களைத் தவிர்க்கலாம்; 

நெருக்கடி. ஊர்திகளை ஒட்டுவதற்கு ஏற்றபடி தக்க 
வழிவகை செய்யலாம், இந்த அமைப்பை ஒரேஒரு 

தனி மனிதனால் அறிவுத் திறமையுடன் கட்டுப்படுத்த 
முடியாது. எல்லாச் செய்திகளும் கிடைத்தாலும் இந்த 
அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு கணிபொறி 
(computer) Gaenev, 

தொழிலகத்தை எந்திரமயப்படுத்து தல் (1000511141 
8100031100) முதல் போர்ப்படைக்கலங்களைக் கட்டுப் 
படுத்தல், விண்வெளிக் கலங்களை ஒட்டுதல் வரை 

பல்வேறுபட்ட நடைமுறைப் பிரச்சினைகளுக்குத் 
தீர்வு காண அமைப்புப் பொறியியலின் நுட்பங்களைப் 
பயன்படுத்தலாம், ஒரு நகராட்சியின்  வரம்புள்ள 
வளங்களைக் கொண்டு தக்க : வீட்டு வசதியையும் 
வேலைப் பயிற்சிகளையும் நலப்பணிகளையும் (௭61 
1476) குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பேரளவு முன்னேற் 
ஐம் அடையும்படி செய்யலாம். இதேபோல காவலர் 

களின் பயன்பாட்டை உகப்பு நிலைப்படுத்த, குற்ற 
முறைகளுக்கேற்பச் சரியான விகிதத்தில் காலாள் 
காவலர்களையும், பொறி மிதிவண்டி (௯௦101 0016) 
காவலர்களையும், சிற்றுந்து (௦87) வசதிகள் .உள்ள 
காவலர்களையும் அமைக்கலாம். சூழல் மாசுக் கட்டுப் 

பாட்டிலும் அமைப்புப் பொறியியல் நுட்பங்களைப் 

பயன் படுத்தலாம். ஒரு நகரத்தின் பல்வேறு வகைப் 
பட்ட காற்று மாசுகளைத் தொடர்ந்து அளந்து அவற் 

றின் மூல வாயில்களைக் கண்டறிந்து மாசு மட்டங் 
களை மனித நலத்துக்கு உகந்தவாறு கட்டுப்படுத்த 
லாம். சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும் . அதே நேரத்தில் 
தொழிலகங்கள் எவையும் நகரத்தைவிட்டு வெளி 
யேற்றிவிடாமல் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளைக் 

குறைந்த அளவாக்கவும் ஏற்றபடி. ஒரு கட்டுப்பாட்டுத் 
திட்டத்தை உருவாக்கலாம். ஓர் அமைப்புக்கான படி 

மத்தை உருவாக்க முடிந்தால், அதாவது அமைப்பு 
உறுப்புகளை வலைகளாக விளக்கி, அந்த அமைப்பின் 
செயல் திறமையை அளந்து பேரளவாக்கும் வழிவகை 
யைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தால், அமைப்பியல் அணுகு 
முறையைப் பயன்படுத்தி அந்த அமைப்பை வடிவ 

மைக்க முடியும், அமைப்பை வடிவமைக்கையிலுள்ள 
வெற்றி, அதன் திறமையை உ கப்பு நிலைப்படுத்தலை 
யும், முன்னேற்றுதலையும் பொறுத்தது. இதை அந்த 
அமைப்பின் மாறியல்புடைய உறுப்புகளைத் தக்க 
அளவில் அமைத்து நிறைவேற்றலாம். 

அமைப்புப் பொறியியலின் அடிப்படைகள் 

படிமம் உருவாக்கல், உகப்புநிலைப்படுத்தல் 
என்ற இரு கருத்துகள் 'அமைப்புப் பொறியியலின் 
தலையாய அடிப்படைக் கூறுகளாகும். அமைப்பின் 
முதனிலைச் சிறப்பியல்புகளின் அளவியலான படப் 
பிடிப்பை உருவாக்குவதைப் படிமம் உருவாக்கல் 
என்கிறோம். இந்தப் படிமம் திரட்டப்பட்ட செய்தி 
விவரங்களாகவோ, பகுப்பாய்வுப் படிப்புகளாகவோ, 
ஆய்வுக் கூடத்தில் பெறப்பட்ட முக்கியமான அமைப் 
புச் , சிறப்பியல்புகளுக்காகவோ, கணிபொறி : 25 
வாக்கிய உண்மை அமைப்பின் ஒப்புருவாக்க 
மாகவோ, அமையலரம், 

படிமம் உருவாக்கல், ஒரு சுரங்கத்தில் அமையும் 
போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துவது ஒரு 
குறிப்பிட்ட எளிய அமைப்புப் அரச்சினையாகும். 
இதை வடிவமைப்பவர் சுரங்கத்தின் வழியாக ஒரு 
மணியில் விடமுடிந்த -சற்றுந்துகளின் (0875) எண் 
ணிக்கையைப் பேரளவாக்க வேண்டும். இதை நிறை 
வேற்ற ஊர்தியின் வேக வரம்பை மாற்றிச் சுரங் 
கத்தினுள் செல்லும் சிற்றுந்துகளின் எண்ணிக்கை 
யைக் கட்டுப்படுத்தலாம், ஓர் அமைப்பை வடி.வமைக் 
கும் முன் பல்வேறு நெரிசல் மட்டங்களில் சுரங்கத் 
தின் வழியாக எத்தனை இற்றுந்துகள் எந்தெந்த 
வேகத்தில் செல்லுகின்றன என்பதை அளப்பது 
இன்றியமையாததாகும், இந்தச் செய்திகளுடன் சில 
சிற்றுந்து ஒட்டுநர்களின் சிறப்பியல்புகளும் (ஒட்டுநர் 
தமது சிற்றுந்துக்கும் பிற உஊர்இகளுக்கும் இடையில் 
எவ்வளவு இடைவெளியுடனும் எவ்வளவு முடுக்கத் 
அடனும் வேகத்துடனும் பயணம் செய்கிறார் என்பது 
போன்றன) தேவை, இந்தச் செய்திகளின் அடிப் 
படையில் ஒரு கணிபொறியில் இந்த அமைப்பின் 
ஒப்புருவாக்கத்தை அளவியலாக உருவாக்கலாம். 
பல்வேறு செயல்பாட்டு விதிகளையும் சுரங்கத்தின் 
ஒரு சந்தில் ஏற்படும் தடையின் விளைவுகளையும் 
ஓட்டுநர் குறைந்த வேக வரம்பில் செல்வதால் ஏற் 
படும் விளைவுகளையும் ஒப்புருவாக்கம் செய்து கண் 
டறியலாம். காண்க, ஓப்புருவாக்கம் ($10181100), 

படிமத்தின் மூலம் உகந்த இயக்க நிலைமைகளைச். 
செய்முறையாலோ பட்டறிவாலோ தீர்மானிக்கலாம். 
சுரங்கப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டில் மணிக்கு 
48 கி.மீ. வேகத்தில் செல்லும்போது செயல்திறமை 
உகப்புநிலை அடைவதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்,
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இதற்குச் சுரங்கத்தின் ஒவ்வொரு சந்திலும் சிற்றுந்து 
கள் சம அளவில் செல்லும்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

இருக்க வேண்டும். ் 

இந்த எடுத்துக்காட்டிலிருந்து அமைப்புப் பொறி 
யியலின்: சல சிறப்பியல்புகளை அறியலாம். ஒரு 

குறிப்பிட்ட பிரச்சினை தீர்க்கப்ப்ட்டதும் அமைப்புப் 

பொறியாளர் மூலப் பிரச்சினையை மேலும் விரிவான 

பீன்னணியில் ஆய்தல் வேண்டும். சுரங்கக் கட்டுப் 

பாட்டு அமைப்பை வடிவமைத்ததும் இந்தச்சுரங்கக் 

கட்டுப்பாட்டுப் பிரச்சனையை இதனுடன் தொடர் 

புள்ள சுரங்கத்தின் வாயிலையும் வெளிப் பகுதியை 

யும் சார்ந்த பிற தெருக்களில் உள்ள போக்குவரத்து 

நெரிசலின் .ன்னணியில் ' பகுத்தாய வேண்டும். 

மிகத் இறமையாக வடிவமைக்கப்பட்ட சுரங்கக் 

கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெருப் போக்குவரத்தில் 

ஏற்படும் நெரிசலால் குலைவுறும் என்பதை நினைவில் 

கொள்ள.வேண்டும். நம்முடைய முதனிலை நோக்கம் 

பொருளும் ' பயணிகளும் வேகமாக  இயங்குதலே, 

ஆனால் ஒரு நகரின் ஒட்டுமொத்தப் போக்குவரத்து 

அமைப்பு மிகவும் சிக்கலானது. ஆகையால் அவற் 

றைத் தனித்தனி உள்ளமைப்புகளாகக் கருதி, உள் 

ளமைப்புகளை முதலில் வடிவமைத்து, பிறகே நகரின் 

ஒட்டுமொத்தப் போக்குவரத்து அமைப்பை உப்பு 

நிலைப்படுத்த வேண்டும். ஓர் அமைப்பைச் செம்மைப் 

படுத்தும்போது அதற்கான கட்டுப்பாடுகளும் அதிக 

மா௫ன்றன. காண்க, போக்குவரத்து நெரிசல் கட்டுப் 

பாட்டு அமைப்புகள். 

உகப்பு நிலைப்படுத்தல், ஓர் அமைப்பின் செயல் 

இறமையின் தரத்தை அளக்கும் அளவியலான வழி 

முறையால் அந்த அமைப்பை ௨.கப்பு நிலையில் இயங் 

கும்படி. வடிவமைக்க ஓர் அமைப்புப் பொறியாளர் 

முயற்சி எடுக்கிறார். எடுத்துக்காட்டாக, சுரங்கப் 

போச்குவரத்து நெரிசல் பிரச்சினையில் இற்றுந்து 

களின் - நுழைவையும் வேகத்தையும் அந்தச் சுரங்கம் 

ஒரு மணியில் மிகப் பேரளவு சிற்றுந்துகளை விடுவதற் 

கேற்றபடி கட்டுப்படுத்தி வடிவமைக்கிறார். இந்தப் 

பிரச்சினையில் உசுப்புநிலைப்படுத்துவதற்கான வழி 

முறை மிகவும் எளியது, அது வெறும் எண்சணால் 

அதாவது, சுரங்கம் வழி விடும் இற்றுந்துகளின் 

. எண்ணிக்கையால் வரையறுக்கப்படுகிறது. 

பல சூழ்நிலைகளில் இந்த வழிமுறை நிகழ்தக 

வியல்பு உடையதாகவே அமைூறது, எனவே அமைப் 

_ புப் பொறியாளர் அமைப்பின் நிகழ்தகவியல்பு நடத் 

தையை உகப்புநிலைப்படுத்த வேண்டிய தேவை 

ஏற்படுறது. ஒரு நகரின் தெரு அமைப்புக்குள் ஒரு 
நெருக்கடிக் காலத்தே ஊர்தியை வழிப்படுத்து தல் 
ஒரு சிக்கலான பிரச்சினையாகும். இந்தச் சூழ்நிலை 
படம் 1இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. படத்தில் ஒரு 
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uid 1. A,B என்ற இடங்கவில் இயணைப்பு நிலையங் 

களுள்ள நகரத் தெருக்களின் அமைப்பு 

0 இல் உள்ள இ ஏற்பட்ட இடத்தில் தியை அணைக்க வேண்டும். 

கட்டிடத் தொகுதிகள் எண்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

தயணைப்பு வண்டி & அல்லது ] இலிருந்து புறப் 
பட்டு ஜேல் இயை அணைக்க வேண்டும். நகரின் 
போக்குவரத்து நெரிசலைக் கண்காணிக்கும் ஒளிக்கட் 
டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒரு கணிபொறியால் இயக்கப் 
படுகிறது. இப்பொழுது கணி பொறிக்கு ஒவ்வொரு 
கணத்திலும் ஒவ்வொரு தெருவிலுள்ள போக்குவரத்து 
அடர்த்தியும், போக்குவரத்துப் பாய்வின் விகிதமும் 

தரப்படுகின்றன. எனவே ஒவ்வொரு கணத்திலும் 
அதாவது ஒரு புள்ளியில் தீ ஏற்பட்டுள்ளதாக அறி 
விக்கப்பட்டால் ஒவ்வொரு தெருவிலுள்ள போக்கு 
வரத்து நெரிசலைப்பற்றிய செய்தியைக் கணிபொறி 
அறிந்திருப்பதால் அந்தச் செய்தியை வைத்துக் 

கொண்டு மிகச்சில நொடிகளில் கணிபொறி க 

இலிருந்து 6 -க்கு அல்லது 8 இலிருந்து டே க்கு செல்லத் 
தேவையான குறைந்த அளவு நேரத்தைக் கணக்கிடு 

கிறது. இந்தக் குறைந்த நேரத்தில் : தீயணைப்புப் 
பொறி & அல்லது 8 என்ற இருப்பிலிருந்து தானாக 

அனுப்பப்படுகிறது. இந்தக் கணிபொறி ஓட்டுநருக் 
குத் தேவையான எதிர்பார்க்கும் குறைந்த :அளவு 
நேரப் பயணத்தின் அளவையும் பயண வழியையும் 

தருகிறது. 

. இந்தக் கணிப்பு நிகழ்தகவியல்புடையது. ஏனென் 
றால் கணிபொறி ஓவ்வொரு பகுதியிலும் ஊர்திப்



80 அமைப்புப் பொறியியல் 

பயணம் செய்யும் உண்மையான நேரத்தைத் தீர் 
மானித்தல் முடியாது. ஆனால் கணிபொறி, போக்கு 
வரத்து நெரிசலைப் பொறித்து -ஒவ்வொரு தெரு 
விலும் பயணம் செய்யப் பிடிக்கும் நேரத்தை: நிகழ் 
தகவியல்புக் கோட்பாட்டின்படி கணிக்கிறது. கணி 
பொறி படம் இல் உள்ள .7ஆவது பகுதியின் 
பயண நேரத்தை 10 முதல் 20 நொடிகளாக இருக் 

கும் எனத் தீர்மானிக்கிறது. இந்தக் கால இடை 

வெளிக்குள் பயணம் நிகழும் வாய்ப்பு அல்லது நிகழ் 
தகவு 8மே தரப்பட்டுள்ளது. 

நேரம் நிகழ்தகவு 
10 நொடி £ 0.05 
124, 0.02 
14 ” 0.25 

16 9 0.25 

18 45. 0.20 
20, 0.05 

ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இத்தகைய செய்தியைக் 
கணிபொறி தானாகவே தேர்ந்தெடுத்துக் குறைந்த 
அளவு பயண நேரத்தையும் வழியையும் கணிக்கும். 
இந்தப் பிரச்சினையில் அமைப்பை உகப்புநிலைப் 
படுத்தத் தக்கதொரு வழிமுறையைக் கண்டறிதல் 
அமைப்புப் பொறியாளரின் 
பொறுத்ததே. எது குறைந்த அளவானது என்பதை 

யும் அவரே தீர்மானிக்க வேண்டும். இயேணைக்கப் 
பிடிக்கும் கால எதிர்பார்ப்பு, . கட்டுப்பாட்டைவிட்டு 
விலகாத பயண நேரத்தின் நிகழ்தகவு, வழியில் ஏற் . 
படும் தற்செயலான . விபத்து, . எதிர்பார்க்கும் தீச்: 

சேதாரம், தீ விபத்தால் ஏற்படும் தீங்கு குறைந்ததாக 
உள்ளபோது தயணைக்கப் பிடிக்கும் நேரத்தின் 
நிகழ்தகவு ஆகிய எல்லாவித சிக்கலான நிலைமை 
களையும் அவர் தமது பட்டறிவால் தீர்மானிக்க 
வேண்டும். இந்த எல்லாச் சூழ்நிலைமைகளையும் 

.கரூதிக் கண்டுபிடிக்கும் நிகழ்தகவு நேரம் பெரும் 
பாலான இயணைப்பு.நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பொருந்தும். 
ஆனால் ஓரு குறிப்பிட்ட இயணைப்புக்குத் தற்செய 
லாக ஏற்படும் சில தடைகளாலும் நெரிசல்களாலும் 

இயணைப்பு குறிப்பிட்ட நிலைமையில் நிகழாமல் 
போக வாய்ப்புள்ளது. இதையொத்த மற்றொரு 
பிரச்சினை, படம் 1இல் ே என்ற இடத்தில் விபத்து 
ஏற்படும்போது &, 3 என்ற இடங்களில் மருத்துவ 

மனைகள் அமைந்திருந்தால் ஒவ்வொரு மருத்துவ 

மானையிலும் உள்ள நெருக்கடி. நிலை வசதிகளைப் . 

பயன்ப்டுத்தும் நிகழ்ச்சியிலும் உருவரகளைம், காண்க. 
நிகழ்தகவு) புள்ளியியல், 

மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டு நடைமுறைச் ட்ட 
நிலைகளில் உகப்புதிலைப்படுத்தும் முறையிலுள்ள 
சிக்கலை விளக்குகிறது. உகப்புநிலை முறையைக் 

மதி நுட்பத்தைப் ' 

குறிப்பிடும் கணிதமுறை மேலும் சிக்கலானதாக 
அமைவதோடல்லாமல், உகப்புதிலைப்படுத்துவதற் 
கான தக்க வழிமுறைச் சார்பைக் கண்டுபிடிப்பதும் 
அரியதொரு பணியாகும்.  ௨கப்புநிலைப்படுத்து 
வதற்கான "வழிமுறை, மனித வாழ்க்கை அல்லது 
மகிழ்ச்சி அல்லது செலவினங்களோடு தொடர்புடைய 
தாக அமைந்தால், அளவியலான பகுப்பாய்வு 

வாழ்க்கை அல்லது உடல்நலம் போன்ற பிறவற் 
றோடு தொடர்புடைய எண்ணியலான மதிப்புகளை 
இனங்கண்டறிவதாக அமையும். இது பின்னர் 
விவாதிக்க இருக்கும் உம் அறலப் பணிகளைக் பற்றிப் 
படிக்கும் போது தெளிவாகும். 

இங்ஙனம், அமைப்புப் பொறியியலில் அளவிய 
லான படிமம் உருவாக்கல், . உகப்புநிலைப்படுத்தல் 

(அல்லது தீர்மானம் எடுத்தல்) என்ற இரு கருத்துக் 
கள் அடங்கியுள்ளன. அமைப்பின் அளவியலான படி. 

மத்தைப் பயன்படுத்து ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட உரை 
முறை அல்லது கட்டளைச் (01/1610௦0) சார்பால் 

உகப்பு நிலைப்படுத்தும் வடிவமைப்பு தேர்த்தெடுக் 
கப்படுகிறது. . பெரும்பாலான வகைகளில் . அமைப் 
பைக் குறிப்பிடவோ ஒப்புருவாக்கம் செய்யவோ 
கணிபொறி தேவைப்படும் அளவு சிக்கலான நிலை 

மைகள் நிலவுகின்றன. மிக எளிய சில சூழ்நிலைக 

ளைத் தவிரப் பிறவற்றில் உகப்புநிலைப்படுத்தல் 
கணிபொறியின் மூலமே செய்யப்படுகிறது. காண்க, 
தீர்மானிப்புக் கோட்பாடு, உகப்புநிலைப்படுத்தல்,. 

பொது அறிவு அடிப்படை 

மனிதச் . செயல்முறை அமைப்புகளை வடிவ 
மைக்கப் பொது அறிவின் அடிப்படையைப் பயன் 

படுத்தலே அமைப்புப் பொறியியலின் அடிப்படைக் 
கருத்தாய் அமைகின்றது. எனவே படிமம் உருவாக் 
கல், உகப்புநிலைப்படுத்தல் ஆகிய கருத்துகள் தற், 
காலத் தொழில்நுட்பக் கட்டத்திற்கு முந்திய முறை 

களேயாகும். எடுத்துக்காட்டாக 19ஆம் நூற்றாண் 
டின் இடையில் அமெரிக்க ஒன்றிய நாடுகளில் 4, 1, 
2, 3,4, 5, 10, 20, 25, 50 சென்ட்டுகளுக்கான 

நாணயங்கள் நிலவின, அந்நாட்டில் உள்நாட்டுப் 

போரின் போது உலோகத் தட்டுப்பாட்டால் 5 முதல் 
50 சென்ட் மதிப்பு வரையிலான நாணயங்கள் தாள் 

களில் அச்சிடப்பட்டன. 1863இல் இறுதியாக முத் 
திரைகளும் கூட இதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன , 

- நாணயத் தொகுதியை வடிவமைத்தல். 19 ஆம் 
நாற்றாண்டின் இடையில் நிலவீய நாணய அமைப்பு, 

பணச் சுழற்சிக்கேற்ப எளிய உகப்புநிலை வாய்ந்த 

அமைப்பாக இல்லை. ஒரு சென்டு முதல் ஒரு டாலர் ' 
வரை நாணயங்களில் பல்வேறு மதுப்புகளில் வடிவ 
மைக்கும்போது பல்வேறு நாணய வகைகளின் எண்



ணிக்கை 5-க்குள் இருந்தால் அது பகுத்தறிவுக்கு 
உகந்ததாகவும், எளிதில் நினைவில் வைத்துக் கொள் 
ளத்தக்கதாகவும் இருக்கும். இந்தத் ீர்மானத்தை 
எடுத்தலும் இந்தக் குறிப்பிட்ட நாணயங்களுக்கான 
மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், ஏதாவது 
ஒரு மதிப்பை அடையப் பயன்படுத்தும் நாணயங் 

களின் எண்ணிக்கையை மிகக் குறைந்த அளவின 
தாக்கும்படி இந்த மதிப்பளவுகளை வடிவமைக்க 

வேண்டும். தற்போதுள்ள முறையின்படி (1, 5, 10, 
25, 50 சென்டுகள்) 94 அல்லது 99 சென்டுகளைப் 

பெற ஏறத்தாழ 8 நாணயங்கள் தேவை. 1, 3, 7, 
78, 40 சென்டு மதிப்புள்ள நாணயங்களைப் பயன் 
படுத்தினால் 1 முதல் 99 சென்டுகள் வரையுள்ள 

ஏதாவது ஒரு மதிப்பைப்பெறப் பேரளவாக 6 நாண 
யங்கள் மட்டும் இருந்தால் போதும். 8 நாண 
யங்கள் தேவைப்படா. என்றாலும் இத்தகைய 
உகப்புநிலைப்பாடு மனிதப் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற 

தாகத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் 

தவிர்க்கிறது. மனித இயல்பு 5, 10-களைக் கூட்டத் 

தான் எளிதாகப் பழகியுள்ளது. எனவே இந்தக் 
கட்டுப்பாட்டைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது 1,5 
10, 25, 50 என்பன குறிப்பிட்ட நாணயங்களுக்கு 
மிக வசதியான தேர்ந்தெடுப்புகளாக அமைூன்றன. 
இந்த அமைப்பை உருவாக்க அமெரிக்க ஒன்றிய 
நாடுகளில் அமைப்புப் பொறியியலின் கோட்பாடுகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

சொற் குறியீடுகள் (4010 ௦௦425), அமைப்புப் 

பொறியியலில் மிக இயல்பான பயன்பாட்டை. விளக் 
கப் பல எடுத்துக்காட்டுகளைக் கூறலாம். மோர்ஸ் 

— 
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குறியீடும்,பிரெய்ல் (8ர௨]118) நெடுங்கணக்கும் (31௫௧. 
றப) 19ஆம் நூற்றாண்டின் இடையிலிருந்து வழங்த 
வருவனவே, இவை ஒவ்வோர் எழுத்தின் சார்பு அடுக் 
கங்களைப் (76181146 1760120165) பயன்படுத்து ௨௫ 

வாக்கப்பட்டனவே, மிக அடிக்கடி. வரும் 13 என்ற 
எழுத்து ஒற்றைப்புள்ளிக் குறியீட்டால் குறிக்கப்படு 
வது இதனாலேயேயாகும். நடைமுறைப் பயன்பாட் 
டையும் பட்டறிவையும் பொறுத்துப் பார்வை இழந்த 
வர்கள் ஒருநிமிட நேரத்தில் 30 சொற்களைப் படிக் 

கின்றனர். நல்ல பார்வை உள்ளவர்கள் மணிக்கு 60 
பக்கங்கள் படிப்பதாகக் கொண்டால் அவர் ஒரு 
நிமிடத்தில் 300 சொற்களைப் படிப்பார். அமெரிகக 
ஒன்றிய நாடுகளின் கப்பல்படை, இசண்டாம் உலகப் 
போரில் பயன்படுத்தியசொல் உச்சரிப்புக் குறியீடு 
இரைச்சலைக் குறைத்துச் செய்தியைத் துல்லியமாக 
அனுப்ப உதவியது (படம் 2). அண்மைச் காலத்தில் 
எல்லாநாட்டின் மக்களின் பேச்சுக்களையும்ஆராய்ந்து 

பொதுவான ஒலிப்பு முறைகடைப் 
பயன்படுத்தி மிக எளிய அனைத்துலக எழுத்து 
முறையோன்று அருவாக்கப்பட்டுள்ளது. காண்க. 
தொலைவரைவியல் ((61621310). 

தன்னியக்கக் கட்டுப்பாடு (&ம10100(176 0004701). 
அமைப்புப் பொறியியலின் கருத்துகள் பொது 
அறிவோடு மிக நெருங்கி அமைவதால் புதிய அமைப் 
பியல் அணுகுமுறையின் சிறப்பான பயன் என்ன? 
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஏற்பட்டுள்ள 
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் எல்லாவிதப் பிரச்சனை 
களையும் அமைப்பியல் அணுகு முறையால் அணுகத் 
தக்க வளர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளன. இதில் ஒன்று 
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படம் 2, பீரெயீல் நெடுங்கணக்கு எழுத்துகள் புள்ளிகளால் காட்டப்பட்டுள்ளன. உயரமாக உள்ள புள்ளிகளைத் 

தொட்டுக் கண் தெரியாத ஒருவர் படிக்க முடியும் 
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படம் 3. ஒலிப்புமுறை நெடுங்கணக்கு 

இரண்டாம் உலகப் போரில் பயன்படுத்தப்பட்டது. அனைத்துலகப் பொது வான் : பயண 
இதில் ₹510ற' என்ற சொல் 91672, 728௩90, 05௦2௩ 

தன்னியக்கக் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்பாடுகளைப் 
புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். (இவை ஓர் எந்திரத்தைத் 
தானே இயங்கச் செய்வதற்கான கோட்பாடுகளா 
கும்). அமைப்புகளைத் தக்க உள்தருகைக் குறிப்பலை 
களையும் அமைப்பின் வடிவத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து 
(இது பின்னாட்டும் முறை, உண்மை அமைப்பின் 
துலக்கம், தானே இயங்கும் அமைப்பில் தேவைப் 
படும் துலக்கம், துலக்கத்தின் தக்க மதிப்பை 
அடையப் பயன்படுத்த வேண்டிய பிழை அளவு ஆதிய 
வற்றை உள்ளடக்கும்) தேவைப்பட்ட தன்னியக்கக் 
கட்டுப்பாடு நிலவும்படி அமைப்புகளை வடிவமைக் 
கலாம். அதாவது மனிதனுடைய தலையீடு இன்றியே'் 
தன்னுடைய , இலக்கை அடையக்கூடிய தன்னியக்க 
அமைப்புகளைத் தற்காலத் தொழில் நுட்பத்தால் 
உருவாக்க முடியும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக 
நடமாட்டம் அதிகமாகவுள்ள அலுவலகக் கட்டிடத் 
இல் இயங்கும் உயர்த்இகளின் (612405) தன்னியக்கக் 
கட்டுப்பாட்டைக் கூறலாம், இங்கு உயர்த்தி சாதனங் 
கள் செல்ல வேண்டிய மாடிகளுக்கான எண்களை 
தாமே நினைவில் வரிசையாக வைத்துக் கொள் 
கின்றன. உயர்த்தியில் முழுச் சுமை வந்ததும் அது 
விரைவாகச் செயல்படத் தொடங்குகிறது. அதிலுள்ள 
சுமையைப் பொறுத்து அடைய வேண்டிய மாடியைத் 
தானாகவே தீர்மானிக்கும். எனவே இந்தத் தொழில் 
நுட்ப அமைப்பு மனித அமைப்பைப் போன்ற 
இலக்கை அடையும் நடத்தையைத் தருகிறது. மனித 
மனத்தூய்மைகளும், மறப்பு, சோர்வு, அலுப்பு 
ஆகிய காரணிகளும் செயல்படா, காண்க, தகவ 
மைப்பு, உகப்பு நிலைக்கட்டுப்பாடு,எந்திரமயமா தல்; 

சு 
ன் 

'தீதுறை நிறுவனம் பயன்படுத்தியது, 
௪0௧௨” என்ற ஒலிப்பு எழுத்துகளால் வரையறுக்கப்படும், 

மூடிய கண்ணிக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு; தன்னாள் 
வியல்; பின்னாட்டும் கட்டுப்பாட்டமைப்பு; இறந்த 
கண்ணிக் கட்டுப்பாட்டமைப்பு; உகப்புநிலைக் 
கட்டுப்பாடு; தொலைவிடக் கட்டுப்பாட்டமைப்பு; 
தேர்ந்த செய்திக் கட்டுப்பாட்டமைப்பு, ் 

செய்தித் தொடர்புகள். அமைப்புப் பொறியியலில் 
ஏற்பட்டுள்ள மற்றொரு தொழில் நுட்பவளர்ச்௪, 
செய்தித் தொடர்புத் துறையில் (communication) 
அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள புரட்சியேயாகும். மிகுந்த 
நம்பிக்கையுடன் பேரளவு செய்திகளை நெடுந் 
தொலைவுகளுக்குத் தற்காலத்தில் செலுத்தல் எளிதாகி 
விட்டது. அமெரிக்க ஒன்றிய வான்வழிச் செய்தி 
யமைப்பு 116நகரங்களை ஒரு மையக் கணிபொறியால் 
இணைக்கிறது. இதில் ஒரு இலட்சம் மைல் செய்து 
செலுத்தத் தொடர்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஒரு மணி நேரத்தில் 1,68,000 அறிக்கைகளை இது 
கையாள்கிறது. பயண வரிசைத தொகுப்புகள், பயணி 

- களின் பெயர்கள், ஓதுக்கீடுகள் ஆ௫ய செய்திகள் 
இவற்றில் அடங்கும். இது ஊர்தி, வாடகை, விடுதி 
ஒதுக்கீடுகள், பொருள் அனுப்புகைகள், வானூர்இப் 
பகுதிகள், வானூர்தி பேணுதல் முறைகள், ஊளர்இப் 
பயண வரிசைகள் ஆகிய செய்திகளையும் உள்ளடக் 
கும்படி விரிவாக்கத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு 
வருகின்றன. இறுதியில் இந்த அமைப்பு வான்வழித் 
தொடர்பான எல்லா வகையான செயற்பாடுகளையும் 
மிக விரைவில் மாறும் நிலைமைகளுக்கேற்பத் தெளி 
வாகவும் தவறின் றியும் கையாளுதற்கேற்றபடி வடி



வமைக்கப்படும். காண்க, கணிபொறி, பல அணுக்க 

(computer, multiple access). 

இலக்கமுறை கணிபொறி, மூன்றாவது அடிப் 
படைத் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உயர்வேக மின் 
துகளியல் இலக்கமுறைக் கணிபொறியின் (012181 
computer) வடிவமைப்பே. கணிபொறி தற்கால 
அமைப்புப் பொறியியலின் உள்ளகமாகச் செயல் 
படுகிறது. ஏனென்றால் மனித மனத்தைவிட இது 
அமைப்பின் படிமத்தை உருவாக்குவதிலும் உகப்பு 
நிலைப்படுத்துவதிலும் வேகமாகவும் திறமையாகவும் 

செயல்படுகிறது. தற்பொழுது ஓர் அமைப்பின் 
படிவம் பற்றிய செய்திகள் திரட்டப்பட்டுக் கணி 
பொறியில் தொகுக்கப்பட்டால் கணிபொறி பல் 
வேறு கட்டுப்பாட்டு விதிகளைக் கையாண்டு அததற் 

குரிய துலக்கங்களை முன்கணித்து ஒப்பிட்டு உகப்பு 

நிலைப்பட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து உண்மை 

அமைப்பிற்குச் செய்தியைக் கொண்டு செல்லும். 

காண்க, இலக்கமுறை கணியொறி, கணிபொறி 

வழித் இட்டமிடல் (computer programming). 

அறிவுரை சார்பு (.&8766 4ம௦1108). கட்டுப்பாடு, 

செய்தித் தொடர்பு, சுணிபொறித் தொழில்நுட்பங் 

கள் ஆ௫யவை அமைப்புப் பொறியியலில் ஒருங் 

இணைந்து செயல்படுகின்றன. எனவே, போக்கு 

வரத்து, செய்இத்தொடர்பு, ஆற்றல் ஆக்கம், பொரு 

ளாக்கம் (றர00ய01100), கல்வி, சூழ்நிலைக் கட்டுப்பாடு 

போன்ற சிக்கலான அமைப்புகளை ஆய்ந்து வடி 
வமைத்துக் கட்டுப்படுத்த அமைப்புப் பொறியியல் 

மிகத் திறம்படப் பயன்படுகிறது. அமைப்புப் பொறி 
யியல் மனிதச் செயல்முறை சூழ்நிலையைத் திட்ட 
மிட்டபடிக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிற ஒரு பொது 

அறிவு சார்ந்த அணுகுமுறை அகும். வேளாண்மை 

அமைப்பையும் இதற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டாகக் கருத 

லாம். உழவர்களுக்கு அமைப்புப் பொறியியல் தக்க 

தொரு அறிவுரை வழங்கவலலது; இம்முறையால் 

உகப்புநிலை விளைச்சலை வட்டார வானிலை, 

மண்ணியல்புகள், உழவலைகள், நிலைப். பயன்பாடு, 

அறுவடை நேரத்தில் நிலவும் பண்ணைப் பொருள் 
களின் விலைகளை முன் கணித்தல் ஆகிய கூறுபாடு 

களைக் கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம். இதில் சில 
செய்திகள் பிழையுடையனவாயினும் செய்தியற்ற 

நிலைமையைவிட இது ஒரளவு சரியான பலனைத் 

தரும், 

உடல்நலப்பணி அமைப்புகள் 

அமைப்புப் பொறியியலின் எதிர்காலப் பயன் 
பாட்டுக்கு உடல்நலம், மருத்துவப் பணிகளிலிருந்து 
பல எடுத்துக்காட்டுகளைக் கூறலாம். அமெரிக்க 
ஒன்றிய நாடுகளில் 1900ஆம் ஆண்டில் ஆயுள் எதிர் 

6 
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பார்ப்பு 45 ஆண்டுகளாக அமைந்திருந்தது. இது 
1968இல் 70 ஆக உயர்ந்தது. படம் 4இல் காட்டி 

யுள்ளபடி இந்த ஆயுள் அதிகரிப்பு முதல் 48 ஆண்டு 
களில் அதிகமாக இருந்துள்ளது. 1950-களிலும் 
7960-களிலும் ஆயுள் அதிகரிப்பு சற்றோ குறைவாக 
அமைந்திருந்தது. ஆடவர் ஆயுள், 1959-1960 மக்கள் 

தொகைக் கணக்கெடுப்பின் படி அமெரிக்க ஓன்றிய 

நாடு 18ஆம் இடத்திலிருந்து 28ஆம் இடத்திற்கு 
இறங்கியது. இதேபோல் குழந்தை இறப்புப் புள்ளி 

விவரமும் அமைந்திருக்கக் காணலாம். 
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படம் 4, பிறப்பின்போது ௮மெரிக்க ஒன்றிய நாட்டுப் 

பெண்டிரின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு விவர வரைபடம் 

நாடு முழுவதற்குமான உடல்நலம் பேணும் 

அமைப்பின் தக்கதொரு படிமம் இதுவரை உருவாக் 
கப்படவில்லை. அமெரிக்க ஒன்றிய நாடுகளில் அடை 

யாத இந்த வளர்ச்சிக் குறைவிற்குச் சில காரணங்கள் 

கூறலாம். 1960-களில் குழந்தை பெற்ற மகளிரிருள் 

40 விழுக்காட்டினர் கருவுற்றிருந்தபோது மருத்து 
வரிடம் செல்லவில்லை என்பது தெரிய வந்தது, இது 

நியூயார்க். நகரின் மக்கள் தொகைக் கணிப்பில் 

தெரிய வந்தது. இதிலிருந்து தற்கால மருத்துவ 
மனைகள் மக்கள் பரப்பு அனைத்தையும் கஏடுருவிப் 

பயன் தரவல்லன என்பதை அறியலாம். பெரும்பாலும் 
மருத்துவர்கள் புறநகர்களிலும் நகர்ப்புறங்களிலும் 
மருத்துவக் கல்வி ஆராய்ச்சி மையங்களிலுமே 
செறிந்து காணப்படுகின்றனர். பிற இடங்களில் இந்த 
வசதிகள் மிகக் குறைவாகவே அமைந்துள்ளன. 
செயற்கை உறுப்பு மாற்றம் போன்ற வளர்ச்சிகள் 

உருவாகியும் அடிப்படை ௨.டல்நலப் பணிகள் 1950- 
60-சகளில் பேரளவுமக்களுக்குக் கிட்டாமலேயே 

இருந்தன. 

அமெரிக்க ஒன்றிய நாடுகளில் மக்கள்தொகை 
குறைந்த பகுதிகளில் மருத்துவப் பணிகள் மேலும்
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குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. தென்மேற்கு 
நீயூமெஃமரிகோவில் 50,000 சதுரமைல் பரப்பில் 
54,009 மக்கள் வாழும் நகரில் 26 மருத்துவர்களே 
இருப்பதாகத் தெரிந்தது. இவர்களும் ஓய்வுபெறும் 

நிலையில் உள்ளவர்களாகவும் நெருக்கடி. நேரத்தில் 
ஈச்சை செய்பவார்களாக மட்டுமே அமைந்திருந் 

தனர். பள்வியில் படிக்கும் 19,000 சிறுவர்களில் 

ஒருவர்கூட உடல்நல மருத்துவரையோ பல் மருத்து 

வரையோ பார்க்கவே இல்லை எனச் செய்திகள் 
அறிவிக்கின் றன. 
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பிள்ளைவாதம் (0110036118) என்ற நோயை வெற்றி 
கண்டதும் ஒன்றாரும். அமெரிக்க நாட்டில் தற்போது 
தேவையான திட்டம் தொடர்ந்த நோய்களைத் 
தவிர்க்கும் திட்டமேயாகும். ஏறக்குறைய 14,000 
மக்களின் ஒவ்வோர் ஆண்டும் கருப்பைப் (061910வ1) 
புற்றுநோயால் இறந்துள்ளனர். ஒவ்வோர் அண்டும் 
இவர்களைச் சோதித்திருந்தால் இந்த இறப்பைத் 
தவிர்த்திருக்கலாம். மேலும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 
4500-க்கும் மேலான மக்கள் கிளாக்கோமாவால் 
முழுக் குரடாய் மாறுகன்றனர். ஒழுங்காகக் 
கவனித்திருந்தால் இவற்றைத் தவிர்த்திருக்கலாம்- 
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புற்றுப் புறுப் பெருக்கம் 

மைய(யபரரம்புமண்டல இரத்தக் குழாய்க் எகருகள் 

விபத்துக்கள் 

இன்புலுபன்சா,நிகமானியா 

இளம்பதவ நோய்கள் 

தமித் தருப்புக்ககரு கள் 
மறு மக$ழிவு 

இதர இரத்த ஈட்டமண்டலநோங்கள் 

இதர ௬வாசக் குழாய் குரையீரல் நொங்கள் 

அனத்து வகை உறுக்கிகராய்கள் 

இரைப்பைக் குடல் இழற்சி 

உ நீடித்த சிறுநீரக அழற்சி 

தொண்டை அ௫டப்பான் 

௪மாத்த இரப்பு ஸீதீதம் 1791.1/100,000 மொத்த இறப்பு அதீதம் 943.2/100,000 

படம் 5. ஏர் இலட்சம் பேருக்குப் பலவிதமான 

அமெரிக்க ஒன்றிய நாட்டில் 2900 முதல் 1968 வரை கணித்தது, 

அமெரிக்க ஒன்றிய நாடுகளில் மக்கள்தொகையில் 
பெரும் பகுஇக்கு, நகரமாக இருந்தாலும் களரகப் 
பகுதிகளாக இருந்தாலும் மருத்துவ நலன்கள் 
கிடைக்கவில்லை என்பது கண்கூடான உண்மை, 
அத்துடன் தொடர்ந்த நோய்வாய்ப்பட்டவர்களின் 
இயல்பும் இறப்பும் பற்றிய காரணங்கள் மேலும் 
இப்படத்தை வலுவாக நீரப்புகின்றன. படம்55-இல் 
அந்நாட்டில் இத நூற்றாண்டில் பெற்ற பெரு 
வெற்றியாக என்புருக்கி நோய், நச்சுக்காய்ச்சல் 
(1௦1106028), நிமோனியா ஆகிய தோய்களை அறவே 
நீக்கியதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் இ.எம் 

காரணங்களால் ஏற்படம் இறப்பு வீதம் 

நட்சத்திரக் குறிகள் ஒப்பிட முடியாத காரணங்களைக் காட்டும். 

மார்பு வலிக்கும், மாரடைப்பிற்கும் தக்க மருத்துவத் 
திட்டங்கள் இருந்தால் மிக அதிகமாகக் காணப் 
படும் உயர் பூரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தி 
இருக்கலாம், 

ஊரகப்பகுதிகள் (8₹மாக] ௨௭835). மருத்துவர்களின் 
முயற்சிகளுடன். தற்காலத் தொில்நுட்பத்தைப் 
பயன்படுத்தினால் இம்முறை மூலம் ஊரகப்பகுதி 
களில் பெருவ...ர்ச்சியை உருவாக்கலாம் எனக் கீழே 
தரப்படும பண்பியல் படிமம் விளக்குகிறது, மைய



நிலையிலுள்ள மருத்துவ வசதிகளைப் பயன்படுத்த 
மக்கள் குறைவாகவுள்ள இடங்களுக்கும் அந்த மைய 
மருத்துவ நிலையங்களுக்கும் செய்தித் தொடர்பு 

சாதனங்களும் தொலைமுறை நோய் அறிகருவிகளும் 
உருவாக்கலாம். இதன் மூலம் நோயாளிகளின் 
மருத்துவ வரலாற்றுக் குறிப்புகளை கேட்டறிய 
லாம். சோதனைகளைக் கண்காணித்து (இவற்றைத் 
தொலைக்காட்டு மூலம் மைய நிலையத்திலிருந்து 

கண்காணிக்கலாம்) நோயாளியைத் தக்க நேரத்தில் 
தக்க உளர்திகள் மூலம் தேவையான இடத்துக்குக் 

கொண்டுசெல்லலாம். மேலும் தொலைமுறைச் செய் 
திக்குறிப்புகளைக் கணிபொரறியில் தேக்கி, நெருக் 
கடி நேரத்தில் திரும்பப் பெறலாம். இத்தகைய 
உடல்நலப் பணி அமைப்பு தனித்தனியாகப் பிரிந் 
துள்ள உடல்நல மருத்துவர்களை மருத்துவ. மையங் 

களிலுள்ள மருத்துவர்களுடன் கலந்துரையாட வழி 
வகுக்கிறது. 

நகர மக்கள் தொகை, நகர மக்கள்தொகைக்கும் 
மேற்கூறிய அமைப்பை ஒத்த அனைத்து நேர உடல் 
நலச் சோதிப்பு மையத்தை இம்முறையால் உருவாக்கி 

நகர மக்கள் முழுவதற்குமான அன்றாட உடல் 

சோதனைகளைச் செய்து சரி பார்க்கலாம். கலி 
போர்னியாவிலுள்ள கெய்சர் பர்மனன்டே மையமும் 
நியூயார்க்கிலுள்ள மில்வான்்௫, விஸ் பிராவிடன்ட்ஸ், 
நியூ அல்லியன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களும் இத்தகைய 
பணியைப் புரிகின்றன. 

அனைத்து நேரப் பல கட்ட ௨டல்நலச் சோப்பு 
மையத்தில் ஒவ்வொரு நோயாளியும் இரத்தப் பகுப் 
பாய்வு, காட்சி, கேள்வி, எடை, உடல் அளவுகள், 
இறுநீர் பகுப்பாய்வு, மின் நெஞ்சலை வரை, துடிப்பு 
வேகம், இரத்த அழுத்தம் போன்ற 30-க்கும் மேலான 

சோதனைகளுக்குத் திட்டமிட்ட வரிசை முறைப்படி 
ஆட்படுத்தப்படுகின்றனர். பகுதி நேர மருத்துவ 
சஉளழியார்கள் இச்சோதனைகளைச் செய்து கணி 
பொறிகளில் 'அந்தச் செய்திகளைச் செலுத்துவர், 
இந்தச் சோதனைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதாத 
படியும், நேரமும் செலவும் குறைவாய் அமையும் 
படியும், நோயாளியின் வசதிக்கேற்பத் திட்டமிடப் 
படுகின்றன. நோயாளியின் உடல் ஆய்வு முடிந்ததும் 
நோயாளியின் மருத்துவருக்குக் கணிபொறி இயல் 
பான நிலையிலிருந்தும் விலகும் செய்திக் குறிப்புகளை 
அறிவிக்கும். 

இங்ஙனம் இந்த மையங்கள் மருத்துவர் நேரடி 
யாகச் செய்யும் ஆய்வுகளைத் தவிர நோயாளியின் 
நோய்த் தொடர்பான உடல்நிலை பற்றிய பண்பிய 
லான அளவுகளையும் திரட்டுகின்றன. இம்மையங் 
களின் தொடர்ந்து நோய்களை நீக்கும் வல்லமை 
இத்தகைய மையங்களைப் பயன்படுத்தும் தொழில் 
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துட்ப வளர்ச்சியையும், இம் மையங்களை மருத்துவர் 
கள் ஆதரித்துத் தனிப்பட்ட, நேரடியான மரபுவழிச் 
சோதனைகளுடன், இம்மையங்களின் பணியையும் 
பயன்பாட்டையும் ஏற்றுக்கொள்வதையும் பொறுத்து 
அமையும், 

உடல்நல அமைப்பை விரிவுபடுத்தல். உடல் நலம் 
பேணலிலும் அமைப்புப் பொறியியல் பெரிதும் 
பயன்படுகிறது. நகரப் பகுதிகளுக்கோ அல்லது 

ஊரகப் பகுதிகளுக்கோ இதைப் பயன்படுத்தலாம், 
மக்கள்தொகையில் எல்லா கூறுப்பினர்களையும் 
உள்ளடக்கும்படி. உடல்நலத் திட்டத்தை உருவாக்கு 

வதை அமைப்புப் பொறியியல் தீர்க்க வேண்டும். 
முன்போலக். குறிப்பிட்ட சில செல்வாக்குள்ளவர் 
களுக்கு மட்டும் மருத்துவ நிலையங்கள் பயன்படு 
வதைத் தவிர்க்க இந்தத் தட்டம் உதவல் வேண்டும். 

காண்க, செய்தி அமைப்புகள், மருத்துவமனை 

மருத்துவக் கட்டுப்பாடு அமைப்பு, 

அமைப்பு அணுகுமுறையின் பரப்பு எல்லை 

ஒரு சமூக,பொருளாதாரஅல்லதுஅரசியல் அமைப் 

பின் சிறப்பியல்புகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும் 
என்றாலோ,படைச்கல அமைப்பை அல்லது தொழிலக 

எந்திரமயமாக்கலை உருவாக்க வேண்டும் என் 
றாலோ, படிமம் உருவாக்கல், உகப்பு நிலைப்படுத்தல், 
கணிபொறியியல் ஓப்புருவாக்கம், வடிவமைப்பு, 
கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைச் செய்தல், தற்காலத் 
தொழில்நுட்பம் முழுவதிலும் பேரளவில் பயன்படு 
கின்றன. சில எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் அமைப்பு 

அணுகு முறையால் மனிதச் செயல்முறைச் சூழல் 
களைப் புரிந்து கொள்வதிலும் வடிவமைப்பதுலும் 
உள்ள வீச்சின் பரப்பை விளக்கலாம். 

தொழிலக esslywud (Industrial Automation). 
தொழிலக எந்திர மயமாக்கல் என்பது தீர்மானம் 

எடுக்கும் செயலை மனிதனுக்குப் பதிலாக எந்திரங் 
களைக் கொண்டு செய்யும் செயல்முறையாகும். படம் 
6,சிமென்டை உருவாக்கும் அமைப்பைக் காட்டுகிறது. 

இதில் வெளியேறும் விளைபொருள் தக்கபடி மாதிரி 
எடுக்கப்பட்டு அதில் அடங்கியுள்ள உறுப்புகளின் 

அளவுகளைக் கண்டறிய வேதியலாகப் பகுப்பாய்வு 
செய்யப்படுகிறது. இந்த அளவுகள் தேவையான செந் 

தர மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடப்படுகன்றன. இரண்டிற்கு 
முள்ள வேறுபாடு பிழையாகும். இந்த பிழை அளவு 
களைப் பயன்படுத்தி உள் ச௪ளட்டப்படும் மூலப் 
பொருள்களின் அளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின் 
றன. வெளியேறும் விளைபொருளின் உட்கூறுகளின் 
வரம்புகளையும் அதற்கேற்ப உள்ளே தரவேண்டிய 
பொருள்களின் அளவு மாற்றங்களையும் தானாகவே 

கணிபொறி கட்டுப்படுத்துகிறது, மேலும் விளை



86 அமைப்புப் பொறியியல் 

விளைபொருளின் இறம்பியல்புகளை மாற்றித் தேவை 

யான மதிப்புகளையும் மாற்றிக் கட்டுப்படுத்தலாம். 

சிக்கனமாகவும் குறைந்த அளவிலும் ஒரு பொருளைச் 

செய்யும் செலவைக் குறைக்கவும் சிறிய அளவு 

தேக்கப்பொருளே போதும். காண்க, செயல்முறைக் 

கட்டுப்பாடு (000658 000101]. 

மீன்பிடிக்கும் தொழிலுக்குத் தேவையான பொருளை 

அறவே அழித்து ஒழித்துவிட்டது. இந்தப் பொருளின் 
ஒழிப்பு அலேவைல்ஸ் என்ற விலங்குகளின் இனத் 
தொகையைப் பல்கிப் பெருகச் செய்துவிட்டது. லேம் 
பிரேக்களின் மீளாக்கப் படிமம் பற்றிய நெடுங்காலப் 

படிப்புகள் கஇரேட்லேக்ஸ் என்ற ஏரிக்குள் பாயும் 
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டம் 6. இமென்ட்டுத் தயாரிப்புக் கட்டுப்பாட்டமைப்பின் கட்ட விளக்கப்படம் 

சூழல் இயல். சூழல் இயல், இயற்கை வளம் ஆறுகளின் குறுக்கே மின் ஊட்டப்பட்ட கம்பிகளை 
போன்ற பிரச்சினைகளின் அமைப்புப் படிப்புகள் 
நிலைப்பை உறுதி செய்யும் கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கை 
களை உருவாக்க வழிவகுக்கிறது. 1940-களில் கிரேட் 
லேக்ஸ் என்னும் இடத்தில் சூழல் இயல் பற்றி நிகழ்ந்த 
அமைப்புப் படிப்புகள் மிகவும் விளம்பரப்படுத்தப் 
பட்ட ஒரு செய்தி ஆகும், குறிப்பிட்ட சில Gow 
பிரே என்ற விலங்குகளின் இனத்தொகை வளர்ச்சி 

உருவாக்கி இளம் லேம்பிரேக்களைக் கொன்று 
அதன் மூலம் அதன் இனத்தொகையைக் கட்டுப்படுத்த 
வழிவகுக்கின்றன. லேம்பிரேக்களினால் குறைந்த 
மீன்பிடி உயிர் பொருள்களுக்குப் பநிலாகக் 
கோகோ, சாமன் இன உயிர்கள் மீன்பிடித்தலுக்குப் 
பயன்படுத்தியது மேலும் நல்ல விளைவைத் தந்தது. 
காண்க, சூழல் இயல்,



சட்டத்தை நிலைநாட்டல் (1.88 enforcement). 
சட்டத்தை நிலை நாட்டவும் காவலரின் இயக்கத்தை 
மேலும் திறம்பட வளர்க்கவும் நகர மக்கள் குழு 

பற்றிய மாபெரும் அமைப்புப் படிப்புகள் செய்யப் 
பட்டன. நியூயார்க்கு மாநிலத்தில் ஒரு மையப்படுத் 
திய குற்றப்பஇுவுச் செய்தயமைப்பு நிறுவப்பட்டது. 
இது எளிதாகக் குற்றங்களை இனம் காணவும் வேறு 
சில சிறப்புப் பணிகளுக்காகவும் உதவியது. எடுத்துக் 
காட்டாகச் சில தேவைப்பட்டதானியங்கிகளை இனம் 
காணவும், உரிமைத் தகடுகளைத் (110656 plates) 
தன்னியக்க அல&உட்டு முறையில் சுரங்கத்துள் அல்லது 
பாலத்துள் தானியங்கிகள் நுழையும்போது சோதிக்க 
வும் இந்த அமைப்பு உதவியது, மேலும் நகரக் காவ 
லர் தொகை, ஊர்திகள் ஆகியவற்றை உகந்த நிலை 
யில் பயன்படுத்தல் அல்லது தவிர்த்தல் தொடர்பான 
அமைப்பு ஆய்வுகளும் செய்யப்பட்டன. இறுதியாக 
அமைப்புப் பொறியியலைப் பயன்படுத்தக் காவல் 
துறை செய்தித் தொடர்புக் கருவிகளை முன்னுரிமைப் 
படி அவசரச் செய்திகளைச் செலுத்த ஏற்றபடி. வடிவ 
மைத்தனர். இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்தித் தக்க 

குற்றம் அல்லது நெருக்கடி நேரும் இடத்திற்குக் காவ 
லரையும் ஊவர்திகளையும் அனுப்பவும், ஒரு வட்டாரத் 
தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்போது 
பிறவட்டாரங்களில் ஏற்படும் அமைஇக் குலைவை 
க்கவும் வழிவகுக்தனர், ey ‘ 

'இதுதியாகப் பொறியியல் Garena சமூக 
அமைப்புகளின் சிக்கலான நிலைமைகளை உள்ள 
டக்கிய அமைப்புகளைப் பார்ப்போம், சட்டத்தை 

நிலைநாட்டுதல் அல்லது குற்றத்தைத் தவிர்த்தல் 
என்பது காவலரையும் காவலர் செய்தித் தொடர் 
பையும். கட்டுப்படுத்துவதோடு நில்லாது, சட்டம் 
நிலைநாட்டலைப்பற்றிய . .பொதுமக்களின் மனப் 
பாங்கு, மக்கள் ஊடே செய்தி பரவும் வழிமுறை, 

குற்றம் நிகழ்வதற்கும் மக்கள்தொகை, செய்தி, 
வானிலை, முழுச் சூழல், சூழ்நிலை ஆகியவற்றுக்கு 
முள்ள தொடர்புகள் ஆகியன இதைக் சட்டுப்படுத் 
தும். எனவே குற்றம் தவிர்ப்பு அமைப்பின் படிமத்தை 
உருவாக்கி உகப்பு நிலைப்படுத்தலைச் சிக்கலான 

அமைப்பை ஆராயுமுன் அதில் அடங்கியுள்ள குறிப் 
பிட்ட உள் அமைப்புக்களை ' அமைப்புப்பொ நீயியல் 

முறையால் ஆய்ந்த பிறகே செய்யமுடியும். காண்க, 

எச்சரிக்கை அமைப்புகள் (81810 899406); தன்னி 

wss oT gry (autopilot); கடிகாரக் கட்டுப் 

பாட்டு அமைப்புகள் (6100%' 000101 844605); சூழ் 

நிலைச்: சோதனை; 'தக்கட்டுப்பாட்டு: அமைப்புகள்; 

பாய்ம இயல்; வழிகாட்டு. அமைப்புகள்; வழிப் 

படுத்திய ஏவுகணைகள்; வேட்டை. ஆட்டம்; காந்த 

Wesudact; sagen .Gugpeno (maintenadility 

of equipment); s7gcmb Agiubd Bsa sr gens 

சிப்பம் கட்டல்; அழுத்தக் கட்டுப்பாடு, தன்னியக்க; 
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மூன்னிலை வகைச் சாதன வடிவமைப்பு (றர010-(25 
equipment 42512௩); தர அளவீட்டுச்சோதனைக்கருவி 
(quality regulator); இழுப்பு; சாலைக்கட்டுப்பாட்டு 
அமைப்புகள்; சீராக்கி, சாதன நம்பகம்; மீள் 
அமைப்பு ஒத்தியங்கி (12020௧1622 9010); பணிப்பு 

இயங்கமைப்புகள் (8810 318); ஒத்தியங்கி 

(830070); வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு, தன்னியக்க, 

நூலோதி 

1, Simons, G. L., Introducing Systems Analysis 

and Design, Vol. 1 & 2, Galgotia Book Source, 
New Delhi-1], 1982. 

2. -McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & Tech- 
nology, Vol. 13, 4th Edition, McGraw-Hill Book 

Company, Chicago, 1977. 

அமைப்பு மாற்றங்கள் 

ஒரு மூலக்கூறுக்குள் அணுக்களோ, தொகுதிகளோ 
இடம் பெயர்ந்து வேறு இடத்திற்குச் செல்லும் 
நிகழ்ச்சி மூலக்கூறு இடமாற்றம், இருக்கை மாற்றம், 
அல்லது அமைப்பு மாற்றம் அல்லது அணு இடமாற் 
mtb (molecular rearrangement) என வழங்கப் 

படுகிறது. இந்த மாற்ற வினைகள் பல பொருள் 
களை எளிதில் தயாரிக்கவும், சல பொருள்களில் 
தன்மைமாற்றம் நிகழ்த்தவும் பெரிதும் உதவுகின்றன. 
இவ் வினைகளை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

மூலக்கூறுகளுக்கிடை இடமாற்றங்கள் (1042700190ய1௮ 
rearrangements), இடம் பெயரும் தொகுதி ஒரு மூலக் 
கூறிலிருந்து விலக, மீண்டும் மற்நோர் மூலக்கூறுடன் 
(இணையும். 

மூலக்கூறு அச இடமாற்றங்கள் (1௦17௨௯01201]87 ॥௦ 
arrangements). இடம் பெயரும் தொகுதி வினையின் 

எக்கட்டத்திலும் மூலக்கூறிலிருந்து விலகத் தனித்து 

நிற்பதில்லை, பழைய இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் 

போதே புதிய இணைப்பு உருப்பெறுகறது, 

இடமாற்ற வினைகளில் இடமாற்றம் மட்டுமில் 
லாமல் நீர்நீக்கம், நீரேற்றம், நீராற்சிதைவு, பதிலீடு, 

Baad, ஆக்சிஜனேற்றம் முதலிய மற்ற வினைகளும் 

உடன் நிகழ்கின்றன. இடமாற்றம் மட்டுமே நிகழும் 
வினைகளில் வினைப்படுபொருளின் மூலக்கூறு வாய் 
பாடு மாறுவதில்லை. இவ்வினைகளுக்கு மாற்றிய
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மாதல் (isomerisation) srorm பெயர். ஃப்ரெடிரிக் 

வோய்லர் (8££6046110 9761181) எனும் கரிம வேதியிய 
லார் அம்மோனியம் சயனேட் கரைசலை யூரியா 

கரைசலாக மாற்றினார். 

NH,CNO - H,NCONH, 

அம்மோனியம் யூரியா 

சயனேட்டு 

அத்தகைய மாற்றியமாதல் பெட்ரோலியத் துறை 
யில் நீளச் சங்கிலி வடிவிலான 'ஹைட்ரோகார்பன் 
களைக் கிளைமிகை ஹைட்ரோகார்பன்களாக மாற்று 

வதற்குப் பயன்படுகிறது. , பெட்ரோலில் களைமிக்க 
ஹஸைட்ரோகார்பன்கள். ,. மிகுந்த : : செறிவில் இடம் 
பெற்றால், அப் பெட்ரோல் உட்சனல் ' பொறியைப் 
பழுதடையச் செய்யாமல் எரியும். 

சில சாயங்கள் நேராகத் துணியின் மீது வண்ண 
மேற்க உகந்தனவாக இருப்பதில்லை, * அவை ஆக் 

சஜனேற்றமடைந்த நிலையில் வண்ணத்துடனும், 
ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில் வண்ணமற்றவையாகவும் 
உள்ளன. வண்ணமுற்ற நிலையில். அவை .நீரில் 
கரைவதில்லை. எனவே இவ்வகைச் . சாயங்களைக் 
காரத்தில் .கரைத்து .. வண்ணமற்றவையாக , அல்லது 

வெண்மையானவையாக மாற்றவேண்டும். ; வண்ண 

மற்ற: : நிலையில் (1600-0856): சாப மூலக்கூறின் 
வடிவமைப்பு ஒரு வகையாசவும், : வண்ணமேற்ற 

நிலையில் வேறுவகை வடிவமைப்பு கொண்டதாகவும் 
/உள்ளது. இவ்வடிவமைப்பு மாற்றம் அமில-காரத் 
நன்மையையும், ஆக்சிஜனேற்ற நிலையையும் 
பொறுத்து அமையும். இதனையும். மாற்றியமாக்குதல் 
(isomerisation) வினைக்கு .. எடுத்துக்காட்டாகக் 
கொள்ளலாம். அவுரி (1௦0120) போன்ற தொட்டிச் 

சாயங்கள் இவ்வகைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள். ... 

. மற்றொரு வகை மாற்றியமாக்குதல்,. இயங்கு 
சமநிலை . (1810100115) எனப்படும், இரு கார் 
பனைல் தொகுதிகளுக்கு ,இடையே மெத்திலீன் 

(- 0; -) தொகுதி இடம் பெறுமாயின்; இத் தொகுதி 
யிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களுள் ஒன்று கார் 
பனைல் தொகுதியில் ஆச்சிஜன் : அணுவுடன் 

இணைந்து, அதன் விளைவாக இரட்டைப் .பிணைப் 
பும் ஒற்றைப் பிணைப்பும் இடப் பரிமாற்றம் காண் 
கின்றன. இவ்வீரண்டு மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையே 

@t QwaeG suse (dynamic equilibrium) 2 cour 
கிறது. (சமன்பாடு 1) 

௦ ௦ 
॥ . 

H, C - C-CH,-C - 0C,H, 
கீட்டோ அமைப்பு . 

ர 
OH O 

| We. . dt, 
HC - C=CH- C-0C ச (1) 

nh Jo. எனால் அமைப்பு ” : 

Ve 

இது உண்மையில் ஓர் இடமாற்றிய வினையன்று, 
ஏனெனில், 8ட்டோ அமைப்பு எவ்வகைத் தூண்டு 

தலும் . இல்லாத நிலையிலும் ஈனால் அமைப்பாக 
மாறத் தொடங்கும். ஒரு படட வதில். இரு அமைப்பு 
களும் சமநிலை எய்தும், 

ஒரே . மாதிரியான - தொகுதிகள் ல் * இர்ட்டை 
இணைப்புக்கு (4௦ம்16 6௦0௦) மாறுபட்ட இருக்கை 
களில் - -அமைந்திருப்பின்,. அம் மூலக்கூறு மாறுபக்க 

மாற்று “(trans : 1500 ₹ே) எனப்ப்டுகின்றது.:” ்: இதன் 

மீது ஆற்றல் மிக்க ஒளிக்கதிரைப்பாய்ச்சனால், மூலக் 
கூறின் ஒருபாதி ஒர் அரைவட்டம்.திரும்பி ஒரு பக்க 

, மாற்று (௦15 isomer) எனும் அமைப்பு உண்டாகிறது 
விடட அ yah, 8 

ue H,C, 4 கிக்க ட 1, 

Cc 

கி. எ! பஜே 
் ப மாறுபக்க 'மாற்று'” 

(யத 
| “HC, பப். விம C,H, 

2026... 
ப a \ 
ஐ... 1 

் ஒருபக்க. மாற்று. ன _ 

a “ தனியைச் சுழற்றும் இமல்புடைய ~ (optically 

80116) சேர்மங்கள் புரிமாற்றம் (1881௦௦) அடையும் 

நிகழ்ச்சியையும் இத்தகைய இடமாற்றத்திற்கு எடுத் 
துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். இத) வால்டன் புரி 

to mb (Walden inversion) எனப்படும். முனைப் 
படுத்தப்பட்ட ஒளியை வலப்புறம் திருப்பும் மூலக்கூறு 

இடப்புறம் திருப்பும் இயல்புடையதாக மாறும்.



பினகால் - பினகலோன் (Pinacol - Pinacalone) 
இடமாற்ற வினை. நால் மெத்தில் எத்திலீன் களை 
கால் (tetramethylethylene 219௦௦1) எனப்படும் பின 
கால் அடர்ந்த வலிவுமிக்க அமிலத்துடன் வினை 
யுற்றுப் பின௫கலோன் எனும் &ட்டோனைத் தரு 
கின்றது. வலிவு குறைந்த அமிலங்களைப் பயன்படுத் 
தினால் வெப்பநிலையை உயர்த்த வேண்டிவரும், 

H,C CH; 
“iy, a 

வே C 

H;C OH OH CH, 

பினகால் 

$ அமிலம் 

H;C 

H,C—— C —C — CH, 
0 

H,C ௦ 
. er aGour cir 

பினகலோன் போரில் பயன்படும் சோமன் 

(2080) எனும் நச்சு வாயுத் தயாரிப்புக்கு மூலப்பொரு 

ளாகும். 
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சமச்சீரற்ற (00 ௨ம2₹6111041) பினகலோன் ஆல்க 
ஹால் எனும் பொருள் நீரகற்றம் அடைந்து (08140 
781100) சமச்சீர்கொண்ட. (௩06(11081) நால் மெத்தில் 
எத்திலீனாக மாறும் வினை எதிர் பினகால் இட 
wor mid (retropinacol rearrangement) எனப்படும். 

Quer Alte cit G\_wrpm slener (Benzidine rearrange- 
ment). oan 7Gen Guich Fos(hydrazobenzene) எனும் 
பொருளை அமிலத்திலிட்டால் அது ஐந்து பொருள் 
களாக ' மாறுகின்றது. இவ்வைந்தும் வினைப்படு 
மூலக்கூறின் இரு பகுதிகள் பிரிந்து வெவ்வேறு 
வகைகளில் பிணைவதால் தோன்றுகின்றன. 

பென்சிடீன் இடமாற்ற வினை தொழில் முறை 
யில் முதன்மை வாய்ந்தது. இது சாயப் பொருள் 
களுள் ஒரு வகையான அசோ சாயங்கள் தயா 
ரிக்கப் பயன்படுகிறது. நாஃப்தீனிக் அமிலத்துடன் 
இணைந்து (0௦1164) பென்சிடீன், காங்கோ சிவப்பு 

(Congo red) எனும் சாயத்தை அளிக்கின்றது. இவ் 
வாறு தயாரிக்கப்படும் சில சாயங்கள் அமில-காரக் 

காட்டிகளாகப் (acid-base indicators) பயன்படுகின் 
றன. இவ்வினையால் தயாரிக்கப்படும் ஆர்த்தோ 

டொலிடீன் (01(40-(010/441௦6) எனும் பொருள் நீரில் 
கரைந்துள்ள குளோரைடு, சல்ஃபேட் போன்ற 

உப்புகளின் செறிவை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது, தங்கம் 
பத்து லட்சத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுமே நீரில் கலந் 

  

, NH, 

999k owt F690 691 O63 \ 
ட்டி 

ஆர்த்தோ செமிடீன்   
இண்ட 
ஹைட்ரசோபென்சின் \ 

_ * Wt 

OO) OO 
H,N , H,N 

ப 3: 3௫ ட ட க 
பாராசெமிடீன் ஆர்த்தோ cue FS. or 

© 

பென்சிடீன் 

/ 
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இருந்தாலும் இப்பொருளைப் பயன்படுத்தித் தங்கத் 
தின் செறிவைக் கணக்கிடலாம். 

பென்சில் - பென்சிலிக் அமில (Benzil - Benzilic 

Acid) இடமாற்றம், அடுத்தடுத்து இரு: &ட்டோ 
தொகுதிகளைக் கொண்ட'பென்சில் எனும் மூலக்கூறு 
காரத்துடன் வினையுற்று, நீரேற்றமும் இடமாற்றமும் 
அடைந்து பென்சிலிக் அுிலமாக மாறுகின்றது 
இவ்வினையில் ஒரு காரம் வினைய/ யாகப் பயனா 

கிறது. ; 

C,H, — CO — CO — C,H, 
பென்சில் 

] +H,0 
vy (காரம்) 

OH 

C,H, — C — COOH... .. 

ர, 
பென்சிலிக் அமிலம் . 

பென்சிலிக் அமிலம் மனக்கவலையையும், பட 
படப்பையும் தணிக்கும் பெனாகீட்டைசின் (08020- 
32106) எனும் மருந்து தயாரிக்க உதவுமாதலால் 
இவ்வினை பயனமிக்கது. 

கார்பனைல் தொகுஇக்கு அடுத்த கார்பன் அணு 

வுடன் ஹைட்ரஜன் இணைந்திருப்பின் (இது ஆல்ஃ 
பாஹைட்ரஜன் எனப்படும்), அக் 8ட்டோன் இவ் 

விடமாற்றம் பெறாது. இதற்கு விதிவிலக்கு: &ட்டி. 
பிக் அமிலத்தை (%ஈ(1ற1௦ 8௦10) சிட்ரிக் அமிலமாக ' 
(citric acid) மாற்றும் வினை: 

CH, - COOH 

re 

co 
| 
CH, - COOH 
கீட்டிபிக் அமிலம் 

. | HO . | 

- CH,- COOH ட்ப 

| டை ol 

கீட்டாக்சைம்கள் (1610110688) அமிலப்பொருளின் 
முன்னிலையில் இடமாற்றம் அடைகின் மன. இவ் 
வினைக்கு 2601, (ஈதர் கரைசலாக), செறிவார்ந்த. 
H,SO,, SOCI, ஆயென வினையூக்கிகள், எடுத்துக் 
காட்டு, . ் 

H,C C,H 8 5) ௦௮ 5115 

if 
N—— OH 

பென்சோஃபீனோன் அ்சைம் 
2 ப 

் { வினையூச்கி 

C,H, - NH - CO - C,H ofts tts 
பென்சனிலைடுி 

இவ்வினை நைலான்-6 எலும் பல்அமைடு 
இமை தயாரிக்கத் தேவைப்படும் காப்ரோலாக்டம் 
(caprolactum) crayib மூலப்பொருளைத் தயாரிக்கப் 
பயன்படுகிறது. உட 

வளையஹெக்சனோன் ஆக்சைம் 

பெக்மன் 
வினை 

ச் Re 

.. காப்ரோலாக்டம் 

பல்லுறுப்பாக்கல் 
{ 

o | 

நைலான்-6 

பொதுவாக, வளைய மூலக் கூறுகளைப் பெரிதாக்க 
- இவ்வினை பெரிதும் உதவும். புரதத்தின் அடிப்படை 
யான அமினோ  அமிலங்களையும் பல முதனிலை 
'அமீன்களையும், ' பெப்டைடுகளையும் (peptides) 
இவ்வினையின் வாயிலாகத் தொகுக்கலாம். 

ஹாஃப்மன் (Hofmann) இடமாற்ற, வினை, ]14- 
ஹாலோ அமைடுகள் காரத்தினால் நீறாற் சதை 
வுற்று, இடமாற்றம் அடைகின்றன. குறிப்பாச 31. 
புரோமோ அமைடுகள் வினைப்படுத்தப்படுகின்றன,



C—R 
(| 
௦9 

(% ௯ ஹாலோஜன்) 

H—- N— 

+ OH 

௩1142 20 
(அல்க்கைல் ஐசோசயனேட்டு) 

ஐசோசயனேட்டை நீராற் சிதைத்து' ஒரிணைய 
அமினாகவோ, ஆல்கஹாலால் சிதைத்து யூரித்தேன் 
(urethane) எனும் பொருளாகவோ மாற்றலாம். இவ் 
வினை வாயிலாகக் கிடைக்கும் டைஐசோசயனேட் 
எனும் பொருள் பாலியூரித்தேன் (polyurethane) 
எனும் நுரை அல்லது மெத்தை ரப்பர் தயாரிப்பதற்கு 
மூலப்பொருளாகும். 8 -அலனீன் (48 -8181186) எனும் 
அமினோ அமிலத் தயாரிப்புக்கும் (இவ்வினை உதவும், 

இதையொத்த மற்றோர் இடமாற்ற வினை 
Asi (schmidt) "வினையாகும். அரோமாட்டிக் அமி 
லங்களை முதனிலை அமீன்களாக மாற்றுவதற்கு 
இவ்வினை உகந்தது. 

டையசோமீத்தேன் இடமாற்றங்கள் (013200614௮08. 
Rearrangements). ujevflene இறக்கம் காண இட 
மாற்ற வினைகள் பயன்படுத்தப்படுவது போன்றே 
படிவரிசை ஏற்றம் காணவும் சல இடமாற்ற வினை 
களைப் பயன்படுத்தலாம்,டையசோமீத்தேன்(011,11,) 
எனும் “வினைப் பொருளை ஓரு &ீட்டோனுடன் 
சேர்த்தால் க&ீட்டோன் மூலக்கூறில் மெத்திலீன் 

தொகுதி புகுந்து, அடுத்த உயர் 8ட்டோன் ௨௬ 
வாகிறது. 
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R-CO-R’ + CH:N; > R-CO-CH;-R’ + Ng 

டைஅசோமீத்தேன் மூலக்கூறின் உடனிசைவினால் 
(1850080086) இவ்வினை இயக்கப்படுகிறது.டை அசோ 

மீத்தேன் ஒர். அசைல் குளோரைடுடன் (acyl- 

01107142) வினையுற்று, இடமாற்றமடைந்து, &ட்டன் 
(6150) எனும் பொருளை அளிக்கிறது. இவ்விட 
மாற்றம் உல்ஃப் (97௦100) இடமாற்றம் எனப்படும். 

R-CO-ClI + CH:N, 

ர 
R-CH=C =O + HCl + Ny 

கட்டன் 

நீரையோ, ஆல்கஹாலையோ இக்£ட்டனுடன் 
கலந்தால், முறையே ஓர் அமிலமும், ஓர் எஸ்ட்டரும் 

கிடைக்கும், ஒரு கரிம அமிலத்திலிருந்து அதன் அடுத்த 
autumen (higher homologue) அடைவதற்குப் 
பயன்படும் ஆர்ண்ட்-ஐஸ்டர்ட் தொகுப்பு (&2௰௦- 
Eistert Synthesis) எனும் முறையின் அடிப்படை இது 
வேயாகும். 

பேயர்-வில்லிஐர்வினை ($8721-71111262 £0வர௨ப26- 

ment). இங்குக் கரி, அணுவிலிருந்து ஆக்ென் 
அணுவுக்கு அல்க்கைல் தொகுதி இடம் பெயர்கறது. 
ஒரு 8&ட்டோனை மூஃபுளுரோபொர்அசெட்டிக் அமி 
லத்துடன் (F,;CCOOOH) கலந்தால் &ட்டோன், 
எஸ்ட்டராகிறது. 

R-CO-R + F,CCOOOH-R - CO-OR + F,CCOOH 

கட்டோன் 

எஸ்ட்டர் 

Meas F)rweHms (Stevens rearrangement), 
இவ்விடமாற்றத்தில் இடம் பெயரும் தொகுஇு எலெக் 
core செறிவு மிகுந்ததொரு கரி அணுவுக்குச் செல் 
கிறது. இதேபோன்று ஓர் ஈத்தரை ஆல்கஹாலாக 
மாற்றும் வினையும் (941112 rearrangement) a 
எதிர்மின் அயனியை (௦௨108411௦0) இடைநிலைப் பொரு 

ளாகக் கொண்டது. 

கிளைசன் (002150) இடமாற்ற வினை. ஃபீனைல் 
அல்லைல் ஈதர்கள் சூடேற்றப்படும் போது (20050) 

ஆர்த்தோ - பாரா - அல்லைல்ஃபீனால்களாக மாறு 

இன்றன. இது ஒரு மூலக்கூறு அகவினை எனக்



92 அமைப்பு மாற்றங்கள் 

aA 

Se 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அணு 0!4ஐசோட்டோப்பு 

ஆகும். எனும் அல்லைல் தொகுஇ எவ்வாறு 
ஆர்த்தோ இருக்கையைத் தாக்குகிறது என்பதனைக் 

கண்டறிய இது or உத்தியாகும். வினைப்படு 
பொருளில் ஆக்சிஜனுடன் இணைந்திருக்கும் 04 
வினைவிளைபொருளில் அல்லைல் சங்கிலியின் இறுதி 
யில் உள்ளது. அல்லைல் தொகுதி வளைந்து ஆர்த் 
தோ இருக்கையுடன் இணைந்தால்தான் இது முடியும். 
எனவே இவ்வினையில் வளைய வடிவிலான இடை 
நிலைத் தன்மையின் இறுதிநிலை . (030110 1670010211௦௦ 
State) ஒன்று (111) தோன்றியாக வேண்டும். 

OS 

| 

2 

H 

(111) 

பாரா இருக்கை மீதான தாக்குதல் ஆர்த்தோ 
இருச்கையிலுள்ள அல்லைல் தொகுதியைக் கொண்டு 
நிகழ்கிறது. முஃபுளுரோஅசெட்டிக் அமிலத்தை 
வினையூக்கியாகப் பயன்படுத்தினால் இவ்வினைை 
அறை வெப்பநிலையிலேயே நிகழ்த்தலாம். 

ஃப்ரீஸ் (77)இடமாற்ற வினை. ஃபீனைல் எஸ்ட் 

௦-* ௦ 
H 

| ஆஃ 

பே 

oO 

ஆர்த்தோ அல்லைல் ஃபீனால் 

7 ட ஆ , oH 

RR R R ழ் —> S* = ணை ன் — 
H ஞூ ட் 

ஃ உ... 

பாரா அல்லைல்ஃபீனால் 

டர்கள் லூயிஸ் அமிலங்களான அலுமினியம் குளோ 
ரைடு, போரான் முக்குளோரைடு போன்ற பொருள் 
களின் முன்னிலையில் இடமாற்றம் அடைந்து ஹைட் 
ராக்சி 8ட்டோன்களாகின்் றன. 

மூலக்கூற்று இடை, மூலக்கூற்று அக என இரு 
வேறு இயங்குமுறைகள் இந்த இடமாற்ற வினைக்குக் 
கூறப்பட்டுள்ளன. முன்னால் கூறப்பட்டது பாரா. 
விளைபொருளையும், பின்னால் கூறப்பட்டது ஆர்த் 
தோ விளைபொருளையும் . அளிக்கின்றன. வினையூக் 
கியை மிகுதியான அளவில் பயன்படுத்தினால், பாரா 

வகை கூடுதல் : அளவில் கிடைக்கிறது, கரைப்பான் 
ஏதுமின்றி டைட்டானியம் முக்குளோாரைடை வினை 
ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தினால் ஆர்த்தோ வகை கூடு 

தலாகக் கிடைக்கும். 1, 5001, வினையூக்கிகள் 
பெரும்பாலும் பாரா . விளைபொருளை' அளிக் 
கின்றன. இவ்வினை வைட்டமின் - 8 தயாரிப்பில் 
பயன்படுகிறது. 

கோப் (2006) இடமாற்றம், இவ்வினையில் இரட் 
டைப் பிணைப்புக்கள் இடம் மாறிப் பெரும்பாலும் 
விளை பொருளின் மாற்று௬(150061) உருவாகிறது, 

NS Lg OK 
az ~ அற
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இடை ௨௫, 
ஃபீனைல் அய்ட்ராக்சிலமீன் பாரா அமினோ னால் 

N-N=O ———> oN~(())-NH-CH (௫ O)-NH-CHs 
CH, 

[4-நைட்ரசோ-]1-மெதில் பாரா நைட்ரசோ-]4-மெதில் 

அனிலீன் அனிலீன் 

டு வு 

[1 
| 
ல 

ci? CH, 
> + HCl 

CH 

காப் இடமாற்றம்    



94 அமைப்புவச ஆய்வு 

டெம்யனோவ் (0ிஊர்கா0ர) இடமாற்ற விளை, 
வளைய மூலக்கூறுகளைப் பெரியவை ஆக்குவதற்கு 
இவ்வினையைப் பயன்படுத்தலாம். 

  
  

        
  

  

H H @ 
CH, NH; CH, 

———< ண்கள் 

HNO 

வளைய பியூட்டைல் 
அமினா மெதேன் 

ஓஒ OH CT (ப —> 

வளைய பென்டலமால் 

ரூப்பே (௩16) இடமாற்ற வினை 

OH 

H,C — CH; — C—C = CH 

| 

| 
CH; 

முப்பிணைப்பு . கொண்ட இவ்வினையுறு மூலக் 
கூறு கீழ்க்கண்ட இயங்குமுறை (வழி முறை) வாயி 
லாகக் 8ட்டோனாக மாறுகிறது. 

H,C —CH—C—C 
| | 
H CH; 

| 
H.C — CH = C — C = Cit 

CH, OH 

॥ a a 

H,;C — CH = C — C — CH; 

CH, O. 
“~ 
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அமைப்புவச ஆய்வு 

pretap&) (tetrahedron) வடிவ அமைப்பில் மையத் 
தில் உள்ள கரியணுவின் இணைதிறன் நான்காகவும், 
பிணைப்புக்கோணம் 109° 28” ஆகவும் இருக்கக் 
காணலாம். மேலும் ஒற்றைப்பிணைப்பில் பிணைக் 
கப்பட்டுள்ள அணுக்கள் ஒரு: குறிப்பிட்ட திசையன்றி



எல்லாத் தசைகளிலும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. 
எடுத்துக்காட்டாக எத்தேன் மூலக்கூறில் பிணைக் 
கப்பட்டுள்ள மெத்தில் தொகுஇகள்கரி - கரிஒற்றைப் 
(2-0) பிணைப்பு அச்சைச் (216) சார்ந்து 
சுழலும் தன்மை உடையவை. ஆனால் பிட்சர் 
(11122) எத்தேன் மூலக்கூறில் சுழற்சித்தன்மை (1166 
70131101) தடுக்கப்படுவதைக் கண்ட, றிந்தார். நியூமன் 
(021) வடிவத்தில் எத்தேனைக்8ழ்க் கண்டவாறு 
குறிக்கலாம். 

4 

பு H ர் 

H 
H H NH 

தளத்திருகு வடிவம் இடைத்தடுப்பி வடிவம் 
(staggered structure) (cclipsed structure) 

(1) (11) 

முதல் வடிவத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தொலை 

வில் அமைந்துள்ளன. இரண்டாவது வடிவத்தில் 
ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் நெருக்கமாக ஒன்றின் பின் 
ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. இரண்டு அமைப்புகளும் 

ஒன் றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாறக்கூடியவை. எனி 

னும் முதல் வடிவம் இரண்டாவது வடிவத்தைக் 

காட்டிலும் நிலைப்புத் தன்மை அதிகம் கொண்டது. 

ஒற்றைப் பிணைப்புச் சுழற்ியினால் காணப்படக் 
கூடிய மாற்றங்களை அமைப்புவசம் (௦௦01010021108) 
என்றும், வெவ்வேறு வடிவத்திற்கும் சுழற்சி மாற்றி 
யங்கள் (7012410081 1850100875 01 rotomers) அல்லது 
அமைப்புவச மாற்றியங்கள் (௦௦01018110081 180065 
or conformers) என்றும் பெயர். எளிய மூலக்கூறு 
களில் ஒற்றைப் பிணைப்புச் சுழற்சி உள்ளதாக 

எளிதில் கருதலாம். ஒரு மூலக்கூறுக்கு முடிவிலா 
(infinite) அமைப்புவச மாற்றியங்கள் இருக்கும். 
ஆனால் அதிக இடம் அடைத்துக்கொள்ளும் தொகுதி 
கள் (யு 2ா0௦மழ8) இவ்வகைச் சுழற்சியைத் தடை 
செய்கின்றன. காட்டாக, ஆர்த்தோ இடத்தில் பதி 

லீடு செய்யப்பட்ட டைஃபீனைல்களில் கரி-கரி 

அச்சில் சுழற்சித் தடை இருக்கின்றது. 

உள்நிலை ஆற்றல் (potential 6ோர£ஜு), ஆற்றல் 

அமைப்புவச௪ ஆய்வு 95 

மட்டங்கள் (86£ஐு 1881), இடையீட்டு (1018720110) 
வினைகள் ஆகியவை &ழ்க்காணும் நான்கு காரணங் 
களைப் பொறுத்து அமைகின்றன: (1) இருமூனைச் 
செயல் எதிர்ச் செயல் (010016 19(6780(100) , இதில் ஒரே 
மின்னேற்றமுடைப முனைகள் நெருங்கி இராமல் 
தொலைவில் அமை$ூன்றன, (2) பிணைப்பு எதிர் 
நிலைத்திரிபு (௦00 00081114௦௩ strain),(3) கொள் 
இடைநிலைத்திரிபு (216710 817818),(4) பிணைக்கோண 
நிலைத்திரிபு (6௦௦ 80216 strain). 

அமைப்புவச ஆய்வு.மூலக்கூறில் பங்கீடு கொள்கின்ற 
பகுதிகளின் உள் இடை விசைகளினால் ஏற்படுகின்ற 
விளைவினால் மூலக்கூறின் நிலைத்தன்மை அல்லது 
நிலைப்பு குறைகிறது. இந்நிலையில் மூலக்கூறு நிலைத் 
திரிபு நிலையில் உள்ளதாகக் கொள்ளப்படுகிறது, 

ஏற்புடைய (றா816£சம்) அமைப்புகளைப் பற்றியும் 
அவற்றின் இயல் - வேஇப்பண்புகளைப் பற்றியும் 
ஆராய்வதே அமைப்புவச ஆய்வு (௦0௦01ஐ11008] 
80213818). அணுக்கருக் காந்த ஒத்திசைவு (௨0௦162 
magnetic resonance) முறையில் மூலக்கூறுகளின் 
அமைப்புவசங்களைக் கண்டறியலாம். 

ஒரு மூலக்கூறின் முழுத்தன்மையைப் பற்றி அறிய 
வேண்டுமானால் அதில் பிணைந்துள்ள தனிமங்களின் 
பிணைப்புகளைப் பற்றியும் உருவமைப்பு (௦௦0112ப74- 
(100), சுட்டமைப்பு (அமைப்பு வசம்) பற்றியும் அறித் 
இருக்க வேண்டும். 

உருவ அமைப்பு, அமைப்புவசம் இவையிரண்டும் 
ஒன்று போலத் தோன்றினாலும் வெவ்வேறானவை; 
உருவமைப்பில் ஓர் அமைப்பிலிருந்து மற்றோர் 
அமைப்பாக மாறும்போது ஓன்று அல்லது பல 
பிணைப்புகள் நீங்கிப் புதிய பிணைப்புகள் உண்டா 
கின்றன. ஆனால் அமைப்பு வசத்தில் ஒர் அமைப்பி 
லிருந்து மற்றோர் அமைப்பை மூலக்கூறின் ஒரு 
பகுதியை ஒற்றைப் பிணைப்பைச் சுற்றச் செய்து 
பெறலாம். 

எத்திலீன் இருகுளோரைடை அடுத்த பக்கத்தில் 
உள்ள 111 10 * அமைப்புகளினால் குறித்துக் காண் 
பிக்கலாம், 

அமைப்பு 111 அதிக நிலைத்தன்மை உடையது. 

n- பியூட்டேனில் வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய 

நான்கு அமைப்பு வசங்கள் (71-1%) இல் காணப்படு 
கின்றன. அமைப்பு 71 குறைந்த ஆற்றல் உடையது, 
இதில் மெத்தில் தொகுதிகள் தொலைவில் உள்ளன. 

ஆனால் இதற்கு அடுத்து வருகின்ற அமைப்பில் (1417) 
மெத்தில் தொகுதிகள் நெருங்கி உள்ளன. இதிலிருந்து 
ஏற்புடைய அமைப்பு வசங்களில் பெரிய தொகுதிகள்
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முற்றிலும் தடுப்பு நிலை 

cl cl 
Ct 0] H 

cl 

டிரான்சாய்டு சிஸ்சாய்டு பகுதிகோள்மறைப்புள்ள 

(transoid) (fully cisoid) (partially eclipsed) 

(1) (tv) YD. 

CH; 

_ CH; 

(VD 

  

நெருங்கி உள்ளன. இதிலிருந்து ஏற்புடைய அமைப்பு 
வசங்களில். பெரிய தொகுதிகள் தொலைவில் 
காணப்படும் என்று தெரிகிறது. இதற்குக் காரணம் 
பிணைப்பில் பங்கீடு கொள்ளாத தனிமங்களின் 
எலெக்ட்ரான் விலக்கு விசையாகும் (repulsive force), 

அமைப்பு வச ஆய்வு 'என்பதனை வளைய ' ஹெக் 
Geer QumBscets (cyclohexane derivatives) upg. 

ஆராய்ந்தால் நன்கு அறியலாம். வளைய ஹெக்சேன் 
பெறுதிகள் நிலையான மூலக்கூறுகள், எனவே 
வளைய ஹெக்சேன் நிலைத்திரிபு அற்ற (211655) 

வளையத்தைக் கொண்டதாக சாக்சே, (Sachse) என் . 
பவரால் கருதப்பட்டது, இதன். 'அடிப்படையில் . 
வளைய ஹெக்சேன் மூலக்கூறு நிலைத்திரிபற்ற 
இரண்டு கட்டமைப்புகளில் காணப்படுகிறது. ஒன்று 
நாற்காலி cuss கட்டமைப்பு (0412 1010), மற். 
Goren படகு வசக் கட்டமைப்பு (0084 4010): 
இவற்றின் கொள் இட நிலைத்திரிபும் பிணைப்பும் 

படகுக் கட்டமைப்பு 

  

நாற்காலிக் கட்டமைப்பு 

எதிர் நிலைத் தஇரிபும் வேவ்வேறானதால் இவ்வி 
ரண்டு அமைப்புகளின் ஆற்றல்கள்' வெவ்வேறாகக் 
காணப்படுகின்றன, நாற்காலி வடிவத்தில் அனைதீ 
துக் கரி- ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளும் சாய் 

CH; cH 
H CHy 

H 1 

HO, ஷி H HH 

(VIE) (1X) : 

வான தளத்தில் (staggered position) அமைந் 
துள்ளன. ஆனால் படகு வடிவத்தில் நான்கு கரி- 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் (1, 2; 3; 4; 4, 5; 6, 1) 

சாய்வான 'தளத்திலும், இரண்டு கரி - oan oy 

ஜன் பிணைப்புகள் (2, 3; 5, 6) கோள்மறைப்புற்ற 
நிலையிலும் (eclipsed) அமைந்துள்ளன. படகு கட் 
டமைப்பில் நிலைத்திரிபு நிலை நாற்காலி வடிவத் : 

தைக் காட்டிலும்: அதிகமாக உள்ளதால் குறைந்த 
நிலைத்திறன் உள்ளது. படகு வடிவம் எளிதில் மற்ற 
வடிவங்களுக்கு மாறக் கூடிய தன்மை உடையது. 

இதனால் ஹைட்ரஜன்களில் தடுப்பு: நிலை குறைக 
றது. அறை வெப்ப நிலையில் ஆற்றல்: எல்லை மட்: 

Lact (energy barriers) ஓன்று மற்றதற்கு 'மாறு 

வதைத் தடுக்கின்ற அளவிற்கு இல்லாவிட்டாலும் 
அந்தந்தக் கட்டமைப்புகளைத் தக்க வைத்துக் 

கொள்ளக் கூடிய அளவிற்கு உள்ளன. நாற்காலி : 

வடிவத்திற்குத். திருகு. நிலைப் படகு வடிவத்தைப் 
போல் (145128 0021 1010) எல்லை ஆற்றல் உள்ளதால்



சமநிலைக் கலவையில் நாற்காலி வடிவம் அதிக 

மாகக் காணப்படும். வெப்ப இயக்க இயல் (ர் 
1000020105) அளவீடுகளிலிருந்து திருகு நிலைப் படகு 
வடிவம் ஆயிரத்தில் ஒன்றாகக் கணச்கிடப்பட்டுள் 
ளது. 

வளையஹெக்சேனின் படகு, நாற்காலி ஆகிய 
இரண்டு உருவமைப்புகளும் ஒன்று மற்றொன்றாக 

மாறக் கூடிய திரிபற்ற நிலையில் இருப்பதனால் 
பேயரின் இறுக்கக் கொள்கை (Bayer Strain theory) 

கைவிடப்பட்டது. மோஹ்ர் (18௦0) 1918இல் 

சாக்சேயின் கொள்கையை விரிவாக்கி இரண்டு 
வளைய ஸெக்சேன் வளையங்கள் ஓனறாக 
இணைந்த வளைய அமைப்பைக் கொண்ட சேர்மம் 
(டெ.க்கலின்) படகு, நாற்காலி என்ற இரண்டு ௨௫௬ 

வமைப்புகளில் இருக்கலாம் என அகளகித்துக் கூறி 
னார். ஏனெனில் இத்தகைய உருவமைப்புகளில் 
சாதாரண நிபந்தனைகளில், ஒன்று மற்றொன்றாக 

மாறக் கூடிய தன்மை இருக்க முடியாது எனக் KH 

தப்பட்டது, இரண்டு வளையஹெக்சேன் வளையங் 
களை இணைந்த நிலையில் கொண்ட டெக்கலின் 
(020111) என்ற சேர்மத்தின் நேர் (019) எதிர் (17808) 

வடிவங்களை ஹக்கல் (1100%₹1) என்பவர் 1925இல் 

பிரித்தெடுத்தது, சாஷ்- மோஹ்ர் கொள்கையை 
உறுதி செய்வதாக அமைந்தது. மேலும் வளைய 

பாரஃபின் சேர்மங்களின் மூலக்கூறு எரிதல் வெப் 
பழமும் இக் கொள்கையை உறுதி செய்கிறது. 
பாரஃபின்களின் (paraffins) வளையத்தின் பரும 
னைப் பொறுத்துத் திரிபு மாற்றமடையுமானால் 
.அம்மாற்றம் ஹலக்கூறு எரிதல் வெப்பத்திலும் 
காணப்படுதல் வேண்டும். ஒரு சேர்மம் அதிக மூலக் 
கூறு எப்தல் வெப்பத்தைப் பெற்றிருந்தால் அது 
நிலையற்றதாக இருக்கும் என அறியப்படுகிறது. 
மேலும் மூலக்கூறு திரிபற்றதாக இருக்க வேண்டு 
மானால் அதில் கரி அணுக்கள் பல தளங்களில் 
இருந்தாகவேண்டும் என்பதையும் அறிகிறோம்.. 

~- Gar. Gar. 

நூலோதி : 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 

Edition, McGraw - Hill Book Company, New 
York, 1983. 

அமைப்பொற்றுமை (கணிதம்) 

வடிவ கணிதத்தின் இடத்தியல் (10001023) பகுதி 

௮,௧32. 
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யுடன் தெடர்புடைய இயற்கணிதக் கட்டமைப்புகளை 
(algebraic structures) அடிப்படையாகக் கொண்ட 
கணிதப் பிரிவு அமைப்பொற்றுமை (homology) 
எனப்படும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதியைப் பண் 
படிப்படையில், அதற்குச் சமமான பகுதியோடு 
தொடர்பு படுத்தலாம். அல்லது, உச்சிகள் (vertices) 
மட்டும் தொட்டுக் சொண்டுள்ளபடியோ, விளிம்பு 
(edge) முழுவதும் கொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படியோ, 
உள்ள முக்கோணங்களின் தொகுப்பான கலப்புப் 
பகுதியாக (0௦016) வும் அமைக்கலாம். (காண்க 
படம் 1) 

பூச்சியம், ஒன்று, இரண்டு பரூமானப் (018051௦௬ 
பொருள்களாகிய புள்ளிகள், கோடுகள், முக்கோணங் 
கள் முறையே 0-அகம் (௦611) 7-அகம், 2-அகம் எனப் 
படும், இவை முறையே E°, BE}, 82 என்று குறிக்கப் 
படுகின்றன. வரம்பு Gleuss) (boundary operator) «ter 
பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்டின் முளைப்புஉளி 
கள் அல்லது கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணத்துன் 
பக்கங்கள் அல்லது கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்முகத்த 

கத்தின் (1611206070) பக்கங்களாலான முக்கோணங் 
களைக் குறிக்கும். பின்வரும் படத்தில் சமன்பாடுகள் 
(1), (2) ஐக் காண்க, 

படம்-2இல் முக்கோணத்தின் வரம்பு 

9k? = El + E, + B3 (1) 

கோட்டின் முனைப்புள்ளி 

oH = E+ BS (2) 
1- சங்கிலியின் வரம்பு 

ol + B= G+ ஜீ ஜிடி mi 
0 0 

=E, +E, (3) 
1- அகங்களை உறுப்பாகக் கொண்ட பல்லு 

இப்பி (2017௩00181) ௩ - சங்கிலி (n-chain) எனப் 
படும். பல்லுறுப்பிகளிலும், தனி உறுப்புகளிலும் 
வரம்பு செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்: இவ் 
வாறு வரம்பு செயலியைப் பயன்படுத்தி விளையும் 
உறுப்புகளை, மட்டு இரண்டு (௯௦001௦ 2) அடிப் 
படையில் கூட்ட வேண்டும். (அதாவது எவை 
யேனும் இரண்டு முற்றொருமித்த (1821011081) அகங் 
களைக் கூட்டினால் பூச்சியம் வரும்.) (காண்க. 
சமன்பாடு (3) ) இவ்வாறு வரம்பு செயலி பயனான 
சங்கிலிகளைக் கூட்டும்போது பூச்சியம் கிடைத்தால், 
அதனுடைய மூலச் சங்கிலி, சுற்று (0௦16) எனப்படும். 
இத்தகைய சுற்று/களின் குறியீட்டில் எழுதப்படும் 
முன்னடைவு (26115) அதனுடைய பருமானத்தைக்
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படம் 1. கலப்பு அமைப்பு :   

அமைப்பொற்றுமை (கணிதம்) 

  

  

  . படம் 2. எல்லைகளையுடைய முக்கோணம் , 

  

காட்டுகின்றது. இருந்தபோதிலும் அனைத்துச் சுற்று 
களும் வரம்புகளாகா. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 
முக்கோணத் துளையின் . (படம். 1) மூன்று பக்கங் 

களினால், வரையறுக்கப்படும் சுற்றுகள் எந்தப் 
பகுதிக்கும் வரம்புகளாகா. ர 

&ட 22 என்ற -சுற்றுகளின். கூடுதல் ஒரு 2- 

சங்கிலியின் வரம்புகளானால், அவை ஓரியல்பானவை 

(1௦௦1௦20089) எனப்படும். '' ஒன்றுக்கொன்று ஓரே 
இயல்புடைய அனைத்துச் சுற்றுகளின் தொகுப்பு 

அமைப்பொற்றுமை வகுப்பு (homology class) sree 

படும், ௩- பரிமானமுள்ள அனைத்து அமைப் 

பொற்றுமை வகுப்புகளின் கணம் (56) வடிவியல் 

பகுதியைப் பற்றிய அமைப்பொற்றுமை குலம் 
(homology group) எனப்படும் ' ் 

இந்தக் குலங்களின் தன்மைகளையும், வடிவியல் 
பகுதிகளுக்கடையே உள்ள வேறுபாடுகளையும் 
இயற்கணித இடத்தியலில் (algebraic topology) srg, 
அறியலாம். அமைப்பொற்றுமைக் குலங்களின் கோட் 
பாடு யூகீளிடு அமைப்புகளிலிருத்து இடத்தியல். வெளி 
வரை விரிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

நூலோதி 

Encyclopaedia _ Britannica, Micropaedia, Vol-5, 
Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, 1982. 

'அமைப்பொற் றுமை (விலங்கியல்) 

உயிரினங்களில், குறிப்பாக, விலங்குகளில் காணப் 
படும் உறுப்புகளின் அமைப்பொற்றுமை (1௦௦1௦ஐ) 

அவற்றின் பரிணாம ( படிமலர்கச) உறவினை அறிய 

உதவுகிறது. | 

பிறக்க முறையிலும் (origin), கருவளர்ச்சி முறை 
யிலும் இரு உறுப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பொது 
பரிணாமத் தொடக்கத்திலிருந்து உண்டாகியிருக்கக் 

கூடுமானால் அவ்வுறுப்புகளை அமைப்பொத்த அறுப் 

புகள் என்று கொள்ளலாம் (வீல்மர் -71110/ர, 1959), 
அமைப்பொற்றுமை என்பது, உறுப்புகள் ஒரு பொது 
மூதாதையரிடமிருந்து பரம்பரை பரம்பரையாக வரு 

வதால் அவை ஒன்றையொன்று சார்ந்து ஒன்றுபோல் 
காணப்படுவதைக் குறிக்கிறது (சிம்சன் - 810080, 
1960), இவ்வரையறை அமைப்பொற்றுமைக்கும் 
பரிணாம (படிமலர்ச்சி) மாற்றங்களுக்கும் இடையி 
லுள்ள தொடர்பு முக்கியத்துவத்தைப் புலப்படுத்து 
இறது, 

அமைப்பொற்றுமை பற்றிய வேறு சில கருத்து 
களும் இங்கு அராயப்பட வேண்டும். எடுத்துச் 
காட்டாகக் குவி பரிணாமத்தில்(00017612604 6401101100) 
ஒரு பொது மூதாதையர் இல்லாமலேயே, புறச்சூழல் 
நிலைக்கேற்றவாறு தோன்றிய தகவமைப்பின் மூலம்



ஓத்த அமைப்புடைய . பண்புகள் இரு வேறுபட்ட 

இனங்களில். 'தோன்றக்கூடும். இங்கு; அமைப்பொற்் ந் 
றுமை இருப்பதால். மட்டுமே அவ்வுறுப்புகள் பரிணா 
மத்தின் மூலம் ஒரு பொது மூதாதையர் வழி தோன்றி 

யுள்ளன என்ற. கொள்கை மறுக்கப்படுவது; 

. அமைப்பொற்றுமை பற்றிய பழங்கருத்துக்கள். உறுப் 
ப்கள், .பலவேறுபட்ட விலங்குகளில் ஒரே தன்மை 

யினவாகக் . காணப்படும் நிலையினை , 

கிறது. இதன் பிறகு ஓவன் (0௬0), 1804-1892) காலத் 

இல் மற்றொரு விளக்கம் கூறப்பட்டது.அவர் கருத்துப் 

படி. அமைப்பொத்த 2. mrny - (homologous organ) 

என்பது பல்வேறு வகையான விலங்குகளில் உருவில் 

வேறுபட்டு, ஒரே வகையாகச். செயல்படும். உறுப்பு 

களாகும். இக்கருத்து ஏற்கத் தகுந்ததன்று. காரணம், 
இவருடைய “ஒருவகை” (58106) அல்லது ‘Ge mut’ 

(different) என்ற நிலைகள் தெளிவாக விளக்கப் 

படாமல் இருப்பதேயாகும்.. 

இதன். பிறகு டார்வின். (Darwin, 1859), அமைப் 

பொத்த உறுப்பு, , என்பதற்குத் தெளிவான. வரை 

யறையைக் :.கண்டார். .. இவர். கூற்றுப்படி, ஒத்த 

பண்புகளையுடைய ...இத்தகைய உறுப்புகள் ஒரு 

பொது மூதாதையரிடமிருந்து... பரம்பரை பரம்பரை 

யாக வந்தவையாகும். இக்கருத்தினையே டார்வினுக் 

குப் பிறகு வந்தவர்கள் ஆதரித்துக் கையாளுகின்றனர். 

oats. உறுப்புகள். பல்வேறு விலங்குகளில் 

காணப்படும் அமைப்பொத்த உறுப்புகள் ஒரு குறிப் 

பிட்ட: செயலையே .: செய்யவேண்டுமென்ற ..நியதி 

யில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, . மனிதனுடைய கையி 

னைக் காணலாம்.: பறவையின். சிறகு,. தவளையின் 

முன்னங்கால் ஆகியவற்றின் உள்ளமைப்பை 

ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இவ்வுறுப்புகள் யாவும் 

சில பொதுவான. அடிப்படை அமைப்புகளைப் பெற்றி 

ருப்பதைக் காணலாம். மனிதனின் கைகள், வேலை 

செய்வதற்கும், பறவையின் -- சிறகுகள் பறப்பதற்கும், 

தவளையின் முன்னங்கால்கள் தாவிச் செல்வதற்கும் 

பயன்படுகின்றன. இவ்வாறு செயலால் 6 வறுபட்டும் 

அமைப்பால், _ஒரு தன்மைத்தாகவும் காணப்படும் 

திமிங்கிலத்தின் துடுப்புக்கை, ' தவளையின் முன்னங் 

கால், பறவையின் ஏறகு, மனிதனின் கை ஆகியவை 

அனைத்தும் அமைப்பொத்த உறுப்புகளாகும். 

அற்றுப்போன மீன்களின் (61004 118065) துடுப் 

பில் காணப்படும் உள்ளமைப்பிலிருந்தே மனிதன் 

உள்ளிட்ட, தரையில் வாழும் அனைத்து முதுகெலும்பி 

களின் கைகால்களின் உள்ளமைப்பும் பரிணமித்திருக்க 

வேண்டும். எனவே, அற்றுப்போன மீன் மூதாதைய 

ரிடமிருந்தே பரிணாம வழிமூலம் இத் தைய பொதுத் 

7 

பெலன். 

(Belen, 1555) என்பவர். உணர்ந்திருந்ததாகத் . தெரி 

அமைப்பொற்றுமை (விலங்கியல்) 99 

எவ
்வ
 
ச
ச
்

 

ஸ்
வ 
வ
ச
ன
க
்

 

me 
* 

“வ
 ப
க
ல
ை
 உல
 
உண

்
 ஆ

 க
க
க
 உ

 ச
மச்

 

க
வ
ை
 

கச
ச்
கக
டி
     

  

9 
et

 a,
 

a f
e
 

e 

  

லப்
 

~~
 

o
m
e
 
o
m
 

வ
க
 

vo
, 

—
 
w
e
n
,
 

ண
ை
 

வ
 

to
 

to
 rs
 

uLid 1, ௮மைப்பொத்த உறுப்புகள் 

3... திமிங்கலம் (துடுப்புக்கைர், 2. தவளை (முன்னடிகால்]) 

- ட பறவை (8றகு)), 4. மனிதன் (கைர். 

ச் 

கன்மைகளைப் பெற்று, அமைப்பொத்த உறுப்புகள் 
வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்கின்றன. 

பாலூட்டிகளின் : தைராய்டு சுரப்பியும் தாடை 
யற்ற முதுகெலும்பியான பெட்ரோமைசானின் (2 6(10- 
13200) அம்மோசீட்டஸ் வேற்றிளரியின் (3010000663 

larva) ' தொண்டை : வரிப்பள்ளமும் (6040591316) 
வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்தாலும் பிறக்க முறை 
ஒன்றாக இருப்பதால் இவ்வீரண்டும் அமைப்பொத்த 
உறுப்புகளே. 

சிக்கல் மிகுந்தம றே றார் அமைப்பொற்றுமையைப், 
பாலூட்டிகளின்: நடுச்செவி எலும்புகளான சுத்தியல் 
எலும்பு (811615), பட்டறை எலும்பு (incus), அங்க 

வடி எலும்பு (518066) ஆகியவற்றில் காணலாம். 
இவ்வெலும்புகள் யாவும் மீன் மூதாதையர்களின் 
சில தாடை எலும்புகள் பரிணாம மாற்றமுற்றுத் 
தோன்றியவையாகும். மீன்களில் உட்செவி காணப் 

படுகிறது. இது, புறப்பகுதியுடன் ஒரு தொண்டைச் 
செவுள் பிளவு (றகர ௩2681 த111 511) மூலம் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளது. இதுவே, &யார்பாலூட்டி விலங்கு 
களில் நடுச்செவியாகப் பரிணமித்துள்ளது. பல இரு 
வாழ்விகளிலும் (amphibians) ஊர்வனவற்றிலும் 
(reptiles) தொண்டைச் செவுள் பிளவுத் : துளை 
செலிப்பறைச் சவ்வினால் மூடப்பட்டுள்ளது. இச்சவ் 
வுடன், மாற்றமடைந்த ஒரு சிறு தாடைஎலும்பு 
இணைந்துள்ளது. இவ்வெலும்பே, உயர்விலங்குகளில் 
நடுச்செவியின் அங்கவடி எலும்பாகப் பரிணமித்து 
உள்ளது.
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படம் 2, பாலூட்டியின் நடூச்செவி அமைப்பு 

3... சுத்தியல் எலும்பு, 3, பட்டறை எலும்பு, 

8... அங்கவடி எலும்பு. 

செவி உறுப்புகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில் 
தீராப்சிடாவின் (therapsida) கீழ்த்தாடை எலும்பு 
களில் ஒன்றான குவாட்ரேட் எலும்பு (00407846 ௦௦6) 
பாலூட்டிகளில் ஒலியைக் கடத்தக்கூடிய பட்டறை 
எலும்பாகப் பரிணமித்துள்ளது. அதைப்போலவே, 
மற்றொரு &ழ்த்தாடை எலும்பான அஆர்ட்டிக்குலர் 
sroyibry (articular bone) பாலூட்டிகளில் சுத்தியல் 
எலும்பாக மாறியுள்ளது. மீன்களிலுள்ள ஹையோ 
மாண்டிபுலார் etgyibty (hyomandibular) மற்றொரு 
செவியெலும்பான அங்கவடி எலும்பாகப் பாலூட்டி 
களில் அமைந்துள்ளது. . ; 

  

மீன் பாலூட்டி 
படம் 3. நடுச்செவி அமைப்பு 

"சீ. ஹையோமாண்டிபுலார் எலும்பு, 2. அங்கவடி எலும்பு, 

பரிணாம  அமைப்பொற்றுமையும் (89010100௨3 
homology) தொடர் அலமப்பொற்றுமையும் (5௮ 
homology), மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டுகளைப் 
பரிணாம அமைப்பொற்றுமையின் சான்றுகளாசக் 
கொள்ளலாம். இதனால் ஒரு மூதாதையர் வழியாகப் 
பரிணமித்துள்ள பல்வேறுபட்ட விலங்குகளின் 
உறுப்புகளுக்கிடையேயுள்ள தொடர்பு தெளிவாகிறது, 
சில நேரங்களில் அமைப்பொத்த உறுப்புகள் இட 
மாற்றமும் பெற்றிருக்கலாம். : எடுத்துக்காட்டாக, 
*இலியம்' (11/லம) எனப்படும் இடுப்பெலும்பு தவளை 
களில் ஒன்பதாவது முள்ளெலும்புடனும், மனிதனில் 

25இலிருந்து ' 27ஆவது முள்ளெலும்புகளுடனும் 
இணைந்துள்ளது. :' இவ்வேறுபாட்டினால் இலிய 
எலும்பு அமைப்பொத்த உறுப்பன்று எனக் கூற 
இயலாது. இடுப்பெலும்பின் பரிணாமத்தில் அதன் 
அசைவிடம் சற்று மாறி வரலாம் (ஈட்டன்-88101 

1951), உ” 

பரிணாம அமைப்பொற்றுமை போலவே 
தொடர் அமைப்பொற்றுமையும் விளங்குகிறது. ஒரு 
விலங்கில், இரு முறையோ, இரண்டிற்கு மேற்பட்ட 
முறையோ தொடர்ந்து அமைந்துள்ள உறுப்புகளுக் 

இடையேயுள்ள தொடர்பினை இது விளக்குகிறது. 
விலங்குகள், உறுப்புகளை மறுபதுப்புச் செய்யும் 

அடிப்படைத் தன்மையைப் ' பெற்றுள்ளன. விலங்கு 

களில் இடது பக்கமுள்ள உறுப்புகள் அதே அமைப்பு 

டன் வலது பக்கமும் இருப்பதைப் பல விலங்கு வகை 
களில் காணலாம். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, 

முள்ளெலும்புகள், விலா எலும்புகள். கை, கால்களி 
லுள்ள விரல் எலும்புகள், பற்கள் ஆகியவற்றைக் 
கூறலாம். இதைப்போலவே செதில்கள், இறகுகள், 
மயிர்கள், வியர்வைச் சுரப்பிகள் முதலியன தொடர் 

அமைப்பொற்றுமை உடையவையாகும். 

a 

  

படம் 4. பர்லூட்டுகளில் பற்களின் அமைப்பு 

7. வெட்டுப் பல், 2. கோர்ரப் பல், , 
8. முன்கடைவாய்ப் பல், 4.0 கடைவாய்ப் பல். 

ஒரே தன்மையுடன் காணப்படும் தொடர் 
அமைப்பொற்றுமையுடைய உறுப்புகளிலும் பரிணா



  

இத்தன்மையைப் பற்களின் அமைப்பில் காணமுடி 

யும். கோரைப்பற்கள் (கர்ற65)) வெட்டுப்பற்கள் 

(incisors), முன்கடைவாய்ப் பற்கள் (premolars), 

கடைவாய்ப் பற்கள் (௩௦18௭8) ஆகியவை ஒன்றை 

யொன்று ஓரளவு ஓத்திருந்தாலும் பெரிதும் வேறு 
படுகின்றன. ஆனால் இவை யாவும் தொடக்ககால 

ஊர்வனவற்றின் எளிய கூம்புப் பற்களிலிருந்து 

(௦01௦21 (2600 தோன்றியவையே. 

அமைப்பொற்றுமைக்கும் செயலாற்றுமைக்கும் (&௭8- 

1௦89.) உள்ள வேறுபாடு. அமைப்பொற்றுமைக்கும்'செய 

“லொற்றுமைக்கும் அடிப்படை வேறுபாடுகள் உண்டு. 

செயலொற்றுமை என்பது பிறக்க முறையாலும் 

கட்டமைப்பாலும் (817001016) வேறுபட்ட உறுப்புகள் 

ஒரேவகைப் பணியைச் செய்யும் நிலையாகும். பறவை 

களில் காணப்படும் சிறகின் அமைப்பை ஆராய்ந்து 

பார்த்தால் மற்ற விலங்குகளின் முன்னங்காலின 

அமைப்போடு அது ஓஒத்திருப்பதைக் காணலாம்: 

எனவே முன்னங்கால்கள் பரிணமித்துச் சிறகுகளாக 

மாறின எனக் கூறலாம். இதன் அடிப்படையில் 

விலங்குகளின் முன்னங்கால்களும் பறவைகளின் சிறகு 

களும் . அமைப்பொத்த உறுப்புகளாகக் கருதப்படு 

இன்றன. ஆனால் பூச்சிகளின் இறக்கைகளையும் 

பறவைகளின் சிறகுகளையும் அமைப்பொத்த உறுப்பு 

“களாகக் கொள்ள இயலாது. ஏனெனில், பூச்சி 

- இறக்கைகளின் பிறக்க முறையும் கட்டமைப்பும், 

- பறவைச் சறெகுகளின் பிறக்க முறையிலிருந்தும் கட்ட 

மைப்பிலிருந்தும் முற்றிலும் வேறுபடுகின்றன. 

  

படம் 5. (0) இறக்கை (பூச்?) (2) DOG (uma). 

பூச்சிகளின் இறக்கைகள், உடல் தோலின் புறவளர்ச் 

சியின் (outgrowth) மூல்ம் தோன்றியவையாகும். 

, பறவையின் சிறகுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, பூச்சி 

இறக்கைகள் வேறுபட்ட , தோற்றமுடையனவாக 

இருப்பினும் ' ஒரேவகைச் செயலை, அதாவது பறக் 

கும் செயலைச் செய்வதால், அவை செயலொத்த 

உறுப்புகள் (80210த005 072808) ஆகும். 
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இதைப்போலவே தலைக்காலி மெல்லுடலிகளின் 
(cephalopod molluscs) கண்களும் மனிதனுடைய 

கண்களும், தோற்றத்தால் வேறுபட்டாலும் ஒரே 

பணியினைச் செய்வதால் அவ்வுறுப்புகள் செய 
லொத்த உறுப்புகளாகும். 

உயிரின வகைப்பாட்டியலில் அமைப்பொற்றுமையின் 
பங்கு. இன்றைய வகைப்பாட்டியல் (61858141081101), 

உயிரினங்களின் உள்ளுறுப்புத் தன்மைகளையும் 
(anatomical characteristics) at mMQewedwcd siren. 
களையும் (physiological characteristics) அடிப்படை 

யாகக் கொண்டே அமைந்துள்ளது. பல்வேறு இனங் 
களின் உறுப்புகளில் ஒற்றுமை காணப்படுவதிலிருந்து 
அவை ஓரு மூதாதையர் வழி பரிணமித்துள்ளன 

எனக் : கொள்ளலாம். அந்த வகையில், அமைப் 

பொற்றுமை, வகைப்பாட்டியலில் கயிரினங்களுக் 
இடையேயுள்ள இனத்தொடர்பினை வெளிப்படுத்து 

வதில் பெரும் பங்கு கொள்கிறது. செயலொற்றுள :௦ 
முறையில் அமைக்கப்படும் வகைப்பாட்டியல், பரி 

-ணாம அடிப்படையில் அமையாமல், செயற்கை 
முறையில் அமைந்த ஒன்றாகவே தோன்றுகிறது. 

~ 6. Gor, 
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, அமைலாய்டு மிகை 

அமைலாய்டு (ஊர1௦14) என்பது சில இயல்பற்ற 

நிலைகளில் தோன்றும் ஒருவிதப் புரதச்சத்து ஆகும் .
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* இதன் மிகைநிலையை அமைலாய்டு. wens (amyloid- 
‘ osis) என்று கூறுவார்கள். பல "நோய் நிலைகளில், 
. உடலில் உள்ள எந்த உறுப்பிலும், திசுவின் உயிர 
“ணுக்களுக்கிடையேயும் இவை ' இருப்பதைக் ' காண 

லாம். மியூக்கோபாலி சாக்கரைடும், புரதமும் சேர்ந்த 
- செவ்வணு (6031100011) கொண்ட ஹையலின் படலம், 
செல்களுக்கு வெளியே, இந்த: நோயில் Ug RDS 

ததி பெயர்க்காரணம். “லிர்கெள., (Virchow), - என்ற 
- ஆராய்ச்சியாளர் அமைலாய்டு இருக்கும்௨றுப்புகளின் 

மேல் அயோடின், கரைசலை (iodine solution) aan sh) 
அதனால். தோன்றும் . . மஞ்சளுடன் , கூடிய சிவப்பு 

். நிறப்பொருளுடன் .. , கந்தக. அமிலத்தைக் : (sulphuric 
acid) கலந்து நீலம் " கலந்த Don 517 நிறம். உண்டா 

a வதைக் கண்டார். இந்த, மாற்றம், *“அமைலம்'” அதா 
பவது, *கஞ்சிப் _ பசை: கொடுக்கும் 'மாநிறத்தைப் 
போல், இருந்ததால், "இதனைக். கஞ்சிப்பசை ' என்றே 

. : கருத, இதற்கு. அமைலம். என்று: பெயர் கொடுத்தார். 

ஆனால், “இது: 'கஞ்சிப்பசை. அன்று : என்பது, , நாளா 
வட்டத்தில், தெரியவந்தது. dose. oad 

போவ பொரு yy 

5. அமைலாய்டின் தோற்றம். நுண்ணோக்கி வழியாகப் 
்.. பார்த்தால் அமைலாய்டு, வடிவமற்ற, இளஞ்சவெப்பு 
நிறமுள்ள தெள்ளிய படிகநிறமுடைய உயிரணுக்களின் 
வெளியே காணப்படும் பொருளாகும். இதன். அளவு 

மிகும்போது, அருகிலுள்ள உயிரணுக்களின் மேல் 
ட அழுத்தத்தை உண்டு. பண்ணி BODE Ne ் 

சர டுல்சட் ௨1 உல்ல 

01) 0521 
tant அமைலாய்டு “தோன்றும்” நோய்கள், ப்ல உள, 
இவற்றின் வகைப்பாடு சரிவரச்' செய்யப்படவில்லை. 
இதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. அவற்றில் முக்கிய 

“மானவை; 'அமைலாய்டு: "நிலையுடன், பல நோய்கள் 

* இருப்பது, அமைலாய்டு "நிலையுடன்! வேறு. நோய் 
ஏதும் இல்லாதது என்பனவாகும்..* மேலும், அமை 

பலாய்டின்,; அமைப்பிலும் (மாறுதல்கள், 'தெரியவந்தி 
ருக்கின்றன... f இன்னும்); அமைலாய்டு இல. குடும்பங் 

iye களில். , தலைமுறையாகத்.., தோன்றுகிறது. : இதனால் 
"சரியான்" பாகுபாட்டைச்' “செய்ய் முடியவில்லை. எனி 
“னும், “இதனை ' “இரண்டு 'வகையாகப்” பிரிக்கலாம். 
அவையாவன வேறு நோய் ஏதும் 'இன் றி.” முதல் 

vi ''நிலையாகத் தோன்றும் அமைலாய்டு -மிகை!! (primary . 

amyloidosis), வேறுநோயுட்ன்தோன்றும் இரண்டாம் 
5 நிலை; அமைலாய்டு . ; Bena : (secondary amyloidosiss) 

என்பனவாகும். உயிர் வேதியியல் : 'முறைப்படி, அமை 
லாய்டு இரண்டு முக்கியப் பொருள்களால் ஆனதாகத் 
தெரிகிறது. அனவயாவன ஏ.யு. ஓ. (க100 - உ௱ட1௦144 ௩ 

eee பொறுத்தது... ன ர் 

“லாய்டு-க் " எனவும் பின்னதை 
“என வும் கூறுவார்கள், 

Dd 

“அமைலாய்டு-8 
WPL. aE 

 Badawo meager ்மரர்த்கான்- அமைலாய்டு 

-மிகையை மூன்று... வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை 

யாவன, உடலில் . அமைலாய்டு -: தோன்றும் இடங் 

.களைப்.;பொறுத்தது; . அமைலாய்டின்: .:இம்யுனோ 

வேதிப்பொருளின்: தன்மையைப் பொறுத்தது; அடிப் 
படையாக வேறு நோய் இருக்கிறதா இல்லையா 

“இவையெல்லாவற்றைப், பொறுத்தும்... கூட: “இன் 
னும் சரியான - வகை முறை ::செய்யப் படவில்லை 
என்றே. கூறலாம்... இதற்கு-ஒரு முக்ய... காரணம் 

. அமைலாய்டின் பல்வேறு தன்மைகள் வகுக்க முடியாத 
டவைகளாக-இருப்பதே. இவற்றையெல்லாம் கொண்டு, 
ஓரளவு : (படம் ஆ காணும், 

அமைக்கலாம். 
பாகுபாடு: ; இன்றை 

ie ப உட te TTA, & nel 

AF clot wore Vari Ton t 

oko வேறு. நோய்: : இல்லாத , முதலாவதாகத் . தோன்றும் 
உ தனித்த. (றார்மகார) !-அமைலாய்டு , மிகையின் : பிளாஸ்மா 
ட உயிரணுவும், இதனுடன் தொடர்பான. கோய். நிலைகளும். 
3: இந்த நிலையில், ::. 

 "அமைலாய்டுமிகை உடலெங்கும் பரவலாக இருக்கும். 
.அமைலாய்டு, “ந”, வகையை அதாவது ஏ.லஐ. ஓ வைச் 
சேர்ந்ததாக: இருக்கும்., 
..களில் பலருக்கு, பிளாஸ்மா உயிரணுக்கள் மாற்றங்கள் 

பெரும்பான்மையான வர்களுக்கு 

இந்நிலையில் :: நோயாளி 

கொண்ட்வையாக: இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 5-5 
விழுக்காட்டினருக்கு பல்முனை மையலோமா (1(1- 
ple myeloma) எனும் நோய் இருக்கும். இந்நோயில் 

எலும்புக்கூடு ( முழுவதிலும் எலும்புருக்கி மாறுதல்கள் 
தோன்றும்; 'புற்று நோய் கொண்ட தனியான ஒரே 
ஓர் இம்யுனோ'- “குளோபுலினைத்.. தோற்றுவிக்கும். 
இதற்குப் பெயர் இ , மானோக்ளோனல். _காமோபதி 
(monoclonal, \ \ gammopathy). ” இது" '18ீ-என்ற புரதச் 

சத்தைத்:-* தோற்றுவிக்கும்.” இதில்... _.மின்முனைக் 

கவர்ச்சி மூலம் ர சத்து கூடுவதைக்'” காணலாம். 

முழுமையான இம்யுனோக்ளோபுலின் மூலக்கூறு 
களைத் தவிர மெல்லிய சங்கிலிகளான கப்பா 

(kappa), லாம்டா (18002௨) என்ற.பென்ஸ் ஜோன்ஸ் 
(Bence Jones) புரதங்களைத் தோற்றுவிக்கறது. இவற் 

உறின் மூலக்கூறு எடை குறைவாக இருப்பதால் இவை 
"சிறுநீரில் வன்ம ENR I pe a Heats 

CRORE Wal ம ட Ste La Ss 
of unknown origin) 2 HugDSurge@u Qi Oshurs 

HOWUVTUG, J. 9.9. (AlO-amyloid of. immuno, 
(aby ag nubian: terns 
ஊயயில்முனை , மைலோமோ்” *ய்ரவலான நர் புரதச் 

ர் சத்து நோய்) இருக்கும், "எல்லா. ' நோயாளிகளுக்கும் தில்ய்டி ௦121) எதிர்ப் புரதப் பொருளிலிருந்து. 
. இம்யுனோ கிளாபியுலினிருந்து தோன்றும் பொருள் 

. “அல்லது : இம்யுனோகிளோபியுலின் : போல் .இருக்கும் 
ஒரு பொருள் என்பனவாகும். முன்னதை அமை 

My புரதமும் பென்ஸ் ஜோன்ஸ் . புரதமும்! அளன்நீரில் 

இருக்கும் என்பது 'இல்லை. 'இவற்றில், ஏதாவது. ஒன்று 
மட்டுமே இருக்கலாம்.
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படம் 1, சிறுநீரகத்தில் உள்ள வடிப்பிகளில் அமைலாய்டேற்றம்  
 

ம் படம் 2. ஈரல் திசுக்களில் அமைலாய்டேற்ற 

தல நோயாளிகளுக்கு, 
அமைலாய்டுமிகை இருப்பினும்,வைரஸ் நோய் நிலை 
இல்லாமலே இருக்கலாம். 

28 புரதம் 

இம் 

யுனோ மின்முனைக்கவர்ச்சி மூலமும் இதனை அறிய 
லாம். இந்நிலை, ஒருபுதுகத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது, 

மாதிரியான 

இல்லையெனில் மின்முனைக் கவர்ச்சி மூலமும், 

அதாவது, இயல்பற்ற ஆனால் ஒரே 
பிளாஸ்மா அணு அறைகளின் புதுக்கட்டி இல்லாத 

புரதம் 

உடலெங்கும் 7.29.9. 

இருக்கலாம், பல்முனை மைலோமா இவர்களுக்கு 

இவர்களில் சிலருக்கு, 

அல்லது பென்ஸ்-ஜோன்ஸ்
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வளர்ச்சிப் பெருக்கத்தினால் அமைலாய்டுமிகை 

தோன்றலாம். இம்மாதிரியான நிலைகளை இனம் 

புரியாமையலோமா (2) என்றும் கூறுவார்கள். ஆனா 
லும், உடலெங்கும் அமைலாய்டு மிகை ஏ.ஐ.ஓ. 

உள்ள, நோயாளிகளின் உளன்நீரில் வேறு சிறப்பான 

புரதங்களோ, பிளாஸ்மா உயிரணுக்களோ இல்லாமல் 

இருக்கலாம். இதனால் இவற்றை நோயில்லாமல் முத 

லில் தோன்றும் அமைலாய்டுமிகை என்று கூறலாம். 

இரண்டாம் நிலை அமைலாய்டு மிகை. அடிப்படை 

நோய் காரணமாக ஏற்படும் - அமைலாய்டுமிகையே 

இது. இங்கு அமைலாய்டு, உடலெங்கும் காணப்படு 

கிறது. இம்யுனோகுளோபின் தொடர்பு இல்லை; 

மேலும், அமைலாய்டு, & வகையைச் சார்ந்தது. 

அதாவது அமைலாய்டின் மூலத் தோற்றம் அறியப் 

படாதது (130௦. 

உறுப்புகள். இதை எந்த உறுப்பிலும் காணலாம், 

எனினும், கல்லீரல், மண்ணீரல், அிறுநீரகங்கள், 

அண்ணீரகங்கள் முதலியவை அதிக அளவில் பாக் 

கப்படும். இந்த அமைலாய்டோசினுடன் கூடிய நோய் 

நிலைகளுள், (1) காசநோய் (3) பெருநோய் (3) 

எலும்பு அழற்சி நோய் (4) மூச்சுக் குழல் விரிவு 

நோய் (5) கீல்மூட்டு வாதம் (11200௧1014 ஊாம்ரர்(45) 

(6) ஹாட்ஜ்சின் நோய் (11௦021:10”5 156856) (7) புற்று 

நோய் முதலியன முக்கியமானவை. 

இறுக்கமான முள்ளெலும்பு அழற்சி (&ா169105702 

9000911115), இளநிலை மூட்டழற்சி, செதிளுரி, தோல் 

Gori ept_epoA (psoriatic arthritis), ரைட்டர் 

(Reiters) நோய், குடல் அழற்சி, நாட்பட்ட குடற் 

tyes (chronic ulcerative colitis), பகுதிய குடல் 

அழற்சி நோய் (regional enteritis), தோல் தசை 

அழற்சி நோய் (06110810 01705118), ஜோக்ரன் நோய்த் 

தொகுஇ (810280 83 000006), பரம்பரை வகை மத்தி 

யத் தரைக்கடல் souwéec (familial Mediterrancan 

ர), போன்ற தோய் நிலைகளிலும் அமைலாய் 

டோசிஸ் காணப்படுகிறது. இந்நோய் ஆர்மீனிய 

ருக்கும், சில யூதர்களுக்கும், அரேபியர்களுக்கும் உண் 

டாகும். இந்நோய் பால்சாராகுரோமோசோசம்களுக்கு 

ஒடுக்கமாக (30103006 1608551468) மரபு வழியாக வரும், 

இங்குக் காய்ச்சல், மூட்டு வலி, நுரையீரல் உறை 

வலி, வயிற்று வலி இவற்றைக் காணலாம். 

பரம்பரை வழி அமைலாய்டு மிகை . (Herditary 

familial amyloidosis), பால்சாராகுரோமோசோம் 

களுக்கு ஒடுக்கமாகத் தலைமுறை தலைமுறையாக 

வரும், எடுத்துக்காட்டாக மத்திய தரைக்கடல் காய்ச் 

சல், பால்சாரா 

இவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் ' ஒவ்வோர் இடத்தில் 

அமைலாய்டு சேர்க்கையாகக் காணலாம். இதனால் 

. காணப்படுகிறது. - இது 

குரோமோசோம்களுக்குத் .தீவிர :. 

மாகத் (3010801041 8௦௦1௦௨௦() தலைமுறைகளில் வரும். - 

இவற்றை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம், அவை 

யாவன, நரம்பு செயல்திறன் Bip (neuropathy), 

சிறுநீரகச் செயல்திறன் இழப்பு (120111002110), இதயச் 

செயல்திறன் இழப்பு (0401008114) என்பனவாகும். 

உல$ூன் பல பாகங்களில், சல குறிப்பிட்ட இடங் 

களில், சில குடும்பங்களில் ஒரு சில தனித்துவமான 

தலைமுறையாக வரும் அமைலாய்டுமிகை நிலை 

விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, 

போர்ச்சுகல், ஐப்பான், அமெரிக்கா போன்ற நாடு 

களில் ஒரு சில குடும்பங்களில் இந்நோய் காணப்படுகி 

றது. இப்படி தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் அமை 

லாய்டுமிகையின் காப்பு பற்றிய வேதியியல் சரிவரத் 

தெரியவில்லை. மத்தியதரைக்கடல் காய்ச்சலில் காணப் 

படும் அமைலாய்டைப் பற்றி மட்டும் அறிகிறோம். 

இது அமைலாய்டு ஏ.யு. ஓ. அதாவது & வகை 
வகுப்பைச் சேர்ந்தது. இதில் சிறிதளவு ஏ. ஐ. ஓ. வும் , 
இருப்பதாக அறிகிறோம். 

குறிப்பிட்ட உறுப்புகளில் அமைலாய்டுமிகை. சில 

சமயங்களில், அமைலாய்டுமிகை உடலெங்கும் 

இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் 
_ பார்வைக்கு உருண்டை 

களுடன் கூடிய திரளாகத் தோன்றலாம். அல்லது 

நுண்ணோக்கி மூலமே தெரிய வரலாம், உருண்டை 

களுடன் கூடிய திரள்கள், நுரையீரல், குரல்வளை 

(1௨0௦௩), தோல், சிறுநீர்ப்பை, நாக்கு, கண் முதலிய 

இடங்களில் இருப்பதைக் காணலாம். வெள்ளணுக் 

_ கள், உயிரணுக்கள் முதலியவற்றைத் தரள்களின் 

வெளிப் புறங்களில் காணலாம். இதனால் இந்த 

வெள்ளணுக்கள், , அமைலாய்டு மிகையின் எதி 

ரொலியாகத் தோன்றுபவையா என்ற ஒரு கேள்வி 

எழுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக சுவாசப்பையில் 

தோன்றும் ௫ளன்நீர்களுடன் கூடிய தொடர் அழற்சி 

நிலையில் அமைலாய்டுமிகை இருப்பதை அறிகின் 

றோம். இதைப் போன்ற நேரங்களில், நோய்களில், 

ஒரு நோயாளிக்கு மட்டும், ஏ. ஐ. ஓ. அமைலாய்படு, 

இருப்பது தெரிகிறது. இதே போல் மற்ற உறுப்பு 

களில் தோன்றும் அமைலாய்டு திரள்களுடன், 

பிளாஸ்மா உயிரணுக்களும் காணப்படலாம். 

நுண்னோக்கி மூலம், சிறிய அளவுகளில் அமை 

_லாய்டு பல தஇசுக்களிலும் புதுக்கட்டிகளிலும் இருப் 

பதைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, தைராய்டு 

கோளத்தில் தோன்றும் முகுளப் (0601118637 08௦067) 

புற்றுநோய், கணையப் புற்றுநோய் (2800168110 1516 

௦611 2050௦3), பியோக்ரோமா செல்புற்று (06௦- 

ஸ்்ா௦ய௦ ௫10௦8), வயிற்றில் தோன்றும் பிரிக்கப்பட . 

முடியாத ' புற்றுநோய்கள், இவற்றைச் சர்க்கரை. 
நோயாளிகளின் ' '' லாங்கர்ஹான்ஸ் திட்டுக்களில்... 

(islets: 08 1.80 தமக) ” காணலாம். இவற்றிலிருந்து |



  

  
படம் 3. மண்ணீரல் இசுக்களில் அமைலாய்$ ஏற்றம் 

எல்லாம், வெளிப்படும் பாலிபெப்டைடு ஊக்க 
அல்லது ஹார்மோன்களை உயிர்வினையூக்கிகள் 
அமைலாய்டு புரதச்சத்தாக மாற்றுகின்றன என்று 
கருதப்படுகிறது. : ் 

அமைலாய்டும் காலமாறுதலும். கால 'மாறுதலில் 
வயது அதிகரிக்க அமைலாய்டு மிகையும் மிகும்” 
என்று கருதப்படுகிறது. வயதானவர்களுக்கு அதுவும் 
79: இலிருந்து 80 வயது வரை . உள்ளவர்களுக்கு 
இதயம், மூளை, கணையம், மண்ணீரல் முதலிய 
இடங்களில் அமைலாய்டு மிகை ஒருநோய் நிலை 
யாக அறியப்படாமலே இருக்கலாம்.ஆனாலும் இதய 
அமைலாய்டுமிகை, : மெதுவாக வளர்ச்சி பெற்று 

இதயச்செயல் 'இழப்பைக்கொண்டு வர நேரலாம். 

அமைலாய்டுமிகையில் '' பல நோய் 'நிலைகளை 

ஏதாவது ஒரு வகையாகப் பாகுபடுத்தினாலும் சில . 
வரம்பிற்குள் எட்டா. எடுத்துக்காட்டு, சல நோயாளி 
களுக்கு அடிப்படையாக நோய் இல்லாது அமைலாய்டு 
மிகை ' முதலில் தோன்றியிருக்கும். 
ஏ.யு. ஓ. (&00) 'அதாவது அமைலாய்டு & மிகை 

உண்டாகலாம். சில . நோயாளிகளுக்கு அடிப்படை 
நோயுடன் கூடிய அமைலாய்டு மிகையில் ஏ. ஐ. ஓ, 
அதாவது அமைலாய்டு 8. மிகை 

(elastic tissue) 

இவர்களுக்கு . 

காணப்பட :: 

அமைலாய்டு மிகை 105 

லாம். மேலும் இரண்டாவதாகத் தோன்றும் அமை 
லாய்டுமிகையில் உடலில் பல இடங்களிலும், உறுப்பு 
களிலும், அமைலாய்டு மிகை,நோயில்லாது தோன்றும் 
முதலாவது அமைலாய்டுமிகையில் காணுவது 
போல்.தோன்றலாம். இதனால் அமைலாய்டுமிகை 
பற்றிய முழு உண்மைகளையும் நாம் இன்னும் . அறி 
யாத நிலையில் இருக்கிறோம். 

அமைலாய்டு தோற்றமும் அதன் தன்மையும், நுண் . 

ணோக்கி. மூலம் அமைலாய்டைப் பார்த்தால், 
அது ஒரு தெளிவற்ற படிகம் போன்று மெதுவான 
பொருளாகத் தோன்றுகிறது. எலெக்ட்ரான் நுண் 
நோக்கி மூலம் பார்த்தால் அமைலாய்டு எனபது 

கிளைகள் இல்லா இழையங்களால் (119) உண்டாக் 
கப்பட்டது என்று தெரிகிறது. இந்த இழையங்கள் 
நீளத்தில் வேறுபட்டிருக்கும். இழையங்களின் அகலம் 
74 இலிருந்து 10 நானோ மீட்டர் வரை இருக்கும் 
(படம் (1) (8).இதைப்போன்ற ஓர் அமைப்பு, எல்லா 

வித அமைலாய்டுகளுக்கும் . பொருந்தும். இழையங் 
கள் ஒன்றாகவோ மிக, அருகில் சேர்ந்து இருப்பவை 
யாகவோ, ஒரு பக்கத்திலோ அல்லது, ஒன்றுடன் 
ஒன்று பின்னப்பட்டிருக்கும் நிலையிலோ காணப் 
படும். இழையங்களை உற்று நோக்கினால் அவை 

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலும் உள்ள இழை 
seared (filament) ஆக்கப்பட்டவை என்று தெரிய 
வருகிறது. இந்த இழைகள் அருகருகே காணப் 
படலாம். சில சமயங்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று பினனப் 

பட்டும் கிடக்கலாம். இந்த அமைப்புகள் வெவ்வேறு 

நோயாளிகளில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மிகுந்தோ 
குறைந்தோ காணப்படலாம். ஆனாலும் ஒரு தனி 
யான அமைப்பு இந்த நோய்க்கு இருப்பதாகக் கூற 
முடியாது. ் 

வேதியியல் "முறைப்படி அமைலாய்டு இழையங் 
கள் முழுமையாகப் புரதங்களால் ஆனவை என்று 
தெரிகிறது. இந்த இமையத்தில் புரதங்களின் அமினோ 

அமிலங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால் மூன்று அமினோ 

அமிலங்களைத் தவிர மற்ற எல்லாவித அமினோ 

அமிலங்களும் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஹைட்ராக்ச 
UGoreer (hydroxy proline), ஹைட்ராக்சி லைசின் 

(bydroxy lysine), GQarca@esr (collagen) என்ப 
வற்றில் இவற்றைக்: காணலாம். 

மூன்றாவது, டெஸ்மோசீனும் (48808416), 

ஐசோடெஸ்மோசீனும் (1500465005116) நெகிழ் இசுவில் 
காணப்படும். ஒரு நோயாளிக்கு 

இருக்கும் அமைலாய்டு மிகை... பல இடங்களில் 

இருந்தாலும், வேதிமுறை ஆய்வில் அது ஒன்றே 
போல் இருப்பதைக் காண்கிறோம். க 

நுண்ணோக்கியில் இரண்டாவதாக ஓரு சிறிய 
பொருளும் சில சமயங்களில் தெரிகிறது. இதை ந,



106 அமைலாய்டு மிகை 

கூறு (8-௦00௦080() என்று சொல்லுவார்கள். இது 
ஐந்து பக்கங்களுடன் நடுவில் ஓட்டை உள்ளது 

போன்ற ஒர் அமைப்பாகக்: காணப்படும், இதன் 

வெளிப்புற அளவு 9 நானோ மீட்டர் (nanometer) 
அகவும், உட்புற அளவு 4 நானோமீட்டர் ஆகவும் 
இருக்கும். ஒவ்வோர் எம்முக அமைப்பும் ஐந்து 

உருண்டையான இறிய அமைப்புகளால் ஆனது, 
ஒன்றன் மீது ஒன்றாக இந்த அமைப்புகளை அடுக்கி 
வைத்தால் இவை சிறு அடைகளாகத் தோன்றும். 
இந்த இரண்டாவது அமைப்பில், அமினோ அமில 

் நிலையை ' ஆய்வு செய்தால், இது இழையப் புரதச் 
சத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று தெரியும். மேலும், 
இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புதிய 
பொருள், சாதாரண மணிதர்களின் ஊன் நீரில் இருக் 
கும்ஒருபொருள் போன்றது. அதாவது, 9.5 பி (பிஸ்): 
அல்பா ஒன் கிளைக்கோ புரோட்டின் (9.55 B XI 
glycoprotein) போன்று உள்ளன, 

மேற்கூறியவற்றிலிருந்து . அமைலாய்டின் . உருப் 

பெருக்கித் தோற்றத்திற்கான விளக்கம் தெரிகிறது.. 
அதாவது அமைலாய்டு இழையங்களின் வேதியியல் 
பண்பு சார்ந்த இயற்பியல் கூறுகளால் சேர்க்கை 
ஏற்படும் அமைலாய்டு இழையங்கள் %-கதிர் படிக 
ஆய்வு முறை (2-8) crystallography) மூலம் குறுக் 
கில் அமைந்த வனனைபயுத் (0108508148) தகட்டு உருவம் 
(plated sheet) ஆகிய இரண்டும் ஒன்றோடொன்று 

இணைந்து ஒரு தனியான அமைப்புடன் காணப்படும். 
ஏதேனும் ஓர் இழையத்துடன் கூடிய புரதம் பீட்டா 

தகட்டு உருவம் அமைப்பைத் தோற்றுவிக்க நேர்ந் , 
தரல் இதை அமைலாய்டு என்றே கூறலாம். இது 
போல் வேதியியல், இயற்பியல் சேர்க்கை அமைலாய் 
டிற்குத் தனி உருப்பெறு அமைப்புக் கொடுக்கறது, 

அதாவது முனைப்படுத்தப்பட்ட உருப்பெருக்கி (ற018- 

₹156ம microscope) சில தனியான அமைப்புகளைக் 

காட்டுகிறது. மேலும் இந்த இழையச் சேர்க்கையில் . 
மிகுந்த ஒழுங்குபாடும், ஒன்றையடுத்து ஒன்று அமைந் . 
இருக்கும் தன்மைஃபும், காங்கோ சிவப்புச் சாயத்தை 
அமைலாய்டு மேலே ஊற்றினால். சாயத்திலிருந்து 
இரட்டை அணுக்கள் இழையத்துடன் சேர்ந்து மிகத் 
இவிரமான இரட்டை. ஒளியை: 
தோற்றுவித்தலும் காணப்படும். 

குளுகோகானும் (glucagon), இன்சுலினும், 
வேதியியல் முறைப்படி மாற்றப்பட்டால் பீட்டா 
தகட்டு உருவ  இழையங்களைத் தோரற்றுவிக்கலாம். 
இதனால் நீரிழிவு ,நோய் உள்ளவர்களுக்கு அமை 
லாய்டு மிகை அதிகம். காண்பதன் காரணம் விளங் 
குகிறது. இதனால் எந்த நோய் இருப்பினும் அமை 
லாய்டு சேர்க்கை ஒரு பொதுக் காரணத்தினால் 
தான் உண்டாகிறது என்பது விளங்குது, 

அமைலாய்டு தோற்றம். அமைலாய்டில் இரண்டு 

(birefringence) . 

விதப் பிரிவுகள் இருப்பதைப் பார்த்தோம். அதா 
வது, அமைலாய்டு (410), அமைலாய்டு (க00), 

இவை மூன்று வகைப் புரதங்களால் ஆனவை, ஒன்று, 

மெல்லிய, ஆனால் முழுமையான பாலிபெப்ட்டைடு 
(polypeptide). இரண்டாவது, அமைனோ புரதம் 
உள்ள மெல்லிய சங்கிலி, மூன்றாவது இரண்டும் 
சேர்ந்தது. 

மைலோமாவுடன் கூடிய அமைலாய்டுமிகையில், 
பென்ஸ்ஜோன்ஸ் புரதம் 92 விழுக்காடு காணப் 
படுகிறது. " சேர்க்கை முறை ஆய்வுகளால், பென்ஸ் 
ஜோன்ஸ் புரதத்தின். புரதப்பொருளை உடைப்ப 
தனால் அமைலாய்டு போன்ற இழையங்களை கருப் 
பெருக்கி வழியாகவும் படிக ஆய்வு வழியாகவும் 
அமைலாய்டின் தனித்தன்மை இருப்பதை அறி 
கிறோம். 

அமினோ அமில ஆய்வுகளும், அமைலாய்டில் 
இருப்பது போன்ற மெல்லிய சங்கிலிகள் இருப்ப 
தாகத் தெரிவிக்கின்றன. 

மேலும் ஏ. ஐ. ஓ. வின் மூலக்கூறு எடை 5000 
இலிருந்து 18, 000 டால்ட்டன்கள் (dalton) ஆகும், 
இது அமைலாய்டு அல்லாத மெல்லிய சங்கிலிகளின் 
எடையை விடக் குறைவாக உள்ளது. இதனால் மெல் 
லிய சங்கிலிப் புரதங்கள் உடைபட்டுவிடுகின் றன. 
இத்த மாற்றம் லைசோசோமிய நொதிகளால் ஏற் 
ப்டுகிறது. ஆயினும் இந்த இழையங்கள் தனியாகவே 
தயாரிக்கப்படலாம். லைசோசோம்கள் மெல்லிய சங்கி 
வலிகளை மாற்ற வேண்டிய அவகியமில்லை என்றும் 
சிலர் கருதுகிறார்கள். 

உடலெங்கும், - காணப்படும் அமைலாய்டு 

சேர்க்கை, சாதாரணமாக நோயுடன் . கூடியதாக 

இருக்கும். அரிதாக, நோய் நிலை இல்லாமலும் 
இருக்கலாம். மரபுவழி வரும் மத்திய தரைக்கடல் 

காய்ச்சல் எனப்படும் நோயை இம்மாதிரியான இரண் 

டாவதாகத் தோன்றும் அமைலாய்டு சேர்க்கையில் "' 
காணலாம். இந்நிலைகளில் எல்லாம் அமைலாய்டு ஏ... 
காணப்படுகிறது. (ஏ. யூ. ஒ).இம்மா திரி அமைலாய்டு . 
ஏ புரதச் சத்தைச் செயற்கை முறையில் சிறு விலங்கு 
களுக்குத் தோற்றுவிக்கலாம். அதாவது கேசின் (0356. ' 
1௦), ப்ராய்ண்ட் மருந்து (172மரம்'5 adjuvant) ஆய 
வற்றை ஊசிமூலம் சிறு விலங்குகளுக்குச் செலுத்தி 
னாலும், வேறு ஆய்வு முறைகளைக் 'கையாண்டா 

லும், செயற்கை முறையில் இதனைத் தோற்றுவிக்க 

லாம். நோயாளிகள் புரதச் சத்தில் அமினோ 

அமிலங்களின் அமைப்பில் : சில மாறுபாடுகள் 
இருக்கும். இந்த அமைப்பு மெல்லிய சங்கிலி பாலி 
பெப்ட்டைடில் இருப்பது போல் இராது. அனாலும், 
இதைப்போன்று 'அமைலாய்டு இழையங்களுக்கு ..



“லாய்டு, புரதச். சத்துடன். "மாற்று, “நடவடிக்கைகள் 
எடுக்கிறது இதனால் உயிர்வேஇயியலின் படி. 
"அமைலாய்டு!' ் இழையங்கள்:" “வெவ்வேறாகத் 

'தோன்றினாலும் மாற்று.” : நட்வடிக்கைகள் "ஒரே 
“விதமாகக்: காணப்படுவதால்- ். எல்லாவித." அமை 

'லாய்டுகளுக்கும்,'' தோற்றக்" “காரணம் பொதுவா 
கத்தான்” யு “இருக்கக்கூடும் '.- 3 என்று: க்கலாம், 

மேலும், “ஏ. யூ-ஓ. உடன். ஆன்டிரரம்.: * (antisera) 
“Cat sane’ எதிர்ப்பு: * நடவடிக்கைகள் : 'அமைலாய்டு 
 மிகையில் .உள்ளது ' போன்று : இருக்கும். * இதனால் 
ஒரு * “குறிப்பான -- எதிர்ப்புச்" சத்து .- குறுக்குவினை 

“ புரியும் கூறு 1 (01085 * “reacting - component) 

5 இருப்பது' தெரிகிறது. 'இந்த- இரத்த நீர்த் தொகுப்பு 
் வேறு! நோயுடன் * கூடிய: 'அமைலாய்டுமிகை உள்ள 
“நோயாளிகள்: 'எல்லோருக்கும் * இருப்பதாகத் :தெரி 
கிறது. நோய் இல்லாத * அமைலாய்டுமிகை- இருக்கும் - 

* நோயாளிகளில் :-: 20: விழுக்காட்டினருக்கே - - இது 

*காண்ப்படுகறது.”. இந்த்த்: தொகுப்புக்கு - மூலக்கூறு 
*எடைத் 'இசுக்களில் :' இருக்கும்: அமைலாய்டு புரதச் 
சத்தை விட்: “அதிகமாக! *இருக்கும்;- நோயுடன்" கூடிய 
அமைலாய்டு மிகை” 'இழையான து; புரதச்... சத்து 

இரத்த ஓட்டத்தில் , காணப்படும். புரத முன்னோடி. 
_ நொதியால் . ,உடைபடுவகால் தோன்றுது. என்று 

“களினால் ' 'மோனோசைட்டுகளின்' (monocyte) | மேல் 

“புறத்தில் தங்கும்; .நொதியால் © இந்த, 'அளன்நீரிலிருக் 
கும் புரதச்சத்தை, உடைத்து" “es 'யு: ஓ. வின் மூலக் 
“கூறு எடை போன்று. உள்ள சத்தைத் தோற்றுவிக் 
இன்றன என்பது புலனாயிற்று. இதுபோல் உடைந்த 
பொருள்கள் - சேர்க்கையில். .இழையமாக.. மாறும். 

பளை ணுக்களுக்குப வெளியே, அமைலாய்டுமிகையாக 

் வாதும், ay CESS Baton       
a ட்மேலே்” “௯ கறிய அமைலாய்டு- தோற்றத்தைப் பற் 

நிய கருத்துகள் “இல் சமயங்களில் | தவறு எனத் 
தோன்றலாம்... ட “எடுத்துக்காட்டாக எ, யூ: ஓ. அமை 

, லாய்டை எந்த "விதமான. HDA. நிலை" இல்லாமலும் 
இல்” சமயங்களில் ' காண. முடிகிறது; Qos” போன்று 
(அரிதாக; "அழற்சி, நிலை' உள்ள. ஒரு. நோயாளிக்கு" ஏ. 
2: ஓ. “அமைலாய்டு, ,காணப்படுகிற்து. “மேலும், மேலே 

“விளக்கியது. “போல், , ஒரே நோயாளிக்கு- Qo வகைப் 
பட்ட அமைலாய்டுகளும் காணப்படலாம்; 'இதைப் 

டபோன்று பல் வேறுபாடுகள் (இருப்பதனால் நோயா 
அரியின் நோய் உயிரணு முறையிலிருந்து. அமைலாய்டு 

6 இழையப்: புரதச் சத்தின் ! தன்மையைப் அந்தி. தம் 
யாகச் :சொல்ல' 'முடியாது.. மப படபட 4 
ait ws Gea BGR ReS Rees : 

RA IMOMTUIG UTSF FHS, உயிரணுச்களினின்று 
. எவ்வாறு-தோன்றுகிறது என்பதும், அதில் இழையங் 

  

கள் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பதும் இன்னும் : 
ot ths ae 

ம் vet wer kar as wt ae Cd Wee கல்கி 8 fia des 
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, சரிவரப் - - புலப்படவில்லை. இவற்றைப்பற்றிக் கருத் 
துகள் பல  : உள்ளன. . இம்யுனோக்ளோபின்களிலி 
ருந்து தோன்றும் | அமைலாய்டு, பிளாஸ்மா உயிர 
ணுக்களிலிருந்தும், அதனுடன் உறவு கொண்ட 
,அயிரணுக்களிலிருந்தும் .... தோன்றுகிறது என்ற 
கருத்துப். பரவலாக .நிலலியிருக்கது. 

்” இந்தக் '' கருத்துகளுக்கு அக்கம் கொடுப்பது, 
ag ge . இரள்களுக்கு அருகில் காணப்படும் 

, பிளாஸ்மா உயிரணுதான். : எனினும், பிற உயிர 
ணுக்களிலும் அவற்றின் செல்பிளாசத்தில் (0௦- 
01850) அமைலாய்டு: இழையங்கள் காணப்படுகின் 
றன. இந்த. உயிரணுக்கள், ஒரே மாரி : செல்கள் 
‘(monocytoid) “ உட்பரப்புப் வலைத் திசுச்செல்கள் 

(reticulo endothelial cells), பெருந்துகள் உண்ணிச் 
(G“ecvacr -...(macrophages), - என்பன அகும். 
।ஏ..ஐ. ஓ. அமைலாய்டு. தோற்றத்திற்குக் காரண 
மான -புரதச்சத்தைக் கண்டுபிடிக்க .இயலாவிட் 
:டாலும்,.. . உயிரணு . அல்லது அதனோடு அருகில் 

1 இருக்கும்... செல்கள்தான், : அமைலாய்டு தோன்றக் 

காரணமாயிருக்கும். என்று ஊக்க முடிறது. 

ப. எனினும், நாம் அறியாத ஓன்று இருக்கின்றது. 
இதுதான் . அமைலாய்டு உருப்பெருக்கப் பொருள் 
'களை .அமைலாய்டு தோற்றுவிக்கும் பொருட்டு மாறு 
டதல்களைச் செய்யத் தூண்டும் கருவி அல்லது காரணம் 

। இன்னதென்று தெரியாத நிலை. இதற்கான. சல 
குறிப்புகள். மட்டுமே நமக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன. 

( அதாவது காப்பு (immune) அடிப்படையில் தோன் 
பும். மாறுதல்களில்' மாறுபாடுகள்தாம் காரணம் 

- என்பது , அளக்க wu Ans. அதிக அளவில் நோய் 
, எதிர்ப்பிகள் (antigens) | இருக்குமேயானால் அது 

: செயற்கை “முறைகளில்.சிறு உயிர்களில் அமைலாய்டு 
,தோன்றக் காரணமாயிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 

்" பிராய்ண்ட்ஸ் 1955005 (Freund’s adjuvant) 296 
ay Aorta ஏற்றுவது... அல்லது: கேசின் முதலிய 
பொருள்களைக் கொடுப்பது . இவையெல்லாம் அமை 

லாய்டு , தோன்றக் காரணமாகின்றள. தோலிலோ 

வேறு இடங்களிலோ. தொடர்ச்சியாக அழற்சி நிலை 
ட்நீடிக்குமானால்... , சுண்டெலிகளுக்கு : . அமைலாய்டு 
உமிகை , ஏற்படுவதைக் - காணலாம். அமைலாய்டைத் 

தோற்றுவிக்கும்: முறைகளில் மண்ணீரலில் இருக்கும் 
ு நுண்குமிழ், சூழ் (றள-(011100142) செல்கள் பிளாஸ்மா 
ட சைட்டாயிய்டு (ற188002091010) _ மாற்றங்களுக்கு உட் 
பட்டுச் செல்களுக்கு வெளியே அமைலாய்டு தோன்று 
Yong. இந்த. ,நுண்குமிழ். சூழ் செல்கள் உள்ள 

(இடங்களில் சாதாரணமாக. டி. (T) உயிரணுக்கள் 
தான் அதிகமிருக்கும். அமைலாய்டுமிகை தோயாளி 
களுக்கு உடலெங்கும் உயிரணுக்களின் திறன் குறை 

*யும்அதே சமயத்தில்: சாதாரண :. நிலையில் பி (5) 

(இல்களின்ல் பரவை கவல "நீடித்து: "இருப்பதும் 
Wisi RR get a. Lees ‘ வ் எல்ஸ்ட் மழறல ந கழி wots ses
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காணப்படும். தைமோசின் ' (0௦51௦0) கொடுக்கப் 
பட்டால் கேசின் சரைவழி கொடுக்கப்பட்ட சுண் 
டெலிகளுக்கு அமைலாய்டு தேோரன்றுவது தடைப் 
படுகிறது. இவையாவும் ' டி” "செல்கள் அமைலாய்டு 
தோற்றத்திற்குக் காரணமாய் : உள்ள வேலையில் 
ஈடுபடுகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன. அன்றி 
யும் “டி” செல்லின் வேலையை திறுத்தி வைத்து அமை 
'லாய்டு தோன்றுவதற்கு கஉக்கமளிக்கக்கூடிய வேலை 
யைச் செய்யாமல் அழுத்துகின் றன. தொடர்ச்சியாக 
நோய் எதிர்ப்பிகள் இருந்து வந்தால் காப்பு முறை 
கள் சரிவரச் செயல்பட உதவும் இயக்கிகள், மாறு 
பட்ட முறையில் செயல்பட்டுக் காப்புச் சகிப்புத் 
(immune tolerance) தோன்றி . அமைலாய்டு தோற் 
றத்தைக் காணலாம். . 

-அமைலாய்டு சேர்க்கையினால் தி௬ுக்களிலும்- உறுப் 
புகளிலும் ஏற்படும் .'மாற்றங்கள்:*- எல்லா  'உறுப்பு 
களிலும் எல்லாச் சமயங்களி லும்” ஒரே 'மாதிரியாக 
அமைலாய்டு ' சேர்க்கையைக் காணமுடியாது.. இத 
"னால்: ஒவ்வோர் உறுப்பையும் தனித்தனியே "விளக் 
சிக் 8ழே விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது...' '-..”: 

பொதுவாக அமைலாய்டு ் சேர்க்கையில்" சில 
அமைப்புகள் தனியாக இருக்கின்றன." குறைந்தஅளவு 

களில் ' அமைலாய்டு இருக்கும் வரை; Bassoon, 
. உறுப்புகளிலோ, அமைலாய்டு' இருக்கும் ் நிலையில் 
மாற்றம். ஏற்படுவதில்லை. திசுவையோ, : உறுப்பை 

"யோ வெட்டி, வெட்டிய பாகத்தின் மேல் ் * இயடின் 

'சல்ஃப்யூரிக் ' “ அமிலத்தை (iodine in- “sulphuric acid) 

200 Dow rey’ நிற மாற்றங்கள் ' ஏற்பட்டு : அமை 
_லாய்டு இருப்பது தெரியவரும், ' 'அமைலாய்டு' அதிக 

- அளவில் இருக்குமேயானால் அந்த உறுப்பு 'அழுத்த 
மாகவும், ரப்பர் போன்றும்," மெழுகு போன்றும் 

வெண்மை கலந்து கருப்பு, நிறத்துடன் காணப்படும், 

உருப்பெருக்கி வழியாகத்." தெரியும் ' மாந்ற்ங்கள், 
'அமைலாய்டு சேர்க்கை உயிரணுக்களுக்கு : இடையே 
தான் தொடங்கும். இது, - உயிரணுவின் : அடித்தளத் 
-இசுவின் அருகே' தொடங்குவறது.' “காங்கோ சிவப்புச் 
சாயம் 'ஊற்றி முனைவாக்கும்” (polarising) உருப் 
பெருக்கி மூலம், எளிதில் : பார்க்க முடியாத "அமை 
"லாய்டைப் ' பார்க்கலாம். காலப்போக்கில், "அமை 
லாய்டு சேர்க்கை மிகுந்து'' உருண்டை வடிவம் உள்ள 

் திரள்கள் ஒன்று : “சேர்ந்து அருகிலுள்ள: உயிரணுக் 
“களின் - மேல்: ' அழுத்தும். நாளாவட்டத்தில்: இந்த 
மாறுதல்கள் மிக அதிகமாகி அமைலாய்டு திரள்கள் 

, ஃயிரணுக்களைச் :. சுற்றிக்கொண்டு : கடைசியில் 
அமிரணுக்களையே அழித்து விடும். ட 4 “a 

weed | 1 அ்னாய்டு.. இருப்பதை ' நோய் "அறிகுறிகள் 
னர “உணர்ந்தாலும்: அமைலாய்டுமிகை' : உறுப்பு 
அமைப்பு உருப்பெருக்கி வழியே அறிந்து கொண் 

டால்தான், உறுதியாகவும் முடிவாகவும் அமைலாய்டு 

செள்னகளைறு அறிந்து கொள்ளலாம், : i 

திசு ஆய்வு, எந்த உறுப்பில் அமைலாய்டு. இருப் 
:பதாகக் கருதப்படுகிறதோ அந்த:. உறுப்பிலிருந்து 

இசுக்களை ஒரு மெல்லிய சிரைவழி வெளியே எடுத்து, 
- அதைத் தகுந்தாற்போல் பதப்படுத்தி நுண்ணோக்கி 
மூலம் பார்க்கலாம். உடலெங்கும், அமைலாய்டுமிகை 
: இருப்பின், ,, சிறுநீரகம், பெருங்குடல், ஈரல் முதலிய 

 வற்றிலிருந்து இசுக்களை எடுத்து. . உருப்பெருக்கி 
மூலம் பார்க்கலாம். ஈரல், பெருங்குடல் . முதலியவை 

பெருவாரியான நிலைகளில் அமைலாய்டு இருப்பதைக் 
FTW. Feo வேளைகளில் இந்த இடங்களில் இருக் 
:கும் அமைலாய்டு, இரத்தக் குழாயினருகில் . மட்டுமே 

. இருக்கலாம். இவற்றைக் காங்கோ சிவப்புச் சாயத்தை 
ற்றி, . முனைவாக்க .. ஒளி... உருப்பெருக்கி ., மூலம் 

“காணலாம். சில சமயங்களில் மெல்லிய சிரையிலிருந்து 
, எடுக்கப்பட்ட , இசுக்களில், , அமைலாய்டைக் . காண 

முடியாமல் இருக்கலாம். இது, எடுக்கப்பட்ட அந்தச் 

சிறிய அளவு இசுவில் அமைலாய்டு இல்லாத கர்ரணத் 
. தினால், இருக்கலாம். அதனால் நோயாளிக்கு அமை 
,லாய்டுமிகை இல்லை என்று கூறிவிட முடியாது... 

தல நோயாளிகளின் என். நீரில் அல்லது சிறுநீரில் 
“எம். (18) புரதச் சத்து ' மிகுந்து காணலாம்... இதை,' 
_நோயாளிக்குப், பிளாஸ்மா உயிரணுவில் ஏதோ, ஒரு 
"மாற்றத்தினால் ' ் ஏற்படுவது என்று. கொள்ளலாம். 
ஆனாலும் இம்மாற்றத்திற்கு யாதொரு காரணமும் 
. தெரியாவிடில், இது அமைலாய்டுமிகை இருப்பதால் 
தான் என்று. அறிந்து, கொள்ளலாம். ் ae 

' அமைலாய்டு' இலை சமயங்களில்? * உட் .லுக்குள்ளே 

“மறுபடியும் உறிஞ்சப்பட்டிருக்கும்... செயற்கை முறை 
களில் எடுத்துக்காட்டாக, சிரைகளின் வழியாகக் கே9 
னைச் சிறு விலங்குகளுக்குச் செலுத்துவதை நிறுத்தி 

னால் ,அமைலாய்டு திரும்ப ஈரலிலும் மண்ணீரலிலும் 
, உறிஞ்சப்' படுவதைக் காணலாம். ஆனால், "இதனைச் 
சிறுநீரகத்தில் காணமுடியாது; 'அமைலாய்டு சேர்க்கை 
ட்மற்ற இடங்களில் மேலும். குறையும்போது; இங்கு மிகு 
“வதைக் காணலாம். இதைப்பற்றி ஆய்வுகள் - “நடந்து 

் கொண்டிருக்கின்றன. 'மனிதரிடமும் இவ்வாறு மாறு 
பதல்கள் இருக்கின்றனவா. என்பது, wisng, தெரிய 
ப வில்லை... க 

Ben Gi es Oe ary ayers பட்டு 

் நோயின் :௮ டி.ப்படையில் . i தோன்றும். அமை 
!லாய்டு : சேர்க்கையில், : தொற்று : நோய்: 'நிலைகள், 

: புதுக்கட்டிகள் ப முதலியவற்றை : நீக்கினால்,:.: அமை 

லாய்டு குறைவதையும் மறைவதையும். சிலர்2கண்டுள் 

ளனர். இதைப்போன்று நீக்கக்கூடிய அடிப்படை 
நோய் -. "இருந்தால்தான், ் அமைலாய்டு:- சேர்க்கை 

ene அல்லது: மறைய: 'முடியும், 'என்பது:: அதளிவு, 
மர் ஆ a 

் மற்ற எல்லாவித pennant - கோக்சையிலும்
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நோயாளி சாதாரணமாக ஒன்றிலிருந்து 3 அல்லது 
4 வருடங்கள்தான் உயிருடன் இருப்பார். 

-ஆர்.௪.ஆ” 
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கட்டுமனைப்' பரப்பில் கட்டிடங்கள், சாலைகள்; 
கிணறு, : நீர்த்தொட்டிகள்: ஆகியவை ' எங்கெங்கு: 
அமையப்போகின்றல'”- என்பதைச் ': சுட்டும் படம் 

- அமைவுப்படம் (183011 plan) எனப்படும். இப்படத் 

னி ' 'வடக்தித்தின். “கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட 
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வேண்டும். . மனைப் படத்தினை வடக்கு-தெற்கு 
'இசைகள் மேல்&ழாக' இருக்குமாறு வரைவது மரபு. 
எனினும் ' ஒரு பெருஞ்சாலையை ஒட்டி வாயில் 
அமைந்திருந்தால், சாலையைப் படத்தின்' “அடியில் 
'இருக்குமாறு வரைந்து கொண்டு, படத்தில் இசையைக் 
குறிப்பது வழக்கத்தில் உள்ளது. ஒரு வளாகத்தில் 

வரும் பல்வேறு கட்டிடங்களின் அமைவையும் அங்கே 
செல்லும் வழிகளையும் காட்டும் அறிமுகப் படங்கள் 
இவ்வாறு இருக்கும். . வாயிலின் - தொடக்கத்தில் 
நிறுத்தப்பட்டு அதில் . காண்போர் நிலையை அம்புக் 
குறி மூலம் சுட்டுவர். ட 

. அமைவுப் படத்தில் மேல்நிலை மின்கம்பிகள், 
Renee மேல்நிலைத் தொட்டி, . அழுகுதொட்டி 
அல்லது ஆக்சிஜன்  oHMa4gGentb (oxidation pond), 
எக்கி நிலையங்கள் (pump stations), மழைக் காலங் 
களில் 'நீரோடும் சால்வாய்ப் பள்ளங்கள், பூங்காக்கள் 
ஆய எல்லா. வகைத் . தகவல்களும் “ குறித்துக் 
காட்டுவர். i ட. sma O: 

அமைவுப் படம் பெரும்பாலும் நிலப்படங் 
களிலிருந்து எடுக்கப்படுவதால், . அதன் வரைவளவு 
அளக்கையியலில் : பயன்படுத்தும் ._ வரைவளவாக 
இருக்கும், கட்டிடங்களின் '. கட்டிடப்பரப்புகளை 
மானைப்படத்தில் , வரைவளவுக்கேற்பச் : சுருக்கி 
அமைக்க வேண்டும். 

அமைவுப் ப்ட்த்தில். காலி நிலம் பரவலாக 
இருந்தால், அங்கு சமஉய௰ரக் கோடுகள் வரைந்து 
வைத்தல் நலம் பயக்கும். குன்றுகள், குட்டைகள் 
இருப்பின் அவற்றையும் காட்ட வேண்டும். 

, பழைய கட்டிடங்களை : ஒரு வண்ணத்திலும், 
தற்போதைய கட்டுமானத்தை வேறு வண்ணத்திலும் 
காட்டலாம். எதிர்காலத் திட்டங்களை இடைவெளி 

விட்ட கோடுகளால் காட்டுவர். 

நகரங்கள் பேரூராட்சிகள். வகுத்துள்ள கட்டிடச் 
சட்டங்களுக்கேற்ப சுட்டிடங்களுக்கிடையே இடை 
வெளிகள் விடப்பட்டிருக்கவேண்டும், 

- 5. 

அயனசலனமும் அச்சலைவும் 
பூமியின் . அச்சு : பல்வேறு ' காரணங்களால் நிலை 
மாற்றம் பெறுகின்றது. ' இம்மாற்றம் இரு வகைப் 
படும். மிக . நீண்ட. காலத்தில், மெதுவாக ஏற்படும் 
நிலைமாற்றம், _ அயனசலனம் (0160253101) என்றும், 
கு று காலத்தில், வேகமாக ஏற்படும் நிலைமாற் pb ,
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அச்சலைவு ' (௦0181100) என்றும் இருவகையாகும். 
நாளடைவில் அயனசலனம் மிகையாகிக் கொண்டே 
இருக்கும். ஆனால் அச்சலைவு, ஏறக்குறைய, சமகால 
அளவில் முன்னும் பின்னுமாக .. மாறிக் கொண்டி 

ருக்கும். ப்ப ட ப்ட் 

பம்பரம் ஒன்று வேகமாகச் சுழன்று கொண்டிருக் 
கும்போது; லெநேரம் அதன்: சுழலச்சு- நிலையாக 
இருக்கும். ' அப்போது அதன் அச்சு செங்குத்தாக 
இருக்கும். ஆனால் சுழலச்சு சாய்ந்துள்ள நிலையிலும் 
பம்பரம் சுழன்று வரும். அந்நேரங்களில் சுழலச்சு 
நிலையாக இராது; உச்சிக் கோட்டினை மெதுவாகச் 
சுற்றிவரும். சுழலச்சு நகரும் திசை, பம்பரம் சுற்றும் 

திசைக்கு எதிர் மாறாகத் தெரியும்:... இ a Ta we ee 

பூமியின் வடிவம் ஒரு் முழுக் கோளமாக அமைய 
வில்லை. அது ஒரு குற்றச்சுக். கோளமாக (௦01216 
“$ற1676) இருக்கிறது, நிலநடுவரையின் , (600207) 

அருகில் பருத்தும், துருவங்களின் அருகில் தட்டை 

யாகவும். காணப்படுகிறது. பூமி, தனது: துருவ 
அச்சனைச் சுற்றிப் பம்பரம் போல் தன்னைத்தானே 
மேற்கிலிருந்து கிழக்காகச் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. 
மேலும்: சுழலச்சு,. 'சூரியனின் : தோற்றப் . பாதைத் 
தளத்தின் அச்சுக்கு 23.5” சாய்ந்திருக்கிறது, சூரியனும்; 
சந்திரனும் பூமியின் மீது செலுத்தும் : ஈர்ப்பு: விசை 
கள் இந்தச் சாய்வினைக் குறைத்து, தோற்றப்பாதைத் 
தளத்தையும் ' (60110110 01௨6), வானநடுவரைத் தளத் 

தையும் : (௦8165(181 600807 01406) ஒன் றாக்க' “முயல் 

கின்றன: பூமியின்: சுழல்விசை இதனை "எதிர்க்கிறது: 
எனவே, :பூமியின்' அச்சு, முழுமையாகத் தோற்றப் 
பாதை அச்சுடன் ஒன்றிவிடாமல், அதனைச் சுற்றி 
எதிர்த்திசையில் கிழக்கு மேற்காக- நகர்கிறது. சூரி 
யனைச் சுற்றிப் பூமி மேற்கிலிருந்து 'கிழக்காகச் சுற்று 
வதால், சுமலச்சின் * இப்போக்கு ' அயனசலனம்' எனப் 
படுகிறது. இந்த அயன சலனம்,” மேலே' கூறிய பம்' 

பரத்தின் போக்கினை ஒத்தது... அயன... சலனத்தின் 
விளைவாகப் "பூமியின் அச்சு, “தோற்றப் பாதை 
அச்சினை' ஒருமுறை சுற்றிவரச் 2 சுமார் 25, 800° ஆண்டு 

கள் ஆ௫ின்றன; " இதிலிருந்து” அயனசலம் என்பது 
மிக மெதுவாக நடைபெறும் மாற்றம் என்பது 
தெளிவாகும். 

இந்த 25,800 ஆண்டுகளில், வானக்கோளத்தில் 
(celestial sphere) வானத்துருவம் (celestial pole) 

தோற்றப்பாதைத் :துருவத்தைச்,, சுற்றிவரும் ;, பாதை. 
ஒரு சுமாரான வட்டம் ஆகும். இந்த வட்டப் பாதை 

நிலையானதன்று, ஒவ்வொரு 25,800 ஆண்டு, இடை. 
வெளிகளில் ஏற்படும் , வட்டப்பாதைகள் ஒன் os 

விருந்து. மற்றொன்று சிறிது வேறுபட்டிருக்கும்.  -. 
er ஆுகு 

படம். ர் இல் cD என்பது. சூரியனின் தோற்றப் 
பாதை "வட்டம். க் அதன் அச்சுக்கோடு, 118 என் 
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பது , பூமியின் .. சுழலச்சு, P. sre gy 'வானதுருவம். 
சில .. நூற்றாண்டுகள்... கழித்துப் பூமியின். சுழலச்சு 
வானக்கோளத்தை 0 இல் வெட்டும். இன்னும். பல 
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர் வான .துருவத்தின் 

இருப்பிடம் Rs இருக்கும்; சுமார் 25 ,800° ஆண்டு 
களுக்குப் * பின்னர்' இப்புள்ளி மறுபடியும் P ‘ster 
சேர்ந்து விடும். பல்லி வரிடம் சம்ம wale 
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தற்போது :பூமியின். வட: , துருவத்தின் :: (௨௦110 
pole) அருகில் காணப்படும் விண்மீன், துருவ விண் 
wer (polaris) ஆகும். நம் கண்ணுக்கு இது. , நிலை 
யானதாகத் தோன்றுகிறது; “ஆனால் * சுமார்' AQ 
2,000 அண்டில்' வட் துருவத்தில். இருந்த. 'விண்மீன் 

இந்த விண்மீன் அல்ல; "அது"டிரேகா' (00200) என்ற 
விண்மீன்.கூட்டத்தினைச் சேர்ந்த ௩-, டிரேகோனிஸ் 
(2-0800018) : என்ற: விண்மீன்::.: ஆகும். : இன்னும் 
5,000 ஆண்டுகள் கழித்து வடதுருவத்தினருகில் 

காணப்படப் போகும் விண்மீன், சிஃப்யூசு (ஜே 608) 
விண்மீன் கூட்டத்தினைச் சேர்ந்த ஈ-சஃபை (a- 
மேம்) என்ற லிண்மீன். கி.பி, 14,000 ஆண்டில் வட 
துருவத்தின் அருகில் நிலையாகத் தோன்றப்போகும் 

விண்மீன் அபிசித் (1628) ஆகும், அப்போது துருவ 
விண்மீன் மற்ற விண்மீன்களைப் . போல் :.தோன்றி 
மறையும் .விண்மீனாகத் தோன்றும்... இம் மாற்றங். 
களுக்குக் காரணம் அயன மேயாகும்.. ர 

'படம் 2. இல் ‘A. . என்பது, “Gerame ் பாதைத் 
துருவத்தைக் குறிக்கிறது. 8), ந), 1, ம, என்பன,



: nebey pricy. ட, 

டம் 2 

முறையே A. ap. 3,000, சி.பி. 8,000, 8. பி. 7,000, 
கி. பி. 14,000 ஆண்டுகளில் வடதுருவப் புள்ளியின் 

, இடங்கள், 1, இன், அருகில் ற : என்று, கு.றிக்கப்பட் 
"டுள்ள விண்மீன்'டிரேகோனிஸ்; 8,” இன்: : “அருகில் P 
என்று காட்டியுள்ளது துருவ விண்மீன்; P, இன் 

“பக்கத்தில் 0 என்று.காட்டியுள்ள 'விண்மீன் க-சிபை; 
நி,க்கருகல் 7 என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. : அபிஜித்; 

வளமார்... கி, பி. 27800ஆம் . ஆண்டில் மீண்டும் துருவ 
் விண்மீன். வடதுருவத்தின். அருகில். 'காணப்படும். ் 

பூமியின் :சுழலச்சு, அதன் 'நடுக்கோட்டுத் தளத் 
இற்குச் செங்குத்தாக உள்ளது. சுமலச்சின் அயன 
சலனத்தின் விளைவாகப் பூமியின்... .நடுக்கோட்டுத் 
தளம் மெல்ல நகர்கிறது, எனவே 3a தோற்றப் 

2 பாதையை வெட்டும். புள்ளிகளான.. மேடமுதற்புள்ளி 

(:(77)யும், : துலாமுதற்புள்ளி , (=) qd மேற்கு முகமாக” ~ 

ு மெல்ல நகர்கின்றன... இன் இந்த இடமாற்றத்தையே : 
மேட: முதற்புள்ளியின் அயனசலனம் என்றோம். 

டு tee? + he wee oY டம் we மிப (RRR 

பட்டீல். ல்: என்பது::: "சூரியனின் - தோற்றப் ' 
பாதை: வட்டம்): &113அதன் அச்சுக்கேர்டு; 1, என் 

“பது ஒரு நேரத்தில் , வானகடுக்கோட்டின்இருப்பிடம், 

‘Py என்பது வானத்துருவம்; 8,0, ம் மேயும் வெட். 

“டும் “புள்ளி. மேட. முதற்புள்ளி. ஏ டட்சில: நூற்றாண்டு 

- களுக்குப்... பின்னர் :..- பூமியின் ப சுழலச்சு .. வானக் 

கோளத்தை வெட்டும் புள்ளி ],, அதற்கான வான 

நடுவரை ந,0. இது -யை 4,இல் வெட்டுகிறது. 
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: தற்போதைய மேடமுதற்புள்ளியே. Ys அகும். Be 
" நூற்றாண்டுகளில் மேடமுதற்புள்ளி தோற்றப்பாதை 
யில் மேற்கு நோக்க), 3, இலிருந்து. Y, “GG நகர்த் 
துள்ளது. அண்டொன்றுக்குச் சராசரி 50“, 2 அளவு 
இம்மாற்றம் நடைபெறுவதாகக் கணக்கிட்டுள்ளனர். 

சூரியன், சந்திரன் மட்டுமன் றிச் சுக்கிரன் (178015), 
@ecueurus (Mars), sof! (Saturn) போன்ற கோள் 
களும். (planets) பூமியை ஈர்க்கின்றன. இதனால் பூமி 
யின் மையமானது தோற்றப்பானதைத் தளத்திலிருந்து 
சுமார் 0”...! விலகுகின்றது. இதன் விளைவாகத் தோற் 
றப் பாதைத் தளமே மாறுபடுகின்றது. சூரியன், 
சந்திரன், கோள்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் அயன 
சலனங்களை ஒன்று. சேர்த்துப் பெறுவது பொது 
அயனசலனம் | (கவனய precession) எனப்படும். 

+ யு 5 
: ட 

i 

én goth சந்திரனும் பூமியின் மீது ஈர்ப்பு விசை 
களைச்: செலுத்தி வந்தாலும் இவ்விசைகளின் அளவு 

எக்காலத்தும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. இத 
னால் .அயனசலனத்தின் அளவும் ஒரு சீராக இருக் 
காது. சந்திரனின். விசையில் . 8ரற்ற மாற்றங்கள் 
.ஏற்படுகன் றன? சூரியனுடன் ஒப்பிடுகையில், சந்தி 

ரன் மிகச் சிறியது என்றாலும், பூமிக்கு மிக அருகில் 
இருப்பதால் அதன் ஈர்ப்புவிசை அதிக முக்கியத்து 
வம் பெறுகிறது. மேலும் சந்திரனின் ஈர்ப்புவிசை 
பூமியின் வெவ்வேறு” பாகங்களில் வெவ்வேறு அள 
வினைக் கொண்டுள்ளது. இக்காரணங்களினால்
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சந்திரனின் ஈர்ப்புவிசை, அயனசலனத்தின் அளவில் 
சூரியனால் ஏற்படும் மாற்றத்தைப்போல் சுமார் இரு 
மடங்கு மாற்றத்துக்குக் காரணமாகிறது. 

சந்திரனின் பாதை சூரியன் தோற்றப்பாதைக்குச் 
சுமார் 55. சாய்ந்துள்ளது. இவ்விரு பாதைகளும் 
வெட்டிக்கொள்ளும் . புள்ளிகளுக்குக் கோள்சந்திகள் 
(nodes) என்று பெயர். முன் சொன்ன காரணங் 

களினால் இவையும் அயனசலனம் பெறுகின்றன. 
ஆனால் இந்த அயன்சலனம் விரைவாக, நடைபெறு 
கின்றது. சுமார் 19 ஆண்டுகளில் கோள் சந்திப் 
புள்ளிகள் தோற்றப்பாதையில் ஒரு சுற்று சுற்றிப் 
பழைய “இடங்களை அடைகின்றன.. இதனால் சந்திர 
னின் பாதைத் -தளம்' வாளநடுக்கோட்டுத் தளத் 
துக்கு 18%” . முதல் 28412 வரை சாய்ந்து வருகிறது, 
இதன் விளைவாகப் பூமியின் சுழலச்சு. ஒழுங்காக ஒரு 

- கூம்பின்” உருவாக்கி (generator) போல: நகராமல், 

no) 

அலைந்து அலைந்து 'செல்கிறது. இதனையே அச் 
்" சலைவு என்று கூறுகிறோம்.” 

. பூமியின் சுழலச்சின் அயனசலனத்தை நீக்கிவிட் 
. டால், அச்சலைவினால் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றத்தி 

"னால் வானத் துருவம் வானக் கோளத்தில் ஒரு நீள் 
வளைவில் நகர்ந்து செல்கிறது. . அயனசலனம், அச் 
சலைவு இரண்டும் ஒருங்கே நிகழ்வதால் வானத் 

_ துருவம் ஓர் ஒழுங்கான வட்டப் பாதையில் செல்லா 

்் மல், . வட்டப்பாதையினின்றும் ,:; இங்குமங்குமாகச் 
ச சற்று: விலக விலகிச், செல்கிறது... ஆயினும் . சராசரி 

- வட்டப்: பாதையினின்று நிகழும் விலக்கம். மிகச் சிறு 
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அளவே ஆகும். மிகையான விலக்கம் சுமார். 97,2 
தான், நீளவளைவின் மீப்பெரு அச்சில் பாதியும் 
இஃதே. 

ட படம் 4இல் வட்டமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
பூமியின் துருவப் புள்ளி 25, 800 "ஆண்டுகளில் நகர்ந்து 
செல்லும், பாதையைக் குறிக்கிறது... இது சராசரிப் 
பாதைதான். “உண்மையான பாதை, இதனை 
அடுத்து வளைந்து செல்லும் தடித்த கோட்டினால் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. சராசரி வட்டத்திலிருந்து 'மீப் 
பெருவிலக்கம் LP = ு 9”, 2. (படம் சரியான அளவுகள் 
கொண்டதன் று - not to scale). 

கார்காலம், ் . இலையுதிர்காலம், இளவேனிற் 
காலம், முதுவேனிற்காலம், முன்பனிக்காலம், பின் 
பனிக்காலம் என்ற... ஆறு பாகுபாடுகள் கொண்ட 
ஆண்டினைப் பருவ ஆண்டு என்கிறோம். ஒரு பகுவ 
ஆண்டுக் காலத்தில் சூரியன் மேட-முதற் புள்ளியை 

அடைகிறது. இந்நேரத்தில்.மேட முதற்புள்ளி சிறிது 
நகர்ந்து விடுவதால் பருவ ஆண்டு மீன்வழி ஆண்டை 
(51081181 981) விடக் குறைவாகும். மேலும் அயன 
சலனத்தின் அளவே ஆண்டுக்கு ஆண்டு மாறுபட்டு 

வருவதால், பருவ ஆண்டின் அளவு நூற்றாண்டுக் 

குச் சுமார்0”, 53 அளவு குறைந்து வருகிறது. 
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   அயனம் ட்லம் ப 2 ஸ்ட ப்ட் 
அய் ன ண் we abate ட் ட்ட at: “hy ர 

' Beans சுற் றி வளி' ம்ண்ப் லத்தின். மேல்மட்ட த்தில் 
“ அமைந்துள்ள து அயன (மின்ம. மண்டலம் (1௦00531676) 
சூரியனிலிருந்து வரும் புற ஊதாக்.கதிர்களும். அண் 

.. டக் கதிர்களும் வளி மண்டலத்திலுள்ள ” மூலக்கூறுக 
- ளைத்தாக்கி எலெக்ட்ரான்களை இழக்கச். செய்வதால் 
* மூலக்கூறுகள்: நேர். அயனி(மின்மங்)களாக்கப்படுகின் 

“றன இந்த : “அயனிகள்  எலெக்ட்ரான்க௧ளோடு மீண் 
டும் சேர: “வாய்ப்புண்டு; : ஆயினும்,  வளிமண்டலத் 

ம ப். மேற்புற்ப்பகு தியில்; வளிமங்களில் Ge Sey குறை 
© aire உள்ளதால் . .இவ்வாய்ப்பு : குறைவா௫, . - அயனி 

* யாக்கப் பட்டமூலர்கூ நுகள்அயனிகளாகவே உள்ளன. 
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ஆனால், -வளி மண்டலத்தில் அடிமட்டத்தில் 
வளிமங்களின் செறிவு மிகுதி. எனவே, அயனிகள் 
இங்கு தொடர்ந்து அயனிகளாக இருப்பதில்லை, 

அயன மண்டலத்தில் வெவ்வேறு வளிமங்கள் 
வெவ்வேறு அழுத்தங்களில் அயனிகளாக்கப்படும் 
பண்புடையன. மேலும், அண்டக் கதிர், சூரிய ஒளி 

ஆகிய அயனி ஆக்கிகளின் ஆற்றல், தரை மட்டத்தி 

லிருந்து உயரச் செல்லச் செல்ல அதிகரிக்கின்றது- 
எனவே, அயன மண்டலம் பல்வேறு அடுக்குகளாக 

உள்ளது. 

அயன மண்டலம் தரை மட்டத்திலிருந்து ஏறத் 
தாழ 100 இலிருந்து 500 க. மீ. உயரம் வரை பரவி 
யுள்ளது, அயனிகளின் செறிவு மேற்கூறிய . உயர 
விளிம்புகளுக்கிடையே ஒரே சீராக இல்லை; படம்-7. 

இல் மூன்று அடுக்குகளாக உள்ளது. 

t 
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(0, சூரிய வெப்பம்: காரணமாக ஓர் பக்க ட 

ரானை இழக்கிறது. எனவே, இப்பகுதியில் (0,7 ) 
அயனிகள் அதிகமாகக் காணப்படுகினறன என்ற 
“கொள்கை ஏற்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியினூடே 

. செல்லும் ரேடியோ (வானொலி) அலைகள் எதிர் 
திருப்பப்பட்டு நெடுந்தொலைவு அலை பரவுதலுக்கு 

இது உதவுகிறது (படம்-,8). 9 அடுக்கில் மின் செறிவு 
ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு, (0), சோடியம் (Na) ஆகிய 
வளிமங்கள் அயனியாவதால் தோன்றுகின்றது. இது 
பகற் பொழுதில் கூட எப்பொழுதாவதுதான் 
தோன்றுகிறது. இது ரேடியோ (வானொலி) அலை 
களை எதிர் திரப்பச் செய்யும் அளவுக்குச் செறிவு 
மிகுந்ததன்று, ஆனால், இதன் வழியாகச் செல்லும் 

ரேடியோ (வானொலி) அலைகளின் ஆற்றலைக் 

குறைக்கும், 

அடுக்கு. பகற்பொழுதில் இவ்வடுக்கு இரு 
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Qatar தவிரப் : பகற் , பொழுதில் E அடுக்கிற்குக் சரோ 

அயனிச் செறிவு. தோன்றுவதும் உண்டு உட்டு 

ஐ அடுக்கு?" . இப்பகுதியிலுள்ள - மின்னூட்டம் 

பெற்ற துகள்களின் செறிவு, ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு 
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ட ட்ப பப்ப ட ட்ட ப -நமல்கலாள அழ மட்டம் 

Ne வட் ந்த க “படம் 1. வளி. மண்டலத்தில் ௮யன மண்டல அ௮டழக்குகள் 

அடுக்குகளாகப் பிரிந்து காணப்படும். அவை, ட, 

£, அடுக்குகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.(படம்-1). 

இரவு நேரங்களில் இரண்டும் இணைந்து ஒரே அடுக் 

காக: இருக்கும், அயனமண்டலத்தின் பயன்கள் 
பின்வருமாறு: ' ் me yn 4
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படம் 2. ரேடியோ (வானொலி) அலைகள் அயன 

சூரிய ஒளியின் வெப்பத்தனை அயன மண்டலம் 
பெருமளவு குறைத்துப் பூமியின் மீது வெப்பத் 
தாக்கம் குறையச் செய்கிறது. ரேடியோ(வானொலி) 
அலைகளைப் பரப்பப் பயன்படுகிறது.” -: ----: 1: 

டட 

"நூலோதி 

1,3. A. Radcliffe, Sua, Earth and» Radio; 
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970." + °: 

வல் 

‘° @. ur, 

மண்டலத்இல் எ£ர் இருப்பப்பட்டுப் பரவும் முறை 

ட | 
அயனிகள் 

| 

| 
| 
1 

-_— it அணு : அல்லது பல. ' அணுங்களனள் கொண்ட 
தொகுதி, ஒன்று அல்லது அதற்குமேற்ப்ட்ட எலெகட் , 
ரான்களை : இழப்பதனாலோ, மற்ற , அணுக்களிலி. 

ருந்து பெறுவதனாலோ மின்சுமையை அடைகின்றது. 
- இவ்வாறு மின்சுமை பெற்ற அணு அல்லது அணுத் 

“தொகுதிக்கு அயான் (1௦0) அல்லது அயனி (மின்மம்) 
என்று பெயர், எலெக்ட்ரானை . இழப்பதால் .. நேர் 
மின்சுமை .(நேர்மின்னேற்றம்) பெற்ற அயனிக்கு 
நேரயனி (௦81100) எனறும், எலெக்ட்ரானை ஏற்பதால் 
எதிர்மின்சுமை பெற்ற அயனிக்கு எதிரயனி (301௦0) 
என்றும் பெயர், (ஒரு மின்புலத்தில் இவை மின்முனை



களை நோக்கி . நகர்வதால் : இவற்றிற்கு - அயனிகள் 
என்று பெயர், அயனம் என்றால் நகர்தல் என்று 
பொருள், மின்னாற்பகுத்தலின்போது (618011019515) 
எதுரயனி நேர் மின்முனைக்கும்: (3௦006), நேரயனி 
எதிர் மின்முனைக்கும் (௦211௦06)' செல்கின்றன. இவ் 
வயனிகள் ' மின்முனைகளை (6160100465) அடைந்தவு 
டன் “அவற்றின் வின்கபைளனை இழந்துவிடுகன்றன. 

பர் * அயனியினற்கதும்' எலக்ட்ரான் சுமையின் 
விவரக் charge) 'எண்ணிக்கை ; ; அதன் மின்இணை 

இறன் (616012014816006) என்று கு .றிப்பிடப்படும். . மின் 
சுமைகளைக் குறிக்க மின்சுமை எண்ணையும் (யு- 
560), குறியீட்டையும் (8121) அயனியின், மேல் குறிப் 
பிடுவர், எடுத்துக்காட்டாக சோடியம் அயனியை 

Nat (ஒரு நேர். மின்சுமை) என்றும், சல்ஃபேட் அய 

.னியை 502: 

பிடுவர். 

(இரு எதிர் மின்சுமை) என்றும் குறிப் 

இண்மங்களில்' அயனிகள், - நேர்யனிகளும் எதிர 
யனிகளும் ' மாறி: -மாறி ஓர்- ஒழுங்கான படிசு 
அணிக்கோவையாக ': அமைந்துள்ளன. இத்தகைய 
படிக அயனிகளின் . நிலைப்புத் தன்மையான து 
"நேரயனிகளுக்கும் ' எதிரயனிகளுக்கும் * இடையே 
உள்ள 'எலெக்ட்ரான் கவர் விசையால் நிலைப்படுத் 

தப்பட்டுள்ளது. இண்மங்களில் இவ்வயனிகள் குறிப் 
பிட்ட இ 'இடங்களில் : நிலைத்திருப்பதால் அவை மின் 
சாரத்தை அவ்வளவாகக் கடத்துவதில்லை; 'ஆனால் 
'திண்மப்” பொருள்களை. உருக்கினால் 'அயனிகள் எளி 
இல் அங்கும் , இங்கும். இடம் பெயர்வதால் . அவை 

மின்சாரத்தை நன்கு. கடத்துகின்றன." 'எடுத்துக்காட் 

டாக, சோடியம் குளோரைடில்' சோடியம் அயனியும் 
குளோரைடு அயனியும் அணிக்கோவையாக அமைந் 
இருப்பதைப் படத்தில் காணலாம். ஒவ்வொரு, சோடி. 

யம் அயனியைச் சுற்றிலும் ஆறு குளோரைடு அயனி 
களும்,. அதேபோல் ஒவ்வொரு குளோரைடு அயனி 
யைச் சுற்றிலும் ஆறு. aga அயனிகளும் 

- உள்ளன... ல் ப ட 
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Hues சேர்மங்கள் முனைவுள்ள கரைப்பான் 

களில் (polar solvents) கரைகின்றன. நீர்மக் கரைசல் 
களில் கரைந்துள்ள அயனிகள் கரைப்பானிலுள்ள 
மூலக்கூறுகளுடன் மின் கவர்ச்சியினால் இணைக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் அயனிகள் கரைப் 
பானேற்றப்பட்டவை(50148120) என்றோ, நீர்க் கரைப் 
பானாக இருந்தால் நீரேற்றப்பட்டவை (hydrated) 
என்றோ. :. : வழங்கப்படும், . .. அயனிகளுக்கி௮டையே 
த ணப்புும் மின்சுமை mem Aire, கரைப்பான் 
மூலக்கூறுகள் (எடுத்துக்காட்டாக நீர்க் கரைப்பான்) 
அயனிகளுடன் மாறுபட்ட் அளவில் இணைகின்றன. 

(எடு) Al (H, One» Cu(H,0), ** 

நாணோதி 

1, McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company. Now 
York, 1983. 

2. The Encyclopaedia Americana, Vol 15, Ameri- 

_ ana Corporation, Connecticut, 1980. ' 

அயனிச் சமநிலை 

இச்சமநிலை வேதியியல் வினைகளில், அயனிகள் அந்த 
வினையில் உருவாதல் அல்லது மின்சுமையிழத்தல் 
அல்லது ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்கு 
மா.ற்றமுறுதல் போன்ற வினைகளில் நிகழ்கின்றது. 

"அயனிச். சமநிலை வகைகள் 

அயனியாகாத ஒரு பொருள் கரைதல். இம்மாதிரி 
வினைகளில் உஎட்கம் (6010) பெரிய பங்கு கொள் 
கிறது. எடுத்துக்காடடு: ஹைட்ரஜன் குளோரைடு 
வாயு, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ை வினை (1) வாயு 

நிலையில் ஏற்படுவதில்லை, 

HCl (வாயு) ட 1 + cr, _— ay 

வினை .(2) நீர்ம ஊடகத்தில் எளிதில் நடக்கக்கூடிய 
ஒன்றாகும். - 

HCl fame + H,O —> “Hot ஃ01 —(2) 

உண்மையில் goiter H+ அயனிக்கும் “* நான்கு 
நீர் மூலக்கூறுகள் மலம ப வன்க் 

அடே , (வாயு) 4 48,0210, ௮ம் (3)
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இதந்த வினையில் 110, அபி நான்முக, ep sia 
(tetrahedron) உள்ளது. # 

மேலே கூறிய (2), (3) வினைகளின். சமநிலைத் 
"தன்மை மிசவும் குறைவு. ஏனெனில் அந்த வினை 

முழுவதுமாக இடது. புறத்திலிருந்து வலது புறத் 
.திற்குச் சென்று: விடுகின்றது, ஆகையால் : அயனி 
யாகாத மூலக்கூறின் Qe Hey (concentration) DsWlad 

குறைவு. இதற்குக் ' காரணம் மூன்றாவது வினை 
மிகப் பெரிய அளவு வெப்ப உமிழ்வுடன் fexothecarind 
நடப்பதேயாகும்.- 3: :. - தத் 

உ Sli le RSs: 
Bat per swrs இருக்கும்போது எல்லா அயனி 

களுமே நீரேற்றம் (90781100) அடைகின்றன என்ற 

பொதுவான கொள்கை இருந்தாலும் கூட; ஒவ் 
வோர் -அயனியும் எத்தனை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் 
tenes என்பது ஐயத்திற்குரியதே; ; ் 

ஒரு படிகம் Bild கரைதல். எடுத்துக்காட்டாக, 
சோடியம் குளோரைடு ஃப்பு, நீரில் கரைந்து முற்றி 
"லுமே அயனியாக மாறிவிடுசின்றது. ஆனால் வெள்ளி 
குளோரைடு 'போன்ற உப்பை ' நீரில்' கரைத்தால் 

அது மிகவும் குறைந்த அளவே அயனியாகப் பிரி 
கின்றது. அதன் பெரும் பகுதி உப்பு மூலக்கூறு 

களாகவே இருக்கின் றது. இவ்விரண்டு ,ினைகளை 

யும் 8ழ்க்கண்டவாறு குறிக்கலாம். ': er 

- Na tcl. = Na’ +. 01. * நர் கர (4) 

ast cl. =. Ag + Cl os sige 
வினை (4): - . இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்' “பொருள் 
வீரியம் மிக்க மிஸ்பகுளி (811002 electrolyte) sre my 
அழைக்கப்படுகின்றது. வினை (5) இல் ' உண்டாகும் 
மூலக்கூறு வீரியம் குன்றிய மின்பகுளி (weak eletcro- 
lyte) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. : 

வீரியம் மிக்க அமிலங்களும் ரியமிக்க காரங்களும் 

அயனியாதல். ஹைட்ரஜன். குளோரைடு. வளிமம்' நீரில் 

கரையும்போது முழுமையாக அயனியாக மாறிவிடு 
கின்றது. இதுபோல் சல்ஃப்யூரிக் அமிலம், நைட்ரிக் 
அமிலம் போன்ற வீரியம் மிக்க அமிலங்களும் நீரில் 
முழுமையாக। அயனியாக. மாறிவிடுகின்றன. சோடி 
யம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக் 
சைடு போன்ற காரங்களும் றில் முற்றிலும் அயனி 
களாகவே உள்ளன. , , fio Bad Rak 

+ ௯ 

18014. 1 ௩01... (6) 

+. KOH =2 K* 40H °° @) 
மேற்சொல்லப்பட்ட எல்லாச் (வினை (6), (5) தவிர) 

வாறு விளக்கலாம், ் 

275. de 186209 11801... cans? K 

சமநிலைகளும். பெரும்பாலும் .வலப்புறம் anna 
அமைந்திருக்கின்றன... ...., கடட டப 

ன அஷ ட்ட ப் 

- வீரியம். குன்றிய "அமிலங்களும். "வீரியம் “gait 
காரங்களும் அயனியாதல். அசெட்டிக் அமிலம் போன்ற 
“அமிலங்களும், அம்மோனியா போன்ற :,காரங்களும் 

- நீரில். அயனியாதல் மிகவும் , குறைவு. ஆகையால் 
இந்த மின்பகுளிகளை வீரியம் குன்றிய மின்பகுளிகள் 

என்று அழைக்கின்றோம். இந்த வீரியம் குறைந்த 
மின்பகுளிகளைப் பொருண்மைத்தாக்கு ' விதியின் 
(Law of Mass‘ Action) mtg eat Oe “கீழ்க்கண்ட 

wee 

உ ஆ ஈஸி பு ர் 

100001 + H,0 == =H, ic coo" + A, ௦” ் te 

“NH, + HO. புட் + OFF ன 
ததை. படி டட) ல ம் 

  

dv #8 a J ள் ட 

ன் ட 000014]. ன த 

நீரின் செறிவு மாறாமால் "இருப்பதால்" அதை: ஒரு 
மாநிலியாகக் கொண்டு ' பிரிகை. மாறிலியுடன் . 
(dissociation constant) Geisgaa “கொள்கிறோம். 
பிரிகை மாறிலி. Ki. gt அமிலத்தின் வீரியத்தைக் 

குறிக்கின்றது. "இதே போல் ஒரு ,காரத்திற்கும் 1, b 
என்ற பிரிகைமாறிலியைப் . பயன்படுத்துகிறோம். 
பொதுவாக * Ky -. யின் .எதிர்மறை' மடக்கையை 
(-log Kj) PKa என்று. குறிப்பிடுகிறோம். அமிலத்தின் 
வீரியம் குறையக். குறைய 083 ae அளவு கூடும், “ 

ட ஓர் அமிலம் அல்லது காரத்தின் ' gy அது 
கரைந்திருக்கும் ஊடகத்தைப் 'பொறுத்தது.. 'எடுத்துக் 

; காட்டாக, அசெட்டிக் அமிலம் நீரில் மிகவும் வலுக் 

குன்றிய ' அமிலமாகும்.. ஆனால் இதே அமிலத்தைத் 
'தூய சல்ஃப்யூரிக் அமிலத்தில் கரைத்தால் .'அது-ஒரு 
காரமாக விளங்குகின்றது. நீர்ம அம்மோனியா 
கரைசலில் அசெட்டிக் அமிலம் மிகவும் வீரியம் மிக்க 
அமிலமாக இருக்கின்றது. . ர இ 

H,CCOOH + H,SO, = <== H,CCOO H,*+ HSO, 

H,CCOOH + NH, == H,CCOO”~+ NH, 

இதற்குக் காரணம் சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் மிகவும் 
வீரியம் மிக்க அமிலம் என்பதும், நீர்ம.அம்மோனியா 
ஒரு வீரியம் மிக்க:காரம் என்பதும் தான். 

அயனி. Sore இடையீடுறுதல். இந்த வினை 
மிகவும் குறைந்த அளவே நடக்கின்றது.”



HSO,. +HO = HOt + SOg7 = 

ஆகையால் உண்மைச். சமநிலை ஏ pupae, ps. 

நீர், நீர்ம 'அம்மோனியா போன்ற. கரைப்பான் 

கள் தாமாகவே. அடனிபரம், நிலையில் இருக் 

கின்றன. . . 

நூ as ட் 0 ட் 

NB => NHS + 
இம்மா BAS சமநிலைகளில் மின்பகுளி ஈடுபட்டால் 

சமநிலையின்' ' தரம் வலப்புறமோ, இடப்புறமோ 

மின்பகுளியின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறக் 

கூடும். ட. 

... அணைவு. அயனி உருவாதல், இந்த வினையும் 

ஒரு. சமநிலையே, ர ரர 
uO 

ட ‘44.00 = ZnCl,” 

இம்மாதிரி வினைகள் 'அணைவுச் "சேர்மங்கள் “நீரில் 

கரையும்போது உண்டாகின்றன. 

. மேலே ' 'கொடுக்கப்பட்டுள்ள ் ர வினை 

களையும். த்விர. மற்றும் பல வினைகள் ் அயனிச் சம 

நிலையை ஏற்படுத்துகின் றன. அவை எல்லாம் ஊட 

குத்தையும், அந்தந்த மின்பகுளியையும் பொறுத்தவை 

eee (காண்க; அமிலமும் சாடும், நீராற்பகுப்பு] 

aban 2.72. உம் af wb 

ஞு 
at - wat 

நூலோதி :... :..! 

McGraw - Hill Encyclopaedia of | Chemistry, Fifth 

Edition, , McGraw-Hill Book | Company , New 

~. York, 1983. 

அயனிச்செழத்தம் ப ட்டு ட்ட. 

காண்க, , மின்மமுறைச் செலுக்கம் 

squats தனிப்படுத்தல 

gr அய்னியில்' 'புதிதாகச்' சர்க்கப்படும் பொருளின் . 

நெருக்குதலால் அது தன் இயல்பான பண்புகளை 

வெளிப்படுத்த , முடியாமற்போகும்.. இப் பண்புக்கு 
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அயனித் தனிப்படுத்தல் (860065(781100) என்று 
பெயர். எடுத்துக்காட்டாக, சில ஃபாஸ்ஃபேட்டுகள் 

கரைசலில் இருக்கும் உலோக அயனிகளுடன் சோர் 
வதால் உண்டாகும் அணைவுச்'. சேர்மத்தால், 
உலோக அயனிகள் (8181110 1005) சாதாரணமாக 

நிகழ்த்தும் . வீழ்படிவு வினைகள் (precipitation 
reactions) நடைபெற முடியாமல் போவதைக் குறிப் 
பிடலாம், இவ்வகையில் கடினநீர் (3ம் ௭4180) சல - 
பல்ஃபாஸ்ஃபேட்டுகளுடனும் (ஹெக்சா மெட்டா 
ஃபாஸ்ஃபேட்), மெட்டாஃபாஸ்ஃபேட்டுகளுடனும் 
(metaphosphates) - வினைபுரியும்போது : வீழ்படிவு 
களை உண்டுபண்ணுவ தில்லை. இரண்டு வகையான 
அயனித்தனிப்படுத்தும் காரணிகள் (sequestrating 

3265) பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை 
யாக உள்ளன. அவை, அமினோ பல்கார்பாக்சிலிக் 

அமிலமான எஈ.டி.ட்டி.ஏ.யும் (071.&), ஹைட்ராக்சி 
கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களான ட்ரிக், டார்டாரிக் 

அமிலங்களும் ஆகும். உணவுப் பொருள் தொழிலகங் 
களில் அயனித் தனிப்படுத்தும் காரணிகள் உணவுப் 
பொருள்களின் நிறத்தையும், மணத்தையும், தரத்தை 
யும் உறுதி செய்கின்றன. 

நூலோதி 

Hawley, Gessner “பூ, The Condensed Chemical 
Dictionary, Tenth Edition, Galgotia Book Source 

_ Publishers, New Delhi, 1984. 

அயனிப் பரிமாற்றம் 

ஒரே மாதிரியான மின்சுமைகளைக் கொண்ட அயனி 
களைப் பரிமாற்றம் செய்து பொருள்களைத் தனித் 
தனியாகப் பிரிக்கும் தொழில்நுட்ப முறைக்கு அயனிப் 
பரிமாற்றம் (1௦௩ ஊக) என்று பெயர். இது 

பொதுவாகத் திண்மப் ' பொருளுக்கும் (அயனிப்பரி 

tory -ion exchanger) கரைசலுக்கும் இடையில் நிக 
மும் et Gaur) cfenar (reversible chemical reaction) 

ஆகும். இவ்வகை :அயனிப் பரிமாற்றத்தால் அயனிப் 

பரிமாற்றிகளின் அமைப்பு மாறுபடுவதில்லை. இவ் 

வினை பொதுவாக உருண்டையான, துளைகள் 

உள்ள, குறிப்பிட்ட அளவே பரிமாற்றத்திற்குட்படும் 

அயனிப்பரிமாற்றிகளான ரெசின்களின் (85116) வழி 

யாகப் பிரித்தெடுக்கப்படவேண்டிய சுரைசலைச் 

செலுத்துவதனால் நடைபெறுகிறது. அயனிப் பரிமாற 

றம் சாதாரணமாக ஒரு குழு வினை (08100 000655) 

அகும். இவ்வினை ஆய்வுக் கூடங்களிலும் தொழிலகங் 

களிலும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது.



118 “அயனிப் பரிமாற்றம் 

அயனிப் பரிமாற்ற வினை நிலத்தின் மேல் அதிக 
மாக நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாகப் பொட் 
டாசியம். குளோரைடு உப்பை: நிலத்தின் மேல் 
தெளிக்கும் போது மண்ணிலிருந்து "சோடியம்; கால் 
சியம் அயனிகள் விடுபட்டு அவற்றிற்குச் சமமான 

பொட்டாசியம் அயனிகளால் பரிமாற்றப்படுகின்றன. 

* a: ; ஷ் “ot 3 ்் ். ்] 

உ 4 11 மண். Na. + K weer. 

் பப ப ப ப வட்டக் 
aK + Ca sir > Ca 

பொட்டாசியம் அயனிகள் நிறைந்துள்ள ' மண். ள் மீது 
சோடியம் குளோரைடு கரைசலைச் செலுத்தும்போது . 
பொட்டா௫யம் அயனிகள். சோடியம் அயனிகளால் 

Ages spans, எனவே இது ஒரு . Beir Bonen. 

a 

அயனிய் பங்காற்ற னது. சில கஙங்களில்.. அய 
னிப் பரிமாற்றிகளின் மேற்பரப்பிலேயே நடைபெறு 
கிறது. ஆனால்,பெரும்பாலான அயனிப்பரிமாற்றிகள்,' 
பரிமாற்றப்படும் அயனிகள் உள்ளும் புறமும் ' திரியும் 
படி மிகமிகச் சிறுதுளைகளையோ துவாரங்களையோ 
கொண்ட படிகப் பொருள்களாக உள்ளன. இவ்வய 
னிப் பரிமாற்றிகள் குறுக்கிணைக்கப்பட்ட ' கரிம்ப் 
பல்லுறுப்பிகளைப் (cross linked organic polymer) 

போல் படிக உருவமறி றும். ( amorphous) இருக்கலாம்: 

அயனிப்பரிமாற்றிகள். 'இயற்கையாக்க்' கடைக்கும் , 
அல்லது செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்படும் பல கரிம, ' 
கனிமப் பொருள்கள் அயனிப்பரிமாற்றிகளாகச் 
செயல்படுகின்றன. அயனிப்பரிமாற்ற ரெசன்கள் என் ' 
பன செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட, எளிதில்' பரி' 
மாற்றம் அடைகிற, ரெசினுக்குரிய பண்புகளைக் 
கொடுக்கிற, சல்ஃபோனிக், கார்பாக்சலிக், . :ஃபீனால். 

அல்லது பதிலீடு செய்யப்பட்ட. அமினோ .அமிலங்க: 

ளைக் குறுக்கணைப்பாசகக் , .கொண்ட. நீள். தொடர்: 
கரிமச் , சேர்மங்களாகும். , இந்த . .ரெ௫ின்கள்” பெரும்' 
பாலும் குறுக்க வினையால் (comdsaation reaction) 
பெறப்படும். ' :; எடுத்துக்காட்டாக... . ஸ்டைரினும்,, 

இருவினைல் பென் €னும் இணைப் பன்ணுுப்பாண்டன். 
(௦00013 0671581100) வினைக்குட்படுவதால் கீழ்க்கண்ட” 

அமைப்பைக் கொண்ட பங்துறுப்பி கடைய்ிறது.. 

_ போர நெ 2 ரெட்டி oll 

  

+ அமண் Ba 

இப்பல்லுறுப்பியுடன் அடர் சல்ஃப்யூரிக் அமிலத்தைச் 
சேர்ப்பதால் சல்ஃபோனிக் அமிலத்தொகுதிகளைக் 

(-SO, H*) கொண்ட ரெசின் களும், குளோரோ 
மெத்தில் ஈதரைச் சேர்ப்பதால் -011, 0 தொகுதஇக 
ளைக் கொண்ட ரெசின்களும், மூவிணைய அமீன்கள் 
வினைபுரிவதால் - பே, - 98401 தொகுதிகளைக் 
கொண்ட Gly Sieretench கிடைக்கின்றன. கார்பாக்சில் 
தொகுதிகளைக் கொண்ட ''ரெசின்களைப் பெறுவ 
தற்கு மெத்தில் மெத்தாக்ரிலேட்டை (CH,C 
(COOCH,) = CH;)  QapBenenad © Quiet? ante 

வினைபுரியச் செய்து' கிடைக்கும் சேர்மத்தை நீராற் 
பகுப்பதால் பெறலாம், , ஃபீனால்களையோ, ஃபார் 

் மால்டிஹைடையோ தகுந்த வேதிப்பொருள்களுடன்' 
குறுக்க வினைக்குட்படுத்திப் பயன்மிக்க ரென் 
களைப் பெறலாம். இதேபோல் காரத் தொகுதிகளைக் 
கொண்ட ரெூின்களைப் பாலிஅமீன் களிலிருந்தும், 

எப்பிகுளோரோஹைட்ரினிலிருந்தும்(601011107009 பவ) 
பெறலாம். ஸ்டைரீன்-இருவினைல்பென்சீன் ரெசின் 
கள் அதிக 'அளவில் அரோமாட்டிக் தன்மையையும் 
மற்ற ரெசின்கள் அலிஃபாட்டிக் தன்மையையும் 

கொண்டிருக்கின் றன. ் பிரிகை : அடைகிற: அயனிகளை. 

நேரயனிகளாகக் கொண்ட: ரெசின்கள் . நேரயனிப் 
பரிமாற்றிகள் (cation. exchangers) som mtd, or Sows 
னியை' அயனிப்பரிமாற்றிகளாகக் , கொண்ட ரெசின். 
கள் எதிரயனிப்' பரிமாற்றிகள். (anion | exchangers)" 
என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. . ட 

ட அயனிப்: ,பரிமாற்றிகளைத்... தேர்ந்தெடுக்கும் 
போது சில காரணிகளைக் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது, 
அவை: 1) அயனிப் பரிமாற்றிகளின் அமைப்பு, இத 
னால் அயனிமப் பரிமாற்றம் : பாதிக்கப்படலாம். 
2) பல்லுறுப்பிகளில் உள்ள வினைப்படு தொகுதிகள் 
(functional தா௦மற8) வீரியமிக்க அல்லது வீரியம்” . 
குன்றிய அமில, , காரத் தொகுதிகளையோ. கொடுக். 

கிணைப்புக் | காரணிகளையோ * கொண்டிருக்கலாம். ் 
இத்தொகுதிகளைப் ' பொறுத்து” அயனிப் , பரிமாற்றம் 
மாறுபடலாம். 3) ரெசின்களிலுள்ள . குறுக்கணைப்பு 

களின் அளவும் முக்கியமானதாகும். அதிக குறுக். 

கணைப்புகளைக் கொண்ட ரெசின்கள் அதிக அள: 
வில் அயனிப்பரிமாற்றத் திறனைக் கொண்டுள்ளன. 
8 சதவீதம் குறுக்கணைப்பைக்' கொண்ட “பாலிஸ் : 
டைரீன் ரெசின்௧கள் பொதுவாகப் 'பயன்படுத்தப் 

் படுகின்றன. பல்லுறுப்பாக்க ரெ௫ன்களின்' துகள்கள்” 
உருண்டையாகச் சிறு: மணிகள்போல் . _ இருக்கும். 

இவற்றின் அளவு சில மைக்ரோமீட்டரிலிருந்து 7-9 

மில்லிமீட்டர் வரை இருக்கும்... சில. ரெசின்களின் 

துகள்கள் (மணிகள்) மிகவும்: கெட்டியாக இருக்கும். 

இவற்றை எளிதில் சிறு ' துகள்களாகப்பொடி செய்ய 
இயலாது.. அளவில், சிறிய; துகள்கள், (வேகமாக அய, 
னிகளைப். பரிமாற்றுகன்றன., க ‘ 

1 be 

" பெருந்துளையுள்ள :. ரெசின்கள், :: இவை: பெரும்!



வலைப் பின்னல் Gpfciraci (macroreticular resins) 
அல்லது பெருந்துளையுள்ள ரெசின்கள் (macropo- 
rous resins) என்றும் அழைக்கப்படும். : இவற்றின் 
வழியே அயனிப் : பரிமாற்றக் கரைசல்கள் எளிதில் . 
செல்லும்; அயனிப்பரிமாற்றமும் வேகமாக நிகழும். 
'நுண்நோக்கியின வழியாக நோக்கும்போது இந்த 
ரெ௫சின்களின் துகள்கள் ' ஒளி அஊடுருவாத்தன்மை 
கொண்ட சடினத் துகள்களாகக் காணப்படுகின்றன. 
இவை அதிக அளவில் குறுக்கிணைக்கப்பட்ட துகள் 
களைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வகை ரெசின்கள் 
பெரும்பாலும் நீர் அல்லாத கரைப்பான்களுக்குத் 
தான் (nonaqueous solvents) பயன்படுகின்றன. 

  

பெருந்துளையுள்ள ரெசின்கள் 

மற்ற . அயனிப் பரிமாற்றிகள். செல்லுலோஸ், 

டெக்ஸ்ட்ரான் (08௩1780) ' போன்றவற்றிலிருந்து 

பெறப்படும் அயனிப்பரிமாற்றிகள் உயிர்வேதியிய 

லில் . மிகவும் பயனுள்ளனவாக விளங்குகின்றன. 

மூலக்கூறு சல்லடைகள் (molecular sieves), அலு 

மினோ' .சிலிக்கேட்டுகள், போன்ற சில செயற்கைக் 

'கனிம 'அயனிப்பரிமாற்றிகளும் இதில் அடங்கும். 

"இவற்றில் மூலக்கூறு சல்லடைகள்,', முக்கியமாக 

உறிஞ்செளாகவும் (2௦௦70219), ' வினையூக்கிகளாக 

'வும் செயல்படுகின்றன, தனிம. மீள் வரிசை அட்ட 

வணையில் 4, 5, 6 வது தொகுதி தனிமங்களின் நீரே 

றிய் ஆக்சைடுகளும் அவற்றின் கலவைகளும், மற்றக் 

கனிம அயனிப் பரிமாற்றிகளாகப் பயன்படுகின்றன. 

மேற்சொன்ன அயனிப் பரீமாற்றிகள் . குறிப் 

'பிடத்தக்க அயனிப் பரிமாற்றத் தஇறனைக் கொண் 

டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக நீரேறிய ஆன்ட்டிமனி 

ஐந்தாக்சைடு, : சோடியம் அயனிகளை வெகுவாகக் 

கவர்சறது. நீரேறிய டின். டைஆக்சைடு நேர், எதிர் 

அயனிகளைப் . பரிமாறச் செய்யும்  இயல்புமிக்கது. 

சிர்கோனியம் ஃபாஸ்ஃபேட், 83, Cs, Sr, Ba அயனி 

களை அதிக அளவில் ,பரிமாற்றுகிறது. 

... பிரித்துணர்திறன்.  பாலிஸ்டைரீன் , ரெசினைக் 

கொண்டு' கார, காரம்ண் உலோகங்களை: அயனிப் 

பரிமாற்றத்திற்குட்படுத்தும்போது அதன் பிரித் 

துணர்திறன் (selectivity) கீழ்க்கண்டவாறு அமை 

கிறது. . ர ட்டி அ 
ப ப்ச் டல் 9b ஆ ரர் at 

நம் 0௮0 மற்றும் Mg<Ca<Sr<Ba © 

அயனிப் பரிமாற்றம் 119 

சீசியம், லித்தியம் அயனியைப் போல் நான்கு மடங்கு 
அதிகமாக ரெசினுடன் பிணைக்கப்படுகிறது. தகுந்த 
எதிரயனிப் பரிமாற்ற ரெசினீல் ஹாலைடுடன் க&ழ்கீ 
கண்டவாறு பிரிக்கப்படுகிறது. 

| F<Ci<Br<I” 

ஆக்சி எதிரயனிகளால் பிரித்துணர்திறன் கீழ்க்கண்ட 
வாறு அமைந்துள்ளது. 

NO, <NO, <CIO <ClO, <ClO, <S0,” < 
80,5- 3 3 
ஹைட்ரஜன், ஹைட்ராக்சில் அவனிசகள் Go Ae) 

லுள்ள வினைப்படு தொகுதியின் (1710௦10021 2௦) 

அமில, காரப்பண்புகளைப் பொறுத்து அதிகமா 
கவோ குறைவாகவோ மாற்றப்படுகின்றன. இரண்டு 
விதமான எதிரயனி அயனிப்பரிமாற்றிகள் வழக்ச த் 

இல் உள்ளன, அவற்றில் முதல் வகையில் உள்ள 

விளைப்படு தொகுதி -11 (மோ*; இதன் ஸைட் 

ராக்சைடு வீரியமிக்க காரம். ஆகவே ஹைட்ராக்கில் 
அயனிகள் ஃபுளுரைடு அயனிகளைவிடக் குறைவா 
கவே ரெசினால் :பரிமாற்றப்படுகின்றன.. இரண்டா 
வது வகையில் உள்ள வினைப்படு தொகுதி--]1 (1) 

ஜெ,௦ர். இதன் ஹைட்ராக்சைடு . வீரியம் குன் 

றிய காரம். எனவே ஹைட்ராக்சில் அயனிகள் அதிக 

அளவில் பரிமாறப்படுகின்றன. 

் மென்னீராக்கம், கடின நீரில் கால்சியம், மக்னீசி 
யம் அயனிகள் உள்ளன. இவற்றைச் சோடியம் அய 

னியால் பரிமாற்றம் அடையச் செய்து மென்னீராக்க 

லாம். கடின நீரைக் காற்றுக் குமிழ்கள் இல்லாமல் 

நிரப்பப்பட்ட நேரயனிப் பரிமாற்றிகள் உள்ள குழா 

யின் வழியாகச் செலுத்தும் போது அதிலுள்ள கால் 

ஐயம், மக்னீசியம் போன்ற அயனிகள் சோடியம் 

அயனியால் பரிமாற்றம் அடைகின்றன. எனவே 

குழாயிலிருந்து வெளிவரும் நீர் சுத்தமான மென்ன. 

ராக இருக்கிறது, முழுவதும் அயனிப் பரிமாற்றம் 

அடைந்தபின், சோடியம் குளோரைடு கரைசலை 

நேரயனிப் பரிமாற்றியினுள் செலுத்தி மீண்டும் 

பழைய நிலையில் அயனிப் : பரிமாற்றியைப் 

பெறலாம். ் ௫ 

.- அயனிப்பரிமாற்றியின் மூலம் நீரில் கரைந்துள்ள 

உப்புகளை முழுவதுமாக நீக்கி வீடலாம். இவ்வாறு 

பெறப்படும் உப்பு நீக்கப்பட்ட ! (06581164) அல்லது 

அயனி நீக்கப்பட்ட: (061௦015₹8) நீரானது : காய்ச்சி 

வடித்த 8646 (distilled 9௧/20) நிகரானதாகும்,! 

இரண்டு அயனிப்பரிமாற்றிகள் அயனி நீக்க வினை 

களுக்கு உதவுகின்றன. அவை ஹைட்ரஜன் அயனி 

களபை் பரிமாற்றப் 'பொருளாகக் கொண்ட நேரய



120 அயனிப் பிணைப்பு 

னிப் பரிமாற்றி, ஹைட்ராக்சில் அயனிசளைப் பரி 
மாற்றியாகக் கொண்ட. எதிரயனிப் பரிமாற்றி, 

we HO HO 

  

. 1 nee Aga fog HE 

அயனிப்பரிமாற்றிகளால் நீரை : மென்னிராக்கல்,. HR- 

நேரபயனிப் அரிமாத்றக் ௧ sab, R’ OH- எதிரயனீப் பசமாத்றக், கலம், 

இவ்விரு அயனிப் . 'பரிமாற்றிகளும் இரண்டு குழாய் 
களில் அடைத்து : வைக்கப்பட்டிருக்கும். முதவில், நீர் 
நேரயனிப் பரிமாற்றக் குழாய் வழியாகச் செலுத்தப் : 
பட்டுப்: பின்னர். எதிரயனிப்.. Sr Bet குழாய் 
வழயரகச் செலுத்தப்படும். ட ரஜி beg 

அயனிப் பரிமாற்ற _ கிறச்சாரல் “மிரிகை,. அயனிப் 
பரிமாற்றத்தால் நிகழும் நிறச்சாரல், பிரிகை (chro- 
matography). swe பரிமாற்ற. நிறச்சாரல் பிரிகை 
எனப்படும். இந் நிறச்சாரல் , பிரிகைக். குழாயில் 
700 அளவுவிட்டமுள்ள . அயனிப் பரிமாற்றிகள் 
நிரப்பப்பட்டிருக்கும். . குழாயின் முடிவில் |, பிரிக்கப் 
பட்ட பொருள்களின் செறிவைக் கணக்டக்' காணி 
(detector) உள்ளது.. - அயனிப், ய்ரிமா; ற்ற நிறச்சாரல். 
பிரிகை. இரண்டு காரணங்களால் கட்டுப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. ' 1)- ரெ)ன்களின் ,இயற்பண்புகளான 
மென்மைத் தன்மையும், அயனிகள் பரவும் தன்மையும் 
2) கனிம அயனிகளைக். கண்டறிய "நுணுக்கமான 
காரணிகள் இல்லாதது. இவ்வாறிருந்தும் . நேரயனி 
ரெ?ன்கள் பல காலமாக | , அமினோ அமிலங்களைப் 

பகுத்தறிய உதவி வருகின்றன. . ட் 5 

- மேலும். மின்பகுளிகளிலிருந்து. குரோமேட்டு 
களைத் திரும்பப் பெறவும், அமில நீர்மங்களிலிருந்து 
யுரேனியத்தைப்:..; பிரித்தெடுப்பதிலும், ;, ஸ்ட்ரெப் 
டோமைசன் : _(streptomycin). 1 தயாரிப்பிலும், பார் 
மால்டிஹைடிலிருந்து ஃபார்மிக் அமிலத்தைப் (formic 
8014) பெறவும்... சர்க்கரைப் பாகைச். சுத்தம் செய் 
வதிலும், மதிப்பு மிக்க உலோகங்களைப் பயனில்லாப் 
பொருள்களிலிருந்து -, ; பெறுவதற்கும், ' ்..1நிக்கோட் 
டினைப் (11௦௦1106]) புகையிலைப் புகையிலிருந்து 

தது. எனலாம். ் 

பெறுவதற்கும், பியூட்டைல் ஆல்கஹால் (11041 81௦௦- 
101) கொழுப்பு அமிலங்கஞக்கு (81094 20108) இடை 
யில் நடைபெறும் வினைகளுக்கும், கதிரியக்க ஓரிடத்: 
தனிமங்களை (1801001146 isotopes) .. அணுப்பிளவு 
வினையின் (81001௦ 4185100) வழி பெறுவதற்கும் 
அயனிப் பரிமாற்ற வினை அவன்படுறெது. 

நூலோதி 

1. Hawley G., Gessner, The Condensed Chemical 
Dictionary, Tenth Edition, Galgotia Book 
Source Publishers, New Delhi. 1984, 

y McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
York, 1983, 

அயனிப் செம்பு. 
ர் 

சேர்பிங்களில் , உள்ள வேதிப் பிணைப்புப் (chemical 
bond) பற்றிய்: விளக்கம்; அணு அமைப்புப் பற்றி 
நீல்ஸ் போரின் (114218 ௦12) கொள்கை .விளக்கத்திற் 
குப் பின்புதான் விரிவாக ஆய்வு ' “செய்யப்பட்டது. 
முதன் 'முதல் பெர் €லியஸ் (Berzelius) என்பவர்தான் 
வேதிப் பிணைப்புப் பற்றி விளக்கம் அளித்தார். 
இக்குலே, (Kekule), Qe பெல் (Le Bel), வாண்ட் 
ஹாஃப் (Van't Hoff): ' போன்றோர்கள்" சில மாற்றங் 
களுடன் :, .வேதிப்பிணைப்பை '! . "ஆய்வு செய்தனர். 
இறுதியில்” கோசல்' (Kossel), லூயிஸ் (Lewis), லாங் 
மியூர். (Langmuir) போன்றவர்களின் விளக்கத்தால் 
வேதிப்பிணைப்புப் பற்றிய திருத்து முழுமை. அடைந் 

கரி + ட் ட்ப a 

ஒரு சேர்மத்தை' உருவாக்க அணுக்களுக்கு இடை 
யே பிணைப்பு - ஏற்படவேண்டும். . ஓர் அணுவில் 
(அல்லது! அணுக்களின் தொகுப்பில்) : இருந்து” மற் 
றோர் 'அணுவிற்கு. (அல்லது அணுக்களின் தொகுப் 
பிற்கு) ஒன்று அல்லது : “அதற்கு மேற்பட்ட எலெக்ட் 
ரான்கள் மாறுவதால்' ஏற்படும் பிணைப்பு-அயனிப் 
பிணைப்பு (6160104218ம் 5௦௭4) எனப்படும். எலெக்ட் 
“ரான்களை இழக்கும் அணுவின் வெளிச் சுற்றுப்பாதை 
யிலிருந்து(00187. orbit). எலெக்ட்ரான்கள்: இழக்கப் 
படுவதால் அணுவில் : உள்ள நேர்மின்.சுமை உண்டா 
கிறது. இதன் விளைவாக இவ்வணு (அலலது. அணுத் 
தொகுப்பு) ' நேர்மின் :: சுமையைப் - + (positive. charge) 
பெறுகிறது... .மாறாக. .எலெக்ட்ரான்களை ஏற்கும் 
அணுவில் (அணுத் தொகுப்பில்) எலெக்ட்ரான் OD 
பால்எ இர்வின் சுமை (0525(176 charge) : உண்டாக றது. 

ன்



இவ்வாறு எலெக்ட்ரான் (கள்) இழப்பால் அல்லது 
ஏற்பால் ஏற்படும் மின் சுமை கொண்ட அணு 

(அணுத் தொகுப்பு) அயனி (1௦௦) எனப்படும். இவ் 
வாறு உருவான அயனிகள் மந்த வாயுக்களை ஒத்த, 
நிலையான எலெக்ட்ரான் அமைப்புகளைப் பெற்ற 
பின் மேலும் எலெக்ட்ரான்களைப் பொதுவாக 

ஏற்பதும் இழப்பதும் இல்லை. எனவே அயனிப் 
பிணைப்பிற்கு உள்ளாகும் ஓர் அணுவின் இணை 
திறன் எண் என்பது, மந்த வளிம எலெக்ட்ரான் 
அமைப்பைப் பெற அந்த அணுவினால் இழக்க 
அல்லது 'ஏற்க வேண்டிய எலெக்ட்ரான்களின் எண் 
என்கன ஆகும். 

96 கரைசலில் மின் புலத்தைச்: செலுத்தும் 
போது எதிர் மின்சுமை (anion) கொண்ட அணு 
(அல்லது அணுத்தொகுதி) நேர் மின்வாயை (3௦௦06) 
நோக்கியும், நேர் மின்சுமை (௦1100) கொண்ட அணு 
(அல்லது அணுத்தொகுது)எதிர் மின்வாயை (021௦06) 
நோக்கியும் நகரும், எனவே இவை முறையே எதிர 
யனி (எதிர்.மின்சுமை உள்ள அணு அல்லது “அணுத் 

தொகுதி) என்றும், நேரயனி (நேர் மின்சுமை உள்ள 
அணு அல்லது அணுத்தொகுதி) என்றும் அழைக்கப் 
படுகின்றன. இந்த எதிரான மின்சுமை கொண்ட 
அயனிகளுக்கு (நேரயனி, எதிரயனி) இடையே உள்ள 

நிலைமின்கவர்ச்சி விசையால் (6160110518110 2117௧௦1446 
£0106)இவ்வயனிகள் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்படும். இப் 
பிணைப்பைத்தான் 'அயனிப் : பிணைப்பு (1001௦ bond) 
என்கிறோம். இந்தப் பிணைப்பிற்குக் : காரணமான 
நிலைமின் ... கவர்ச்சி 'விசை எல்லாத் இசைகளிலும் 
பரவியிருப்பதால் : இப்பிணைப்புக்குத் ' இசைப்பண்பு 
(directional property), இல்லை, 
ட் : ட. fat at 3 

டட மேற்கஜிள் உண்ணமைகளைச். சோடியம், குளோ 
ரின் ஆகிய இரண்டும் கூடிச் சோடியம் குளோரைடு 
உண்டாவதைக் . கொண்டு விளக்கலாம். சோடிபயத் 
இன் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு முறை 2, 8, 1. குளோ. 
ரின் எலெக்ட்ரான் : அமைப்பு முறை 8, 8, 7. இவ் 
விரு அணுக்களையும் ஒன்று சேர்க்கும்போது சோடி 
யம்., அணு .ஓர், எலெக்ட்ரானை . இழப்பதாலும், 
குளோரின் அணு லர் எலெக்ட்ரானை . ஏற்பதாலும் 

அவற்றின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு முறை 2, 8 என் 

றும், 2, 8, 8 என்றும் மாறி நிலைத்தன்மையுள்ள 

Nat. ' (நேரயனி] ட் (எதிரயனி). என்ற எதிரான 

மின்சுமை . கொண்ட . அயனிகள் தோன்றுகின்றன. 

எதிரான மின் சுமைகள், எதிர் அயனியும்,நேர் அயனி 

யும் .மின்னிலையியல் கவர்ச்சி விசை காரணமாகப் 

பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.  இப்பிணைப்பு அயனிக 

ளுக்கு .. இடையே. ஏற்படுவதால், அது அயனிப் 

: பிணைப்பு எனப்படும். . 

. 
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Na+: Cl —. (Na)’ + (Cl) 
சோடியம் குளோரின் 2௨8 2, 5, 8 

(அல்லது) Na‘cl 
_ சோடியம் குளோரைடு 

இவ்வயனிப் பிணைப்பால் இண்ம நிலையில் அயனி 
கள் அனைத்தும் ஒர் ஒழுங்கு முறையில் கட்டுண்டு . 
உள்ளன... ஒரு. (மின் உளடகத் தகை எண்... 016160177௦ 
00081801 -அதிகமாக உள்ள) கரைப்பானில் அயனிகள் 

ஒவ்வொன்றும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளால் கட் 

டுண்டு இருப்பதால், அயனிப் பிணைப்பு வலுவிழந்து 
விடும். : எனவே கரைசல்களில் அபனிச் சேர்.மங்கள் 

பிரிகை (01550018(10)- அடைந்து, அயனிகள் தன்னிச் 

சையாக நகர்கின்றன. ' 

ன ழ் _ 
Na Cl + Na + Cl 

இவ்வயனிப பிணைப்பை 785, (பெரிலீயம் ஃபுளோ 
ரைடு), 14,0 (லித்தியம் ஆக்சைடு), 0௨0 (௦10100, 
oxide), MgCl, (magnesium chloride) போன்ற எடுத் 
துக்காட்டுகளைக் கொண்டும் விளக்கலாம்,  ' 

 அயனிப் பிணைப்பு உருவாகச் சாதகமான கார 
ணிகள்: ' தனிமவரிசை அட்டவணையில் (671001 
(216) இடப்புறம் (1880) உள்ள உலோகத் தனிமங் 
களுக்கு எலெக்ட்ரான்க௧களை' இழக்கும் 'பண்பு இருப்ப 
தால் அயனிச் சேர்மங்களில் உலோகத் தனிம அணுக் 

களும், உலோகமற்ற தனிம அணுக்களும் அயனிப் 
பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

அயனிகளுக்கு இடையே அயனிப் பிணைப்புகள் 
உருவா தல் அயனிகள் எளிதில் உருவாவதற்குச் சாதக 
மான காரணமாகும். 

-., அயனியாக்கும் ஆற்றல்." வாயு நிலையில் நிலவும் 
ஓர் அணுவில் இருந்து ஒர் எலெக்ட்ராளை முற்றி 
லும் நீக்கத் தேவைப்படும் ஆற்றல் அயனியாக்கும் 
ஆற்றல் (ionisation potential) ஆகும். எனவே, இவ் 

-வாற்றல் குறைவாக இருப்பதால் எளிதில் அயனி 
உருவாகும். இதன் விளைவாக அயனிப் வனசப்பக் 
எளிதில் உண்டாகும். ப 

எலெக்ட்ரான் பற்று, வாயு நிலையில் உள்ள மின் 
சுமையற்ற ஒர் அணுவுடன் ஓர் .எலெக்ட்ரானைச் 

சேர்த்து , ஒர் எதிர் அயனியை உருவாக்கும் போது 
வெளியிடப்படும் ஆற்றல் எலெக்ட்ரான் பற்று (6160௩ 
100 வீப்ார்டி) ஆகும். ஹாலோஜன்களுக்கு (halogens) 
எலெக்ட்ரான் பற்று மிக அதிகமாக இருக்கின்றது... 
ஆதலின் ஹாலோறன் தனிமங்கள் எனிதில். எதிர , 
யனிகளை உண்டாக்குகின்றன. .;
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அணுக்கட்டமைப்பு ஆற்றல், நேர் அயனிகளையும் 

எதிர் அயனிசளையும் பிணைத்து ஒரு கிராம் மோல் 
படிகத் தண்மத்தை உண்டாக்கும் போது வெளியிடப் 

படும் அற்றல் அணுக்கட்டமைப்பு ஆற்றல் (181106 
energy) ஆகும். இவ்வாற்றல் அதிகமாக இருந்தால் 
வலுவான அயனிப் பிணைப்பு உருவாகும். இவ் 
வாற்றலைபார்ன் ஹேபர் (௫0௩ 1128. 00015) - 
பார்ன் - லாண்டே சமன்பாடு கொண்டு வீளக்கலாம்: 

எலெக்ட்ரான் ஈர்ப்புத்தன்மை, இது ஓர் ,அணு 
எலெக்ட்ரானை ஈர்க்கும் தன்மையின் : ஆற்றல் அள 
வீடு (61801100த31191ட) ஆகும். ஒரு சேர்மத்தில் 
உள்ள அணுக்களின் மின்னணுக் கவர் ஆற்றல்களுக்கு 
இடையே வேறுபாடு அதிகமாக இருந்தால் அயனிப் 
பிணைப்பு எளிதாகத் தோன்றும். _ 

அயனிச் சேர்மங்களின் பண்புகள். இவை திண்ம 
நிலையில் அயனிகளாகவே உள்ளன, அயனிச் சோர் 
மங்களின் உருகு. நிலையும் கொதி ' நிலையும் மிச 
அதிகமாக உள்ளன, : இவை உருகிய நிலையில் அல் 
லது கரைசலில் மின்னாற்றலைக் கடத்தும் இறன் 
உடையன; நீர், அல்கஹால் போன்ற முனைவுள்ள 
கரைப்பான் (20132 solvents) களில் ‘song Aer Moor. 
கரைசல்களில் வினைகள் மிக விரைவாக , நடைபெறும். 
ஒத்த எலெக்ட்ரான். அமைப்புக். கொண்ட ' அயனிச் 
சேர்மங்கள் ஒத்த வடி.வுடன் (isomorphism) அமை 
இன்றன. ப 

எம்.இ. 

நூலோதி | 
1. Cotton, Albert F. and Wilkinson,- Geoffrey. , 
., Advanced Inorganic. Chemistry, Third Edition, 

' Wiley Eastern Limited, New Delhi, 1979. 

அயனியாக்கம் 

அணு மின் ஏற்றம் அற்றது. 'அணுவிலிருந்து : ஒர் 
எலெக்ட்ரானை எடுத்துவிட்டால், எஞ்சிய அணுவின் 
மின் ஏற்றம் நேர்குறி உடையதாக இருக்கும். இந்த 
அணு அயனி என்று ' குறிப்பீடப்படுகிறது. - எனவே ' 
அயனி என்பது மின் நடுநிலை இழந்த: அணு 
வாகும். : உட்கரு, ' , எலக்ட்ரான்களை இழுத்துக் 
கொண்டிருப்பதால், எலக்ட்ரானை : "வெளியேற்ற 
ஆற்றல் தேவை, இந்த : ஆற்றலுக்கு அயனியாக்க 
ஆற்றல் (1001581100 8௩672) என்று பெயர், அயனி 

யாக்க ஆற்றல்,  சுருவிலிருந்து அயனி உண்டாக்க 
வெளியே வரும் எலக்ட்ரானின் தொலைவு, கருவின் 
மின் ஏற்றம், தனிமத்தின் தன்மை இவற்றிக்கேற்ப 
மாறுபடுகிறது. மேலும் தனிமத்தைச் சுற்றியுள்ள 
ஊடகமும் இவ்வாற்றலை நிலைப்படுத்துகின் றது? 

பொதுவாகக் காற்று, மரம் போன்றவை ஷின் 
சாரத்தைக் கடத்துவதில்லை. ஆனால் கொடி. மின் 
னலும் இடியும் ஏற்படும் தருணங்களில், திறந்த 
வெளியில் மின்னல் தாக்கி, விலங்குகளும் மக்களும் 
wig. Heit Mew it. மமை: பெய்யும்போது மரத்திற்கு 
அருகில் நிற்பவர்களும் தாக்கப்படுகின்றனர். இந்தச் 
சூழ்நிலையில் அணுக்கள் அயனிகளாக மாற்றப்படு 
கின்றன. . அயனிகளுக்கு மின்சாரத்தைக் கடத்தும் 
தன்மை 2.ண்டு, 

- அணு மின் ஏற்றம் அற்ற துகள் ஆகும். அணு 
வில் நேர்.மின் ஏற்றம். (-46 charge) அதிகமாக 
இருந்தால், இது நேர்(4) அயனி; புரோட்டானை விட 
எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருந்தால் எதிர் (---) . அயனி. 
இதை அயனி எனப் பெயரிட்டு முதலில் அழைத்தவர் 
மைக்கேல் பாரடே (Michag! Faraday). , 

- அயனிகளை ௨ உண்டாக்கும் முறைகள். 

மோதுதல் (ionisation by. colliston). பாதரச 
விளக்கு, நியான் விளக்கு, பொன்னொளி வீசும் 
சோடிய வளிம விளக்கு ஆகியவற்றைக் காண்கிறோம். 
இக்குழாய்களுள், குறைந்த அழுத்தத்தில் பாதரச 
வளிமமோ, நியான் வளிமமோ, சோடிய. வளிமமோ 
நிரப்பப்பட்டூ.ள்ளது. மின்வாய்களுக்கு (6120170485) 
நடுவே மின்அழுத்தம் (6160(71௦ 011226) கொடுக்கப் 
பட்டால் வளிமத்தின் மூலக்கூறுகளும், அணுக்களும் 
உராய்வால் மின் ஏற்றம் கொண்டு, ஒன்றன் மீது 
ஒன்று ' மோதுகின்றன. மோதும் அதிர்ச்சியில் சல 
எலக்ட்ரான்கள் சிதறி, எதிர் (-) அயனிகளாக 
வெளிவருகின்றது. ' அணு :: அல்லது: மூலக்கூறின் 
எஞ்சிய பகுதி அதிகமான நேர்மின் ஏற்றம் கொண்ட 
நேர் (4) அயனியாகும். இவ்விரு அயனிகளும் ஒன்று 
சேரும்போது குழாய் ஒலீர்கின்றது. ஒளிரும் குழாய் 
களில் ஒளிர்வை அளிப்பது அயனி பிரிந்து சேரும் 
செய்கையாகும். கீரூக்ஸ் குழாய்களே (0௦0168 111௨) 
அயனிகளின் பல பண்புகளை விளக்கின. குழாயின் 
உட்சுவார்மீது வேதியியல் பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந் 
தால், பல வண்ணங்களைப் பெறலாம்: :அயனிகளை 
ஏதாவது ஒரு திண்மப்பொருள் தடுத்து நிறுத்தினால், 
திண்மப்பொருள் சூடு அடைகின்றது. திண்மப் பொரு 

ளின் நிழலை எதிர்ப்பக்கம் காணலாம். சுழலும் 
சக்கரம் ஒன்றை அயனிகளின் பாதையில் வைததால் 
சக்கரம் சுழல்கின்றது, இந்த ஆய்வுகள் அயனிகளுக்கு 
ஆற்றல் உண்டு எனபதையும் காட்டுகின்றன. குழாய்



களின் குறுக்கே காந்த மண்டலத்தைச் செலுத்தினால் 
எதிர்::(--) அயனிகள்: ஒரு . புறமாகவும், நேர்' (4) 

அயனிகள் எதிர்ப் புறமாகவும் இடப்வெயர்க்கி அடை 
கின்றன. '. எதிர் :(--) அயனிகள் 'எளிதாக இடப் 
பெயர்ச்சி அடைகின்றன. நேர் (4) அயனிகள் குறை 
வாகவே இடம் பெயர்கின்றன. எனவே எதிர் (-) 
அயனி பெரும்பாலும் எலக்ட்ரான் கூட்டமாக இருக் 
கும்' என்றும், Gor (+). அயனிகள் அணு அல்லது 
மூலக்கூறின் எஞ்சிய பகுதி என்றும் . கொள்ளப்பட் 
ட்து, குழாயிலுள்ள எதிர் (--) அயனிகள் ஒரு கடி 
னமான ' பொருளால் : தடுக்கப்பட்டால், Xx கதிர்கள் 
வெளி வருகின்றன. * 

கதிர் இயக்கம். (radioactivity), "கோபால்ட், ரேடி 
யம்; இரிடியம் ஆகிய உலோகங்கள் இயல்பான சூழ் 
நிலையில் ஆல்ஃபா கதிர்கள் (வ]றற& £898), பீட்டா 

&Hiacr (beta rays), ascuc sae (gamma rays) 
ஆகியவற்றை வெளிவிடுகின்றன. . ஆல்ஃபா கதிர் 
என்பது ஹீலியம்அணுவின் கரு. இது நேர்(4)அயனி; 
பீட்டா கதிர் என்பது எலக்ட்ரான். காமா சுதிர்கள் 
2 கதிர்களைவிடக் குறைந்த அலை நீளம் கொண்ட 
மின் காந்த அலைகள், இம் |மூன்று கதிர்களும், 
வளிமப் பொருள்களை அயனிகளாக்க வல்லன. 

    
  

  

  

ஙடம் 1, pesuytiag Gia. 

வெப்ப: guusilser (Thermions). சூடேற்றப்பட்ட 

பரப்பிலிருந்து நீர்: ஆவியாவதுபோலச் சூடே திறப் 

பட்ட: உலோகப் பரப்பிலிருந்து வெளிப்புற எலக்ட் ' 

ரான்கள் (4816006 : 616012005)- “ வெளியேறுகின் றன. 

டங்ஸ்டன் (tungsten) இழை 11006 சூடேற்றப்பட். 

டால் எலெக்ட்ரான்கள் வெளிவருகின்றன. ஓர். எலக் 

Apres, ,உலோகுத்திலிருந்து வெளியேற்றச் | செய்யப் : 
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படும் மிகக் குறைந்த வேலையை வேலைச் சார்பலன் 
(work 7ய0௦1100) என்று அழைக்கிறோம்; இதைவிட 
அதிக ஆற்றல் உலோக இமைக்குக் கொடுக்கப் 
பட்டால், எலக்ட்ரான்கள். அதிக வேகமாக வெளி 
வருகின்றன... 

* கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் வ Binet high ஆற்றல். 
ஷ் எலக்ட்ரானின். இயக்க ஆற்றல் . 

Input Energy = "Work function + K.E. of 
Electrons 

எலெக்ட்ரான் வால்வுகளிலும், தொலைக் 

காட்சிக் குழல்களிலும், A. ஆர். ஓ (0௩0௦) குழல் 
களிலும் சூடேற்றப்பட்ட இழைகளிலிருந்து எலெக்ட் 
ரான்கள். வருகின்றன. மின் விளக்குகளிலும் இமை 
கள்  சூடேறும்பொழுது எலக்ட்ரான்கள் வெளி 
வருகின்றன. எலக்ட்ரான்கள் எதிர் (-) அயனி 
கள். எனவே, இழை Got (+) அயனிக் கூட்டம் 
கொண்டுள்ளது... இழைகளின் மீது ஆக்சிஜன் . வளி 
மத்தைக் கூட்டுப் பொருளாகக் கொண்ட (0௦௩146 0௦- 

ற௦000) வேதியியல் கலவை பூசப்பட்டால் எலக்ட் 
ரான்களைச் சிறிது குறைவான வெப்பநிலையிலேயே 
பெறலாம். உலோக 'இழைகள் நெருப்பில் வாட்டப் 

பட்டிருந்தால் (68%௦0) எலக்ட்ரான்கள் விரைவாக 
வெளிவருகின்றன; ட்ட 

- அயனிகளை உண்டாக்க இம்முறை பெரிதும் 
- பயன்படுத்தப்படுகன்றது. இது'எளிய முறை. எந்த 
ஆற்றத் கொண்ட அயனிகளையும் உண்டாக்கலாம். 

- கதிர் குழாய்களும், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி 
ர் இம்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன. 

ரிச்சர்ட்சன் (௩/ல்காம்௦ய) என்பவர் வெப்ப 
நிலைக்கும், வெளிவரும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக் 
கைக்கும் உண்டான தொடர்பை ரிச்சர்ட்சன் சமன் : 

பாடு (Richardson equation) கொண்டு விளக்கினார். 

எலக்ட்ரானை- எளிதாக வெளியிடும் பல உலோ 

கங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளன. ஆட் : 

"ஒளி அயனியாக்கம் (Photo fonisation). அணு ட. 
விலுள்ள எலஃட்ரான்கள் அணுப்பிணைப்பிலிருந்து 
வெளிவர ஓளி ஆற்றலையும் பயன்படுத்தலாம். 
செலினியம், டெல்லூரியம், துத்தநாகம், காட்மியம். 
ஆகிய உலோகப் பரப்புகளின் மீது குறிப்பிட்ட 

அலை நீள oof . படும்போது : எலக்ட்ரான்கள் . 
வெளிவருகின்றன. எஞ்சிய உலோகப் பகுதியில் 
Gor (+) அயனிகள் அதிகமாக இருக்கும். ஒளிமின் 
விளைவைக்: (0௦4௦ electric 68800) கண்டுபிடித்த 

பல ஆண்டுகளுக்குப்பின், . இவ்வீளைவு குறித்த 
விளக்கத்தை ஆல்பர்ட் . ஐன்ஸ்டைன் .1905 ஆம்
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ஆண்டு அளித்தார். இதற்காக' "நோபல் பரிசு 
பெற்றார். ் ் 

ஒளி கொண்டு அயனிகளை உண்டாக்க, ஒளி 
யின் ஆற்றல் படிதாண்டும் ஆற்றலைவிட் (881014 
8ஈஜ9) அதிகமாக இருக்க வேண்டும். எனவே 

ஒவ்வோர் உலோகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை 
நீளத்திற்கும் குறைவான அலை நீளம் கொண்ட 
ஒளியே, ஒளி அயனிகளை உண்டாக்கும், ன 

வெளிவரும் எலக்ட்ரான் (எதிர் (“-) அயனி) 
கொண்டுள்ள ஆற்றல், அவை மீது விழும் ஒளியின் 

அதிர்வு எண்ணிற்கேற்ப (11600 ௫)அ இகரிக்கின் றது. 
ஓர் ஒளி அலை, ஓர் எலக்ட்ரானையேவெளியேற்றும். 
எனவே வெளிவரும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 
ஒளிக்கற்றையின் அடர்த்திக்கேற்ப (intensity) மாறு 
படுகின்றது” 

இவ்விளைவின் "அடிப்படையில் ஒளி மின்கலன் 
கள் (21010 6160(71௦ cells) அமைக்கப்பட்டுள்ளன, 

_ குறை கடத்திகளின் (56004 ௦0௦40௦1075) துணையால்' 
இம் மின்கலங்கள் மிகச் சிறிய வடிவில் அமைக்கப் 
பட்டுள்ளன. ஒளிக் கதிரின் ஆற்றல் -- படி'தாண்டும் 
ஆற்றல் -' எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல். 

ச் 

_ (Light energy = Threshold energy+ K. E. of 
66101018) ஒளி அயனிகளை. உண்டாக்கும் பொருளின் 
வெளிப்பரப்பு (817806) மிகத் துரய்மையாக இருக்க, - 
வேண்டும், எந்த ஒளி ஆற்றலுக்கும் தகுந்த தனிமத் 
தைப் பொறுக்கி எடுக்கலாம். தொலைக் காட்9, ஒளி: 
அயவிகளை அடிப்படையாகத்தான் கொண்டு. Quis குது, “ * wae gee es, 

. அண்டக் கதிர்கள் (20501௦ £249), அண்ட வெளி 
யில் சூரியனுக்கு அருகாமையில் வெப்பநிலை 70, 00: 
00056 (பத்து ' இலட்சம் :டி.கரி ' Ge DAs). இந்த 
வெப்ப நிலையினால், வெப்ப அயனிகள் சூரியனிலி ' 
ருந்து வெளிவருகின்றன. அயனிகள் வளிமப்பொருள் 
கள் மீது மோதும்பொழுது: மூலக்கூறுகளும், அணுக் 
களும் அயனிகளாகப் பிரிகின்றன. அண்டவெளியி 
லிருந்து அயனிக் கூட்டங்கள்: பூமியையும் ஏனைய 
பகுதிகளையும் நோக்கி, : இரவும்; பகலும் தாக்கிய | 

பூமியின் ': காந்தமண் ' 
வண்ணம் .: இருக்கின்றன, 
இவற்றைத் திசைமாற்றி நம்மை நேராகத் தாக்காத 
வண்ணம் செய்கின்றது. கடலுக்கடியிலும் இந்த 
அயனிக் கூட்டங்கள் பரவியுள்ளன. தி ் 

“காற்று மண்டலத்தில் உயரம் அதிகரிக்க அதி ' 
கரிக்க இவற்றின் செறிவு அதிகரிக்கின்றது. ' மிக: 
உயரத்தில் காற்று மண்டலத்தின் .அடர்த்து குறை : 
வதால் அயனிச் செறிவு குறைவுபடுகின்றது. காற்று . 

மண்டலத்திலுள்ள அயனிகளின் அளவைப் பலூன் 
ஏந்திச் செல்லும். கருவிகளும், செயற்கைக் . கோள் 
களும் காட்டுகின்றன, . ஹைதராபாத்திலிருந்து 
பலூன்கள் காற்று மண்டல ஆராய்ச்சிக்குச் செலுத் 
தப்படுகன்றன. ... te ma Soe Ms 

மின் மண்டலத்தால் அயனிகள், மின்னல் தாக்கும் 
பொழுது, முள் கம்பி வேலிகள் மீது நீலநிற நரீக்கு 
கள் போல் நெருப்பு பாய்வதைக் காண்கிறோம். 
மின் கம்பிகளிலிருந்து சல தருணங்களில் நெருப்புப் 
பொறிகள் வெளிவருகின்றன. இடி. தாங்கிகள் 
கூர்மையான நுனிகளைக் கொண்டுள்ளன. கூர்மை 
யாக உள்ள உலோகப் பகுதி மிகப்பெரிய மின் மண் 
டலத்தைக் (106056 electric field) கொண்டுள்ளது, 
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படம் 2: 

pos bf. , 
திரைப்படக்கருவியில் ஒளியூட்டுவதற்காக, |இரண்டு 
கரிக் கோல்கள் கூர்மையாக .உள்ளன. Qe ae 
கோல்களை மின் அழுத்தம் ' கொடுக்கும்: மின்சல 
அடுக்குடனோ அல்லது வீட்டு..மின் சுற்றுடனோ 
இணைத்தால் கோல் முனைகளுக்கிடையில் ஒளிப் 
பிழம்பு தோன்றுகின்றது. கூரிய முனையில் ஏற்படும் 
மின் மண்டலம் காற்றின் மூலக்கூறுகளையும் அணுக் 
களையும் அயனிகளாக., மாற்றுகின்றது. அயனிகள் ; 
வேகமாகச் சென்று ஏனைய அணுக்கள் மீது மோதி, ; அவற்றின். எலக்ட்ரான் . பயண வழிகளை (௦118). 
மாற்றுகின்றன. ௩ ட ஒடி. ர. னை 

அறுபட்ட மின் கம்பிகளை முறுக்க, அவற்றின் மீது, மின் கடத்தாத நாடாக்களைச் ' (insulation tape)



  

oO அறுபம்ப. மீன்மையி. 

படம் 3: 

சுந்றாமலேயே பயன்படுத்தகிறோம். “இப்பகுதயும் 
காற்றை அயனிகளாகப் பிரிக்கின் றது. 

அயனி ம்ண்டலம்: (Ionosphere)... வெப்பம், ஒளி, 

மோதல், மின் மண்டலம் ஆசிய இவை யாவும் ஒன்று 
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சேர்ந்து, காற்று மண்டலத்தின் மேற்பகுதியில் உள்ள 
அடர்த்தி குறைவான பகுதியை அயனிசளாக மின் 
பகுப்பு செய்து ' விடுகின்றன. கோள்களுக்கிடை யே 
உள்ள காந்த மண்டலம், அயனிகளைக் கொள்கலத் 
இற்குள் இருப்பதைப்போல் அடைத்து வைச்சின்றன. 
அயன மண்டலம் வானொலி அலைகளை. எந்த 

நிலையத்திலிருந்தும் பெற்று, உலடூன்பல பகுதி 
களிலும் பாயுமாறு: திருப்பி அனுப்புசின்றது. 

a ் அமனம்ண்ட்லம், ஒரு குடைபோல் அமைந் 

துள்ளது. ரேடியோ மின்காந்த அலைகள் அயன 
மண்டலத்தின் மீது விழுந்தால், அயனிகள் ஒன்றை 
ஒன்று நெருங்குகின்றன. ஒரே மின் ஏற்றம் கொண்ட 
அயனிகள் ஒன்றை ஒன்று உந்துகின்றன. அயன 
மண்டலம் விரிவடைந்து, வானொலி அலைகள் எதிர் 
இருப்பப்படுகின்றன, இடி. மின்னல் உள்ள நாள் 
களில் வானொலியில் பல வகையான ஒலிகள் ஏற் 

படுகின்றன. பகலைவீட,. இரவில் வானொலி நன் 

றாகக். கேட்டின்றது, அயனமண்டலம் இயற்கை 
தமக்களித்த பல வசதிகளில் ஒன்றாகும், 

ரேடியோ அலைகள் நீளமானவை. அவற்றின் 
அலைநீளம் 20 மீட்டர், 40. மீட்டர், 2800 மீட்டர் 

என்று மீட்டர் கணக்கில் . உள்ளன. . ஆனால் 
தொலைக் காட்சிப் படங்களைக் காணப் பயன் 
படுத்தப்படும் நுண் அலைகள் (1010 waves) Aw 

செ.மீ. அலைநீளம் கொண்டவை. இவை அயனி ' 
மண்டலத்தில் புகுந்து மேலே சென்றுவிடும். எனவே 
தொலைக் காட்சி நிலைய நுண் அலைகளை நேரா 

கவே பயன்படுத்த, வேண்டியுள்ளது. தொலைக் 

காட்சி நிலையத்தின் நிசழ்ச்சிகளைக் குறுயெ 
தொலைவில் மட்டுமே காண முடியும். அல்லது 
செயற்கைக் கோள்களின் மீது பட்டு மீளச் செய்ய 
வேண்டும். இதுவே செயற்கைக் கோள் வழி செய்தி 
அனுப்புதல், 

= எஸ், இல, 

நூலோதி 

1. G.A.G.Bennet, ‘Electricity and Modern Physics’, 
ELBS, Great Britain, 1974. 

2. GREIG, ‘Electrons in metals and semi i conduc- 
tors, McGraw-Hill International Book Com- 

. pany, New York, 1909. 
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மின்னூட்டம் சுழியாகும்.” அணு எண், - (atomic 
number) அணுவிலுள்ள எலகட்ரான் எண்ணிக்கை 

யையோ அன்றி அணு உட்கருவிலுள்ள ் புரோட் 
டான் எண்ணிக்கையையோ .. குறிப்பிடும்... அணுவி 
லிருந்து ஒன்று அல்லது “இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் 
வெளியேற்றப்பட்டால், அது நேர்மின்னூட்டம் 
கொண்ட அயனியாக மாற்றப்படுகின்றது. 

அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள், 
பல சுற்றுப் பாதைகளில் ' அமைந்துள்ளன. 'சுற்றுப் 

- பாதைகளில் ஆற்றல்களுக்கு ஏற்ப எலக்ட்ரான்களின் 
பிணைப்பாற்றல் இருக்கும். காட்டாக, ஹைட்ரஜன் 
அணுவில் முதல் சுற்றுப்பாதையில் (n=1) உள்ள 
எலக்ட்ரானின் பிணைப்பாற்றல் ‘13.6 எலக்ட்ரான். 

வோல்ட் (67) ஆகும். இப்பிணைவாற்றல் சுற்றுப் 
பாதை எண்ணின் (௦) இருமடிக்கு' எதிர்விகிதத் தில் 
இருக்கின்றது. : "இரண்டாம் சுற்றுப்பாதையில் 

உள்ள எலக்ட்ரான் ' 14. 61275, eV= 3.4 பிணைப்பு 

ஆற்றல் கொண்டுள்ளது ' 'என்றும்,: மூன்றாம்: சுற்றுப் . 

பாதையில் : உள்ள எலக்ட்ரான் 12,6/33; 617 
1.51 eV பிணைப்பாற்றல் கொண்டுள்ளது என்றும் 
நிறுவலாம், ன சூ ந அர கு 

: வெப்பமூட்டியோ அல்லது - இடை மீட்டுலினை 
புரியச் செய்தோ: அணுவின் ஆற்றலை 'அதிகரிக் 
கலாம்.” தகுந்த அளவு ஆற்றல்-கஅிடைக்கக்கூடியதா க 

இருந்தால் ஒரு பாதையிலுள்ள, எலகட்ரான் அடுதத 
பாதைக்குச் செல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றது,' 

வெளிச் சுற்றுப் பாதையில்: உள்ள எலக்ட்ரானுக்குத் 

தகுந்த அளவு ஆற்றல் ஊட்டப்பட்டால்: அது அணு 
வை விட்டு வெளியேறிவீடும். இதற்கு முதல் அயனி 
மின்னழுத்தம் . (11251 ionisation ~ potential) ~ crew 
பெயர். 

படுகிறது. 

அணுவின் ஆற்றல் அதிகரிக்க அஇகரிக்க, வெளிச் 
சுற்றுப்பாதை எலக்ட்ரான்களைத் தொடர்ந்து, 

உள்பாதையில் உள்ள எலெக்ட்ரான்௧களும் வெளியே 
வரும், இறுதியாக அணு, அணுக்கரு தனியாகப் 
பிரிக்கப்பட்ட Cor (+) அயனியாகிவிடும். , அதிக 

வெப்ப நிலையில் உள்ள சூரியனிலும், பிற விண் 
மீன்களிலும் அணுக்கள் இது போல்: சயனிக்காகப் 
பகுக்கப்பட்டுள்ளன. ட் 

் அயனி ஆற்றல் என்பது. சுற்றுப்பாதையிலுள்ள 
எலக்ட்ரானை அணுவின் வெளியே கொணரரத் 

தேவைப்படும் ஆற்றல் ஆகும். இது அணு எண்ணிற் 
கும் சுற்றுப் பாதை எண்ணிற்கும் தக்கவாறு - மாறு 
படும். 

பொதுவாக மந்த வளிமங்களுக்கு அயனி ஆற்றல் 
அதிகம், மந்தவளிம அணுக்களில் சுற்றுப் பாதைகள் 

கொண்ட சோடியம், பொட்டாசியம் 

அழுத்தம் Was குறைவாகவே. தேவைப் 

எலக்ட்ரான்களால் நிரப்பப்பெற்று மூழுமை பெற் 
றுள்ளன. இதன் காரணமாகவே மந்த வளிமங்கள் 
வேதியியல் a ஈடுபடுவதில்லை. 

அணுவுக்கு 96s ஒரு வெளி எலக்ட்ரான் 
லித்தியம் 

ஆகியவை தனிம அட்டவணையில் முதல் ' தொகுதி 
யைச் சேர்ந்தவை, இவற்றின் எலக்ட்ரான்கள் மிகக் 
குறைந்த அயனி ஆற்றல் கொண்டவை. 

அயனி மின் அமுதத்தின் பயன்கள். 1, - அயனி மின் 
அமழுத்தம்அதிகம்கொண்டமந்தவளிமங்கள்(ஆர்கான், 
செனான், ஹீலியம், கரிப்டான் போன்றவை) மின் 

விளக்குக் குமிழ்களில் இழைகளைப் பாதுகாக்க நிரப் 
பப்படுகின்றன. உலோகங்கள் உருக்கப்படும்பொழுது 
அவை உலைகளில் ' நிரப்பப்படுகின்றன. ' உலோகம் 
ஆக்சைடாக , மாறாமல் அவை "பாதுகாக்கின்றன. 

2. ஒளி விழுந்தால் மின்சாரம் நல்கும்: ஒளிமின்கலங் 
sone (photo electric cells) Awd ysone@ (caesium 
௦௩102) பயன்படுத்தப்படுகிறது. எத்துணை குறை 
வான ஓளி ஆற்றலிலும், இம் மின்கலம் மின்சாரம் 
கொடுக்கும். 3, ரேடியோ வால்வுகளிலும், K~ 
கதிர்க் குழாய்களிலும் — தொலைக்காட்சிப் பெட்டி 
களிலும், எலெக்ட்ரானை வெளியிடும் டங்ஸ்டன் 

இழைகள் உள்ளன. 10000 வெப்ப நிலைக்கு “மேல் 
எலக்ட்ரான்கள் வெளிவருகின்றன. .. இவ்விழைகளில் 
அயனி அழுத்தம், மிக அதிகமாசவும் . இருக்கக் 

கூடாது; மிகக்” குறைவாகவும் இருக்கக் ' கூடாது. 
உலோக : இழைகளின் மீது 'அக்சைடு பொருள்கள் ' 
பூசப்பட்டுள்ளன. _ இவை... எலக்ட்ரான் உமிழும் 
வெப்ப நிலையைக் - குறைக்கும். உலோக. இழை 
களைச் “சூடான தட்டிலிருந்து . வறுத்து எடுக்கிறார் 

கள். . இழைகளில் ஒட்டியுள்ள: எண்ணெய்ப் பசையும் 
வெளிப் பொருள்களும்” 'நீக்கப்படுவதால், எலெக்ட் 

ரான் வெளிவரும் Garhivieg. குறைகன்றது. 

“= orev. Bia. 

ஆ 
shy நூலோதி 

1. McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & Tech- 
nolbgy-McGraw-Hill International Book ‘Company 
New York, 1978. 
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அயான்த்தைனா 

அயான்த்தைனா (81110௨) ஒரு கடல் வாழ் மெல் 
௮,டலியாகும். இது மெல்லுடலிகளுக்கே உரித்தான



மென்மையான கண்டங்களற்ற (பா$₹2ய20(64) உடல், 
சுண்ணாம்பாலான பாதுகாப்பு ஓடு (80611) ஆகிய 
வற்றைக் கொண்டுள்ளது. இருிய அமைப்புள்ள, 

நீல நிறத்திலுள்ள இதன் ஓடு வலுவற்றதாயுள்ளது. 
இது ஒரு மிதவை உயிரியாக (ற1801:(00/ வாழ்வதற்கு 
ஏற்றாற்போல்மென்மையான ஓட்டைப்பெற்றுள்ள து: 
ஓட்டிலுள்ள திறப்பை அடைக்கக்கூடிய மூடி (oper- 
culum) @555 இல்லை, இது ஒரு வயிநிறுக்காலி 
யாகும் (2850100008), - 

    
அயான்த்தைனா 

௫ 

.. அயான்த்தைனா ஓர் இருபாலி, ஆண் அயான்த் 

தைனாவுக்குப் புணர்ச்சி உறுப்பு மணவமப் தம்] 
உண்டு. 

் ஓட்டை அடுத்துள்ள. தடலதுதை (mantle) நீக் 
கினால்,. இதன் உடல், தலை (680), பாதம் (1௦௦), 
உள்ளுறுப்புத் திரள் (150681 1888). என மூன்றாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளதைக் - காணலாம். -.ஓடு உண்டா 

வதற்கான .இரவத்தை : இப்படலம் சுரக்கிறது. இப் 

படலம்... ஒரு பாதுகாப்பு : உறுப்பாகவும், சுவாச 

உறுப்பாகவும் செயல்படுகிறது. தலைப் பாகத்தில் 

இரு உணர். கொம்புகள் (16080185) உள்ளன. இதன் 

பாதம் தட்டையான வடிவம் கொண்டது. பெண் 

அயான்த்தைனாவின் ' பாதம் ஒருவகை ஒட்டுப் 
பசையைச் (0008). சுரக்கின்றது. இப்பசை நுரை 

போல திரண்டு மிதவையை உண்டாக்குகிறது. இந்த 

மிதப்பின் அடியில். முட்டைகள் ஒட்டிக் கொண்டி 

ருக்கும், இதன் . உள்ளுறுப்புத் . திரளானது.. இருக் 
கொண்டு! எட்டு என்ற எண்ணைப் . போல அமைந் 

துள்ளது. , இந்த. மெல்லுடலிக்கு ' ஒர் ஆரிக்கிளும் 
(auricle), aq Ao நீரகமும் (144௦65), ஒரு செவுளும் 

(ctenidium) மட்டுமே:. உண்டு. உடலுறுப்புகளைச் 

சூழ்ந்திருக்கும் படலக்குழி (mantle. cavity) SMVSe 

aa aes எது. 

ee ஓர் களன். .ண்ணியாகும். (car- 
194016), இதன் உணவுப் பழக்கத்திற்கு உதவ இதன் 

வாய் ரம்பம் போன்ற பட்டையைப் பெற்றுள்ளது. 

உ வெ ம 
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இப்பட்டையின் ஓரங்களில் நீண்ட கொக்கி வடிவம் 
கொண்ட, எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பற்கள் இருக் 
கின்றன. 

- ௬. அ, 

அயிரை மீன் : 

quien ue (lepidocephalichyes thermalis) எலும்பு 
மீன் வகையில் : சைப்பிரினிபார்மிஸ் வரிசையில் 
கொபேடிடே (௦008114868) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 
நன்னீர் மீன் ஆகும். இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மீன் 
கள் 'யூரேசியா, மொராக்கோ, எத்தியோப்பியா 
போன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் 
சிலவற்றில் கொழுப்புப் பொருள் மிகுந்த துடுப்பும், 
மேலும் சில மீன்களில் கண்ணின் அருகில் முள்ளும் 
காணப்படுகின்றன, 

அயிரை மீன் 30 சென்டிமீட்டர் நீளம் வரை 
வளரக்கூடியது. : மணலின் நிறத்தை ஒத்துக் காணப் 
படுகிறது. குறிப்பாகத், தென்னிந்தியா,மலபார் கடற் 
கரைப் பகுதி, வயநாடு, ஸ்ரீலங்கா போன்ற பகுதி 
களில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் கண் 
கள் தலையின் மூன் பாதிப் பகுதியில் அமைந் 
துள்ளன, இதற்கு வலிமையான சீழ் விழிமுள் (sub- 
orbital spine) உள்ளது. இவற்றில் மிக நீளமாக 
உள்ள இழை, விழிக் குழியின் முன் விளிம்பின் 
கீழாக நீண்டு செல்கிறது, முதுகுப் பக்கத் துடுப்பு 
வயிற்றுப் பக்கத் துழுப்புக்கு முன்பாகவும், வால் 

துடுப்புக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளது. உள்பக்க 

மார்பு இழை (inner pectoral ray) Aa ஆண் மீன் 

களில் தட்டையான முள்ளாக 'மாறியுள்ளது. இம் 
முள் மீன் சேற்றினுள் புதைந்து. செல்லப் பயன்படு 
கிறது. செதில்கள் தெளிவான அமைப்புடன் முப்பது 

வரிசைகளாகக் குதத்துடுப்புக்கும், முதுகுப்புறத்திற் 
கும் இடையில் அமைந்துள்ளன. : உடலின் பக்கக் 
கோட்டின் (184678] 1106) மேலும் முதுகுப்புறத்திலும் 
ஒழுங்கற்ற முறையில் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. 

முதுகுத் துடுப்பு நிறப் புள்ளிகளுடனும், வால் துடுப்பு 
மத்தியில் சுருநிறப் புள்ளியுடனும் கோடுகளுடனும் 
உள்ளன. கண்ணிலிருந்து மூக்கன் நுனி வரை நீண்டு 
ஒரு . கரிய. -கோடு காணப்படுகிறது. பெண். மீன் 
சுமார் 2500 மூட்டைகள் வரை ் இடன்றது. 

் , | = eee வத, 

அயிலை மீன் 
'அயிலை மீன் (rastrelliger ‘kanagurta) எலும்பு மீன் 
களுள் பொ்சிபார்ம் வரிசையில் ஸ்காம்பீரிடே குடும்
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பத்தைச் சேர்ந்த கடல்வாழ். மீனினமாகும். இம் 
மீன்கள் ஆப்பிரிக்கக் கடற்கரைப் பகுதியிலிருந்து 
பாகிஸ்தான், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், 
பார்மா, தாய்லாந்து, மலேசியா, இந்தோனேசியா, 
வட. ஆஸ்திரேலியா, பிலிப்பைன்ஸ் தீவு ஆகியவற் 
றின் கடற்பகுதி வரையிலும் பரவியுள்ளன. இந்தி 
யக். கடற்கரைப் பகுதியில் ' இவ்வினம் பெருமளவு 
காணப்படுகின்றது. மேலும், அந்தமான் தீவுகளைச் 
சுற்றிப் பிரேன்கி சோமா என்ற. இனமும் (R. bran- 
௦):011௧), தமிழ் நாடு கடற்கரைப் ; பகுதியில் ஃபானி 
(R. Fanghni) என்ற இனமும் : காணப்படுகின்றன. 
இந்தியக் : கடற்கரைப் 'பகுதியில் : கிடைக்கக்கூடிய 
இம்மீனின் மொத்த அளவில் 90 விழுக்காடு மேற்குக் 
கடற்கரைப். "பகுதியில் : 'இடைக்கின்றது; .'இம்மீன் 
கிடைக்கக்கூடிய: காலஅளவு, பிடிப்பதற்குப் பயன் 
படுத்தப்படும் வலைகள், ஆகியவற்றின் அடிப்பனட் 

யில் : - இந்தியாவின் : 'மேற்குக்* page குமரி 

  
முனையிலிருந்து ' "பொன்னாள். ஆற்று, ! ். கழிமுகம் 
"வரை, மங்களூர் முதல் Qo sor A வரை 'மூன்று- பகு : 
இகளாகப் பிரிக்கின்றனர். '' பொதுவாக இப்பகுதி 

களில் இம்மீன்களைப், பிடிக்கப்' 'பயன்படும் - "வலை 
"கள் செவுள் வலை, பட்கு வலை, 'இராம்பனி: என்ற 
கடற்கரை வலை: ஆகியவை? உண்வு “வேளாண்மை 
நிறுவனம் (70) ஆழமற்ற கடல் பகுதிக்கான மீன் 
பிடித்திட்டத்தில் (72821௦ 1191187185 1௦1601) மேற்குக் 
கடற்கரைப் பகுதியில் ஒலியின் உதவி கொண்டும் 
(acoustic), வானிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட” "அளவீடு 

(acrial survey), களைக், கொண்டும் அயிலை , மீன் 

களின் வளத்தைக் கணக்கிட்டுள்ளது. மேற்குக் கடற் 
் கரையில் மொத்தம் 36,000 அயிலை மீன் கூட்டங் 

கள் (50815) உள்ளதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.. 
இவற்றில் 92 விழுக்காடு 10௦ முதல் 13? வரையி 
அள்ள வட அகலாங்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது. 

....பருவக்காற்றுத் தோன்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட் 
டால் இவற்றின். மீன்பிடி காலமும் தாமதப்படு 
கிறது, மேலும் மழை, வெப்பநிலை, உப்புத்தன்மை, 
நீரின் ஓப்படர்த்தி, மிதவை ஃயிர்களின் வளம் 
போன்ற சுற்றுப்புறக் காரணிகளுக்கும், இம்மீன்கள் 
கடைக்கும் அளவுக்கும் தொடர்பு காணப்படுகிறது. 
தங்களின் மிதவை உணவுப் பொருள்கள் . காணப் 
படும் அளவைப். பொறுத்தே இம்மீன் கூட்டங்கள் 
(shoals) கடற்கரையின் ஓரப்பகுதிகளுக்கு வருகின் 
றன. அயிலை மீன்கள். பிடிக்கப்பட்ட உடன். அல் 

லது பதப்படுத்தப்பட்ட . பிறகு பயன்படுத்தப்படும், 
நம் நாட்டில் பிடிக்கப்படும் இம்மீன்களில். 50 அழுக 
காடு Her ee BADE 

உ வீத, 

அயோடார்திரைட்டு 

அயோடார்திரைட்டு. (iodoargyrite) என்பது வெள்ளி 

அயோடைடு (கஜ), (வெள்ளி 45, 949: “அயோடின் 

54.06%)என்ற சேர்மத்தினாலானஅயோடைரைட்டுக் 
(lodyrite) கனிமத்தின்..! ! வழக்கொழிந்த பெயராகும். 
இதன்: படிகங்கள் . அறுகோணப்படிகத் தொகுஇயில் 

(hexagonal ‘system of crystallization) *9n7, 2% 

serra (hemimorphic) அமைகின்றன; செம்பாளம் 

(tabular), wi. 4b (prismatic), econo 4hw aug. 

வங்களில்-சில இடங்களில் படிகத் தொகுதிகளாகவும், 
ஓலை இட்ங்களில் - திண்ணிய (359176) :- நிலையிலும் 
காணப்படுகின்றன. : இலை வழக்கமாக போன்தகடக 

ளாகக் கிடைக்கும். கட்ட வர் ‘ 
பண்ட ட் பரம பத த Gel ae. 

இவை .நிறமற்று,- மஞ்சட்பச்சையாகவும்; பச்சை 
மஞ்சளாகவும,: பழுப்பு: நிறத்திலும், சாம்பல் நிறத்தி 

லும் எனப் பல வண்ணங்களில். காணப்படுகின் றன; 

து 

- நிறமற்ற ' வகையில் ஒளி .ஊடுருவும்போது-: வெவிர் 

மஞ்சளாகிறது. இது துகள் நிலையில் (streak) மஞ்சள் 
நிறமுடையது; 'அடி:இணை:வடிவப் பக்கப். பிளவு 
டையது;' “சங்கு :, முறிவு. ் (60164௦1081) - உடையது? 

'வளைக்கவும் - வெட்டவும்: கூடிய ' இதன் ஈ,மோவின் 
கடின த்தன்மை (140115 1)2700658) 1.5 ஆகும்.அடர்த்தி 
எண் 5.5 முதல் 4.7 வரை மாறுபடும். கொதிநிலை 
552°C. இதன் மிளிர்வு ,(109(28) பின் (resinuous), 
"வைரம் (௨08௩௨01106), முத்து,ஆகியவை போன்றது; 

'ஓளியியலாக (021108114) ஓரச்சு. anes) தேர்மறைக் 
கனிமமாகும், SEES et : சத்



இக்கனிமத்தின் உட்கூறுகள் வெவ்வேறு வெப்ப 

நிலைகளில் பல்.லுருக்க (2013001100) ளாகின்றன. 

127௦(க்குக் கீழ் மையர்சைட்டு -ஸ்பாலரைட்டு 

(sphalerite) வகையும் 7370-1460 இடைவெளியில் 

அயோடைரைட்டு-உர்ட்சைட்டு (ஸபா(216) வகையும், 

146₹0-க்கு மேல் ஆல்பா அயோடைரைட்டு-(௦-&21) 

பருஞ்சதுர (௦ம16) ' வகையும், அதிக அழுத்தத்தில் 

அயோடினுக்குப் பதில் புரோமின் சேர்ந்த 

அயோடின் புரோமிரைட்டு (iodian bromyrite) 

. வகையும் கிடைக்கும். 

'”. குப்ரோ-அயோடார்திரைட்டு  (றா0-100081- 
gyrite) என்பது செம்பு (15. 91%), வெள்ளி (25. 58%), : 

அயோடின் '(57.75%) ஆகியவற்றின் சேர்மம். இது 

மார்ஷைட்டு (ம௨ம[(6) க்கும் மையர்சைட்டுக்கும் 

இடைப்பட்டதென்பர். 

" ட்டோக்கார்னலைட்டு (1008702116) என்பது பாத 

ரசம் கொண்ட கனிமம் ஆகும் (பாதரசம் 3.90%; 

வெள்ளி 33. 80%: அயோடின் 41,779). அயோடை 

ரைட்டுடனும் சின்னபாருடனும் அடர் மஞ்சள் 

பெ ஈடியாகக் காணப்படும் இக்கனிமம் சூரியஒளியில் 

* செருசைட்டு, லிமோனைட்டு, 

 சுனிமங்களோடு சேர்ந்து கிடைக்கிறது. : பெருமள 

கருப்பு நிறமடையும். 

௮யோடைரைட்டு உருகும் போது அடர் ஆரஞ்சு 

நிறமும் குளிரும்போது வெளிர் மஞ்சள் நிறமும் .பெற் 

றிருக்கும். அடர் பொட்டாசியம். அயோடைடுக் 

கரைசலில் கரைத்து நீரைச் சேர்த்தால் வீழ்படிவைக் 

கொடுக்கும். . 

ra ale சாலையில், பாதரச அயோடைடு, 

வெள்ளி பொ்டாசியம். அயோடைடு ஆகியவற்றை 
மூடிய குழ ர வைத்து, 1,100 வெப்பநிலையில் 

-அயோடைரரட்டினைத் குயாரிக்கலாம்.-: வெள்ளி 
“நைட்டிரேட்டு, .. பாதரச. அயோடைடு கொண்ட 

சூடான கரைசலைக் குளிர வைத்தும் இக்கனி௰த் 

தினைத் தயாரிக்கலாம். 

வெள்ளிப் படுமங்களின் ஆக்சைடு" பகுஇகளில் 

அயோடைரைட்டு துணைக் கனிமமாகிறது (3600000273 

10௦21). இது வெள்ளி, செரார்ஜிரைட்டு, புரோமி 

ரைட்டு,. கால்சைட்டு, டெஸ்குளாய்சைட்டு, வனேடி. 

னைட்டு, : பைரோமார்பைட்டு,. பிஸ்மோகிளைட்டு 
cur@ (wad) Ru 

வில் நியூசவுத்வேல்சிலும், அமெரிக்க ஒன்றியநாட்டில் 

-நெவேடாவிலும், ஜெர்மனி, பிரான்சு, ஸ்பெயின், 

சிலி, மெக்சிகோ, சோவியத் ஒன்றியத்திலும் கிடைக் 

கின்றது. 

- வெ, இரா, 

5-20-19 
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அயோடின் 

இது ஒர் அலோகத் தனிமம். இதன் குறியீடு 1. 
சாதாரணச் சூழ்நிலையில் இது உலோகப் பளபளப் 
புடன் கூடிய அடர் ஊதா நிறத் திண்மப் பெரு 

ளாக உள்ளது. ஃபிரான்சு நாட்டைச் சேர்ந்த 
"பெர்னார்டு கோர்ட்டாய்சு (Bernard Courtois) stor 

வேதியியல் அறிஞரால் 1812 ஆம் ஆண்டில் இது 

- முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டது. அயோடின் 

(1831௦6) என்ற பெயர் *௨ஊதா . திறம்' என்னும் 
பொருளுடைய கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து வந்த 

தாகும். தாவர, விலங்கினங்களின் வாழ்க்கைக்கு 
இது மிகவும் இன்றியமையாதது. 

Ita Wa Va Via Vila 
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படம் 1, அயோடின் தனிமவரிசை 

தனிம வரிசையில் *111-த் தொகுதியில் அயோ 
டின் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுதித் .. தனி 
மங்களுக்கு ஹாலோஜன் அல்லது உப்பீனிக் குடும் 
பம் (halogen family) என்று பெயர். ஃபுளுரின், 
குளோரின், புரோமின், அயோடின், அஸ்ட்டட்டைன்
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என்ற. வரிசையில் மேலிருந்து 8ழமாக இத்தொகுதித் 

துனிமங்கள் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்கையில் 

ப. இிடைக்கும் அப்பீனிகளில் மிகவும் எடை கூடி 

wg : அயோடினாகும். மற்ற ஹாலோஜன்களைப் 

போலவே தாழ்.மட்ட ஆற்றல் நிலையில் அயோடினும் 

தனது எலெக்ட்ரான் அமைப்பின் வெளிச்சுற்றில் 

ஏழு எலெக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளது. அயோடின் 

ஒரே ஓர் ஓரிடத்தனிமத்தை (157) மட்டும்தான் இயற் 

'கையாகக் கொண்டுள்ளது. : 

இவ்வணு, ஓர் எலெக்ட்ரானைப் பெற்று, ௪க 

பிணைப்பின் (covalent bond) மூலம் அயோடைடு 

அயனி 1 -யை உண்டாக்குகிறது. அயோடின் 

அதக எலெச்ட்ரான் கவர்திறமுடைய' தனிமங் 

களுடன் சேரும்பொழுது 434, 42, 45 அல்லது +7 

. ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளில் உள்ளது.. அதிக நேர்மின் 

தன்மை கொண்ட  தனிமங்களுடன் உண்டாகும் 

“சக பிணைப்பு பலக்குறைவான து. அயோடின். அணு 

- அல்லது அயோடைடு .அயனிகள் அதிக 'அளவு . பரு 

. மனைப் பெற்றுள்ளன. அயோடின்: எளிதில் ஆக்சிஜ 

.னேற்றமடையும் தன்மையது. மேற்கூறிய ..காரணங் 

“கள் அயோடினின் வேதியியல் பண்புகளை.நிர்ணயிக் 

இன்றன. இதன் சில . மிக வவவிகன பண்புகள் “0 

தரப்பட்டுள்ளன. ் La 
ச 

எலெக்ட்ரான் கவார்திறம் ் 

(¢electronegativity) 

பாலிங்கின் அலகு 

erage pani சுவர்தன்மை 3. 13 

+ (electron affinity) oe 

அயவியர்க்க ஆற்றல் ் 30, 451... 

“ (ionization: potential) eV ப ன Le 

ea Benoni gyri SBA 
(covalent radius) © “1 . டான் 

அயனி ஆரம் ் ர ரள 12 தீ. 
(ionic radius)... é Ce ee ட் ie oS 

கொதி நிலை wee பெட்ட ல்க வக் ee i ne 35 oC 

“(boiling 20181) " படபட ப 

உருகு நிலை க் . 13.5 56 - 
(meltzing point) oo aa: 

கிடைக்கும் மூலம். தயோஷன் "இயற்கையில் தனிம ' 
மாகக் கிடைப்பதில்லை; அயோடைடு, அயோடேட்டு 

போன்ற சேர்மங்களாகவே கிடைக்கிறது.  கட்ல் 
நீரில் 7,00,000 க்கு ஒரு பகுதியில் அயோடைடு உப்பு 
கள் கரைந்துள்ளன. :: லாமினேரியா 

- போன்ற அழ் கடல் தாவரங்கள் கடல். நீரில்: உள்ள 
அயோடைடு உப்புகளை உறிஞ்சி எடுத்துக் கொள்வ 
தால், அவத்றில் 0. 5% seg உள்ளது. 5 சிலியில் ் 

(laminaria) 

"வெள்ளித் தாதுகளிலும், 

Chile) கடைக்கும் *காலிச்” (0811௦6) என்ற தாதுவில் 
0.2% அயோடின். உள்ளத. கலிஃபோர்னியா, மெக் 

சிகோ, ஐப்பான் போன்ற நாடுகளில் பெட்ரோலியம் 

கணெறுகளில் உள்ள உப்பு நீரூற்றுகளில் அயோடின் 
சேர்மங்கள் கலந்துள்ளன , மெக்சிகோவில் கடைச்கும் 

தென் அமெரிக்காவில் 

கிடைக்கும் காரீயத் தாதுகளிலும் அயோடினின் 
சேர்மங்கள் கலந்துள்ளன. 

லாமினேரியா பேரினத்தைச், (230078) சார்ந்த 
ஆழ்கடல் தாவரங்கள் நன்கு உலர்த்தப்பட்டுக் குழி 
வான பாத்திரங்களில் 'எரிக்கப்படும்பொழுது *கெல்ப்”. 

(kelp) எனப்படும் சாம்பல் கிடைக்கிறது. இதில் 
0. 4% முதல் 1.3% வரை அயோடின், அயோடைடு 
உப்புகளாக உள்ளது. இச்சாம்பலில் உள்ள உப்புகள் 

சுடுநீரில் கரைக்கப்பட்டுப் பின்பு செறிவூட்ட்ப்படும் 
பொழுது முதலில் சல்ஃபேட் உப்புகளும், தொடர்ந்து 
குளோரைடு உப்புகளும் படிகமாகிப் பிரிகின்றன. 

் இறுதியில் கடைக்கன்ற மூல நீர்மம் (mother liquor) 
மங்கனீஸ்' டைஆக்சைடுடனும், அடர் சல்ஃப்யூரிக் 

'அமிலத்துடனும் சோக்கப்பட்டுக் காரீய மூடிகளுடன் 
கூடிய வார்ப்பு இரும்பு உலையில் வெப்பப்படுத்தப் 
படுகிறது. அப்போது வெளிப்படும் அயோடின் பதங் 
கமாகி உலையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ' கல்லா 
லான *அலுடல்கள்” (110618) எனப்படும் சேகரிப் 

பான்களில்: குளிர்ந்து: 'படிகின்றது. ee Boe 

் - காலிச்' தாதுவிலிருந்து : சோடியம் நைட்ரேட் 
உப்பைப் படிகமாக்க “நீக்கிய, பின்பு கிடைக்கின்ற 
மூல நீர்மத்தில் சோடியம் அயோடேட்டு உப்பு உள் . 
ளது, கணக்கிடப்பட்ட அளவு சோடியம் பைசல்ஃ 
.பைட்டைச் 'சேர்க்கும்பொழுது | சோடியம் அயோ 
and ஒடுக்கப்பட்டு. அயோடின் OR OS DEI. 

படவி வச ட்ட 

‘, - தூங்மைப் படுத்தல். இல்வாறு கடைக்கும் அயோ 

"டுள்ளது. 

மன், அயோடின்.  மோனாகுளோரைடு, அயோடின் 

மோனாபுரோமைடு ஆகிய அசுத்தங்களைக் கொண் 
ஆகையால், இத்தூய்மையற்ற அயோடி 

னைப் பொட்டாசியம் அயோடைடு உப்புடன் கலந்து 
காய்ச்சினால் தூய, அயோடின் படிகமாகக் Hens 
இன்றது. அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத்துக்கும் ததேவை 
யான அயோடினில் : பெரும்பகுதி ஆழமான : : எண் 
ணெய்க் கிணறுகளில் உள்ள உப்பு நீரூற்றுகளிலிருந்து 
பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. . இவ்வுப்புக் . கரைசலில். ஒரு 
மில்லியனில் 30 இலிருந்து 70 பங்கு வரை சோடியம் 
அயோடைடு.உப்பு கரைந்துள்ளது.. இத்துடன். சல்' 

ஃப்யூரிக். அமிலமும், சோடியம் நைட்ரேட்டும் சேர்க். 
கப்படும்பொழுது அயோடின் வெளிப்படுகிறது... * 2 

““இயற்பு, வேதிப்பண்புகள்," oat gt நிறத் நடப்பொரு 
. ளான அயோடின் வெப்பப்படுத்தும்பொழுது ஊதா : 

க ae 
eh. ne lle 3 க



நிற ஆலியாகப் பதங்கமடைகறது, இதன் . ஆவி 
குளோரின் வளிமத்தைப் போன்று வெறுப்பூட்டும் 

நெடியுடையது. : ஆவியைக் குளிர்விக்கும் , ,பொழுது 
சாய்சதுரத் த்கடுகளாக:" உலோகப் பளபளப்புடன் 
கூடிய படிகங்கள் கிடைக்கின்றன. 'அயோடின் மூலக் 

கூறுகளுக்கிடையேயான " “வான்டர்வாலின் கவர்ச்சி 
விசை (Vander Waal’s force) _ போதுமான : அளவு 

அதிகமாக இருப்பதால் இவை ' முப்பரிமாண சாய் 
சதுரத் தகடுகளாகப்”' பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மெது 
வாக வெப்பப்படுத்தப்பட்டவுடன் இக்கவர்ச்சி விசை 
எளிதாக உடைக்கப்பட்டு மூலக்கூறுகள். நேரடியாக 

ஆவியாகின்றன;. ் . 

‘Bir, ஆல்கஹால், பொட்டாசியம் அயோடைடு 

கரைசல் ஆகியவற்றில் அயோடின் கரைந்து _ செம் 
பழுப்பு நிறக் கரைசலைத் தருகின்றது.' “அயோடின் 

மூலக்கூறுகளுக்கும், கரைப்பான் ' மூலக்கூறுகளுக்கும் 
இடையே ஏற்படுகின்ற * ஒரு வேதி உள்வினையே 
இத்தகைய நிறம் தோன்றுவதற்குக்" 'காரண மாகிறது. 
சான்றாக நீர், எத்தில். ஆல்கஹால் போன்ற மூலக் 
கூறுகளில் உள்ள ஆக்சிஜன் அணுப்பிணைப்பில் ஈடு 

படாத தனி எலெக்ட்ரான் இணைகளைக் கொண் 

டுள்ளது. QS soo எலெக்ட்ரான். இணையானது 
அயோடின் மூலக்கூறுடன் _ ,அணைவுப் பிணைப்பில் 

(coordinate bond) ஈடுபடுகின்றது. ப்ர. 

- C,H,—O + 1-I = C;H,—O > I—I 

ge தேபோன்று அயோடைடு. 'அயனியில் ; உள்ள 

தனி எலெக்ட்ரான் : இணையும். அயோடின் . மூலக் 
கூறோடு இப்பிணைப்பில், ஈடுபடுகின்றது. 

.் r +) ௮ நடரா ப்ரபு 

இவ்வாறு உண்டாடின் ற அணைவு அயனி : மூவ 
யோடைடு .அயனி (111௦0106 1௦௦): அதிக நிலைப் 
புத்தன்மையுடையது, நீரை. விடப் - பொட்டாசியம் 
அயோடைடு ் கரைசலில் அயோடின் அதிகமாகக் 
கரைவதற்கு .. இதுவே. காரணமாகும். : இக்கரைசல் 
பொட்டாசியம் அயோடைடு, அயோடின் இவற்றின் 

கலவையாகவே' ,இச்யல்படுறறைது... ன 
ae bai wy 

ட் கார்பன். ட்சல்ஃபைடு, 'குளோரோஃபார்ம், கரி 
நாற்குளோரைடு போன்ற கரைப்பான்களில் . அயோ 

டின் கரைந்து ௨௨தா நிறக்கரைசலைத் தருகிறது. இக் 
கரைசல்களில் அயோடினின்' படிக அமைப்பு உடைக் 
கப்பட்டு ஆவி நிலையில் உள்ளதைப் போன்று தனி 
மூலக்கூறுகளாக ' இருக்கின்ற நிண இந்நிறத்தித் 
Ga. காரணமாகிறது. . 

வேதிப்பண்புக்ளில் 'அயோடின் ஏனைய! ஹாலோ 

a 

'மூலக்கூறுகளின் 

றம் வலன் 

அயோடின் : 131 

ஜன்களை விட. வினைத்திறம் குறைந்து . காணப் 
படுகிறது. காரக்கரைசலில் “ அயோடின்,,. அயோ 
டைடு அயனியாகவும் (17), ஹைப்போஅயோடைட்டு 
அயனியாகவும் (10~ 2: சாரதி தடைக் ட்ட. 

1, + 2 08 “ராடு 107 +; HO 

ஆனால் ஹைப்போஅயோடைட் அயனி: நிலையற் 
“றது, = அது அயோடேட்டுஅயனியாக மா.ற்றமடை 
கிறது. ட் நதா ட்ட ம் 

ட 3 5107 == 2 ட் + 10, 

எனவே காரக்கரைசலில் அயோடினின். வினையைப் 
பின்வரும். சமன்பாட்டின் மூலம், எழுதலாம். , 

31,+ 60H +10; + 3094 ள் 

- வெப்பப்படுத்தும்போது, அயோடின். மூலக்கூறு 
கள் 9735இல் அணுச்களாகச் , இதைய ஆரம்பிக் 
கின்றன, -ஆவியடர்த்திக் 'கணக்உட்டின்படி 1973°k 
வெப்பநிலையில் இச்சிதைவு. முூற்றுப்பெறுகிறது, 
ஸ்டார்ச் கரைசலை அயோடின் கரைசலுடன் சேர்க் 
'கும்பொழுது ஆழ்ந்த நீல நிறம் தோன்றுகிறது. 
வெப்பப்படுத்தியவுடன் இந்நிறம் மறைந்து பின்பு 
குளிர்வித்தவுடன் மீண்டும் தோன்றுகின்றது. ஸ்டார்ச் 

சுருள் அமைப்புக்களுக்கடையே 
அயோடின் தங்கி ஓர் அணைவுச் சேர்மம் (௦௦014112- 
tion compound or chelate ion) 2c _nagid O55 
கைய நிறம் தோன்றுகிறது. இச்சிறப்புப் பண்பி 
னைக் கொண்டு அயோடின் -இனமறியப்படுகிறது; 

அயோடின் நீர்க்கரைசல் எளிய :ஆக்சிஜனேற்றி 
யாகச் செயல்படுகிறது. சோடியம் தயோசல்ஃபேட்டு 
ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, . சல்ஃப்யூரஸ் . அமிலம், 

ஸ்டான்னஸ் குளோரைடு. . (5147100118: chloride) 
போன்ற வீரிய ஆக்சிஜன் இறக்கிகளுடன் அயோடின் 
விரைவாகவும், முழுமையாசவும். வினைப்படுகிறது; 
அமிலக் கரைசலிலும் இவ்வினை _ முற்றிலும் நிகழ் 
கிறது. மாறாக ஆர்சினைட்டுகள் (௨7501168), ஆன்டி, 
மனைட்டுகள் (antimonites) போன்ற எளிய ஒடுக்கி 
களுடன் 'நடுநிலையுள்ள அல்லது வலிவற்ற அமிலக் 
"கரைசலில்" அயோடின் முற்றிலும் வினைப்படுகறது. 

சான்றாக , ,தயோசல்ஃபேட்டை. (820. vy “டெட்ரா 

தயோனேட்டாக (8, ௦ 9  அனோடன் ஆக்சிஜுனேற் 

டு ் feo ட் 

+ ர ~ 8.0. ஆர 

இப்பண்பைப் : பயன்படுத்தி அளவறி . பகுப் 
பர்வின் மூலம் ஒடுக்கிகளின் எடையைக் கணக் 
கடலாம். 'இறன்' தெரிந்த அயோடின் கரைசலைக் 

2 80.



  

182 அபோடின் 

கொண்டு ஒடுக்கிகளுடன் தரம்பார்த்துப் பின்பு 

தரம்பார்த்தல் அளவுகளிலிருந்து ஒடுக்ககளின் திறன் 
களும்; அவற்றின் stomach :கணக்கிடப்படு 
கின்றன. இத்தகைய அளவீட்டு முறைக்கு ''அயோடி. 

eine Godimetry) என் ன்று | பெயர். ல 

காப்பா்சல்ஃபேட்டு, . பொட்டாியம். டைகுரோ 

. மேட்டு போன்ற ஆக்கிஜனேற்றிகளைப் பொட்டாக 
யம் அயோடைடுடன் விளைப்படுத் ் தும்போ து 
அயோடின் வெளிப்படுகிறது. இவ்வயோடினைத் 
திறன் தெரிந்த தயோசல்ஃபேட்டுக் (கரைசலுடன் 
முறிப்பதனால் ஆக்சிஜனேற்றியின் தஇறனையும் 
அதன் எடையையும் கணக்கிடலாம். இத்தகைய அள 
வீட்டிற்கு 'அயோடோமெட்ரி ' ( iodo-metry) ' என்று 
செயக் 

ச 18 ் ர்! « Pe PUES Uf ee FEED bey ரஷ 

, அயோடைடுகள். நேர்மின் தன்மை கொண்ட 
* தனிமங்களின் ' தன்மையைப் ” 'பொறுத்து 'அயோடை 

் டுகளின் பண்புகள் . 'அமைகன் 1 றன. அமோடின் 
் நேர்மின் ' தன்மையுள்ள தனிமத்திலிருந்து ! உயர்ந்த 
“ஆக்தெனேற்ற நிலையை எளிதாக வருவிப்ப்இல்லை. 
“சான்றாக ' ஃபாஸ்ஃபரஸ் ' மூவயோடட்டு ' (Pls), 
 ரீனி௰ம்' நால்அயோடை்டு (Rel,) ’ ஆகிய“, சேர்மங் 
கள் எளிதில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஃபாஸ் 
“ஃபரஸ் ர ஐஅயோடைடு  “ “மா: சேர்மத்தையோ, 

ரீனி௰ம் 'ஏழயோடைடு' ர: ட , சேர்மத்தையோ 

“ தயாரிக்க ் முடிவதில்லை." 2. ஆக்கஜனேற்ற் நிலை 
யிலுள்ள” * 'லாந்தனைடு * “தனிம்ங்கள் "' , நிலையான 
"அயோனட்டுகளைத் தருதின்றன. கடட அற்ற 

a பப்பட் 

'- அதிக நேர்மின். குன்மை “கொண்ட: 74, IIA 
தொகுதி. உலோகங்களின் :' அயோடைடுகள்; ' முப்பரு 

. மானப் படிக அமைப்புடைய: 'அயனித்தன்மையுள்ள , 
-திண்மப் பொருள்களாக::உள்ளன. இவை. ் நீரில் 
கரைந்து அயோடைடு அயனிகளைத் (1 ) தருகின்றன. 
ஆனால் லித்இயம் அயோடைடு (111) டவ் டு 
(கன்மையுடையது. அதனால். அத்தரில் கரைகிறது." 
EOE பூ Shear Ma z a, NES 

‘ “அலோகங்கள்" 'சசபிணைப்பத் - தன்மையுடைய 
திண்ம. அல்லது பாய்ம அல்லது" ஆவி, நிலையிலுள்ள 
'அயோடைடுகளைத்' “BOA Der. (எட்டு: 'போரான் 
'மூவயோடைடு %1,).-உயர்ந்த' ஆக்ஜனேற்ற “நிலை 
யிலுள்ள. உலோகங்களும் இத்தகைய -சகபிணைப்ப்த் : 
தன்மையுடைய அயோடைடுகளைத் தருகின்றன. 
(எ-டு: -டைட்டேனியம் 'நாலயோடைடு அய, 
குறைந்த ' , உருகுநிலையுள்ள : ,இவ்வயோடைடுகள் 

- எளிதாக நீராற்பகுக்கப்பட்டு ஹைட்ரஜன் அயோ 
டைடை :' (1) வெளிப்படுத்து்ற்ன.' (எ-டு; 

: ஃபாஸ்ஃபரஸ் மூவயோடைடு. , நீராற்பகுக்கப்பட்டு 

ஃபாஸ்ஃபரஸ் அமிலத்தைபும், ஹைட்ரஜன். வியா 

டைடையும் தருகிறது]. 

a ஹைட்ரஜனையும். ் 'அயோடினையும் ' பிளாட் 
முனம்” வினையூக்கி : ் முன்னிலையில் : நேரடியாக 

, வினைப்படுத்தியும் “ஹைட்ரஜன் அயோடைடைத் 
. தயாரிக்கலாம். ல் அயோடைடுகள் _ அதிக, வெப்ப 
நிலையில் தனிமங்களாகச்' சிதைகின்றன.' இப்டிண் 

பைப் Line OSB) Our eit ஆர்கெல்'. முறையில் 
(Van Arkel Process) | "உலோகங்களையும் . உலோகப் 

'போலிகளையும் மிகவும் “தூய . நிலையில் , தயாரிக் 
கலாம், (எ -டு., டைட்டேனியம்;' ஹாஃப்னியம், சிலி 

கன் போன்ற தனிமங்கள் இம்முறையில் 'மிகத் 
தரமிஷமையாபள் நிலையில் தயரரிக்கப்படுகன்றன?, 

பல்கர் ஹாலோஜ்ன்களுடன்' 'உண்டாகும். சேர் 
மங்கள். (ஹாலோஜன்களுக்கிடையிலுள்ள. சேர்மங் 
களில்” “Cinter-halogen compounds) ° (ஹாலோஜனின் 
'அட்ர்வைப் ' பொறுத்து. 'விளைபொருள்களின் 

தன்மை. _ (அமைகின்றது: " அகப் ் பருமனுள்ள 
"அயோடின், £ குறைந்த . - பரும்னுள்ள ' ட ஏனைய 

'ஹாலோஜன்களுடன் சேர்ந்து * 'சேர்மங்களை.. உண் 

டாக்குகின்றது; ் இவற்றில் : அயோடினின் : ஆக்கிஜ 
'னேற்ற நிலை, +1 3, +5, +7, ஆக. , ள்ளது; 

1,Cl,, IF. IE, ‘ICL, "ICI, 4, IF, ள் ந் ் அகியவை 
சில — சேர்மங்களாகும்,. 

I, அவின் 1, IT 6 
னிகள் (polyiodide ions) அயோடின், அயோடைடு 
ஆகியவற்றின் அணைவுச் சோமங்களாகக் கொள்ளப் 
படுகின்றன.” இத்தகைய” பல்அயோடைடு. எதிர்மின் 
அயனிகள் . ஸ்டார்ச்சுடன்: சேர்ந்து அணைவுச் , சோர் 
மங்களை .உண்டாக்குவதால் '!'ஆழ்ந்த' நீலம். 'கலந்த 
கருப்பு நிறம் தோன்றுகிறது. _இதன் காரணமாக 
ஸ்டார்ச் அயோடைடு “ கலவையானது அயோடின் 
பயன்படும் ,: PBs. வினைகளில்... erin 

* fincliearasy அயர்படுத்தப்படுறது;.. ப் 

    

ய் நம a “ஆக்சிறனுடன்" உண்டாகும் சேர்மீங்கள். அயோடிக் 
அமிலத்தில், ((HO)I0,) | அயோடின்... +5 ஆக்ெ 
Conon" “நிலையில்” 'உள்ளது. இவ்வமில த்தின் ,மூலக் 
கூறுகள் * 'ஹைட்ரஜன் : பிணைப்பினால் , இணைக்கப். 
“பட்டுள்ளன... மீள்வினையான:' இவ்வமிலத்தல் ' நீர் 
நீக்க:வினை இரண்டு படி.நிலைகளில  / நிகழ்கிறது. (1) 
‘100°C 'வெப்பநிலையில்' Gans 'ஹைட்ரேட்டையும் 
(HI, 0௨... (ii) , 200°C வெப்பநிலையில், அயோடின் 
'பென்டாக்சைடையும் ” (0௮. SGA DB... அயோ .' 
'டேட்டுகளின்,. “அமில்க் , கரைசல்கள்:, வீரிய site 
Gow open Gsttong oxidising agents), 

வெண்ணிறப் படிகமான :: ப பொதுபோடிக் 
ee HOO), அர். ஆர்தோ: அமிலமாகும்.. இது 

॥



வீரியம் குறைந்த 'அமிலம், , இவ்வமிலக். கரைசலில் 

H 10, » #H, 10,? > H, 10,° »H,1,0,,4 ., 10”. ஆயெே 
எதிர் மின்சுமை, ‘Galea: அயனிகள்: உள்ளன. 
இவ்வயனிகளுக்கணையான Ag,10,, Na,1I0,, K 1,05 
போன்ற. உப்புகளும் ,பிரித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
பெர்அயோடேட்டுகள் அமிலக். கரைசலில் . வீரியம், 

மிக்க : ஆக்சிஜனேற்றிகளாகச் செயல்படுகின்றன; 

மாங்கனீசு dy அயனிகளைப் ,பெ்மாங்கனேட்டு' 
களாக. 1 ஆக்சிலனேற்றுகின் றன... பெர் :அயோடிக் 
அமிலத்தின் கரைசல் ,ஆக்சிஜனையும், ; 'ஓசோனையும் 

மெதுவாக வெளிப்படுத்துகிறது. ஹைப்போ : அயோ 
Lew. அமிலம் (HIQ), , அயோடஸ் . அமிலம், (10) 

போன்ற இடைப்பட்ட, அமிலங்கள், .நிலையற்றவை. 

ததத ல் Ses! ் pel ட பந ட 
னு ட்ட்கரிமச். "சேர்மங்கள்... அ போடினின் கரிமச் , சேர். 

மங்கள், அயோடைடுகள், :, எலெக்ட்ரான் : கவர்திற 

முள்ள. 'தனிமங்களுடன். _நோர்மின் : தன்மையுள்ள 
அயோடின் , சேர்வதால்: கிடைக்கின்ற :- :பெறுத திகள் 
என. இரு வகைப்படுகின்றன... பட பிது மாமு உட் லு 

எளிய கரிம அயோடைடுகள் மற்ற. "கரிம ஹாலைடு 
களைப் பண்பில்: பெரிதும் ஒத்துள்ளன. சுரிஅயோ 
டின் பிணைப்பு,மற்ற கரி-ஹாலோஜன் இணைப்பு 
களை விட வலிவு குன்றிக் காணப்படுவதால், 
கரிம: : அயோடைடுகள்;:. குறைந்த .:நிலைப்புத்தன்மை 
உடையனவாசவும்,! ''அதிக.:;வினைத்திறம் . பெற்றன 
வாகவும் உள்ளன. அயோடினின்.' அதிக: எடையால் 

அயோடைடுகள் அதிக அடர்த்தியுள்ளனவாகவும், 
் எளிதில் ஆவியாகாத்தன்மை பெற்றும் : உள்ளன. 
அயோடோ- அல்க்கேன்கள், ஈத்தர் கரைசலில் ஆல்க 

ஹால் வைட்ரஜன் அயோடைடு : அல்லது ஃபாஸ்ஃ 
பரஸ் மூவயோடைடுடன் வினைப்படுத்தித் தயாரிக் 

கப்ப்டுகின்றன. சான்றாக அயோடோ பெத்தேள். 

மெத்தில்' ஆல்கஹாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. 
வ் va, Ee Le, MD Seata tle iz fe Pt ee 1 புரா 9 ் 

“அயோடோ மீத்தேன் ஒரு, ‘hipaa aye திரவம். 
Baa கொதிநிலை 42,5₹0.:'! சூரிய ஒளியில் "இது 
சிதைவுற்று: அயோடினையும்' ': எத்தேனையும் :த௬ 
கிறது. மக்னீசியத்துடன் உலர்ந்த : ஈத்தரில் வினை: 
புரிந்து : கிரிக்னார்டு - வினைப்பொருள் (Grignard 
reagent)’- என்ற ஓர்:மிக' 5 முத்தியத் Serene: இடை 

நிலையைத்: தருகிறது; ! ர ரத இ 
ட அ ப டர 

ன 
Be Me ட ths! 
ட CH Mat ர தை 

அதர் பார 

cag இரண்டாவது” வகைக் :. கரிமச் : சேர்மங்களை' 
அயோடின் மட்டுமே தருகிறது! 'குலோரிம் புரோ 
மினும் தருவதில்லை. அயோடினின் பெறுதிகளும் நிலை 
யழ்றவையே. : 

1 அடு 
சிலை 

  

"நிலையான 'சோ்மத்தை அருவாக்க. 

"அயோடின் 133 
எலெக்ட்ரான் கவர்த.மை.. டைய 0, மே 
போன்ற. கரிமத் தொகுதிகள். "தேவைப்படுடன்றன. 

எளிய அல்க்கைல்' அயோடின் ற சேர்மமாகய 
இரு மெத்தில் அயோடினியம் (111) ஹெக்சாஃபுளுரோ 
ஆன்டிமனேட்டு- நிலையற்றது. இது அயோடோ மீத 
தேனிலிருந்தும்,' அறுஃபுளுரோ ஆன்டி மனிக்' அமிலத் 
திலிருந்தும் தயாரிக்கப்படுகிறது; சிறந்த் மெத்தில் 
தொகுதியேற்றக் காரணியாகப், பயன்படுகிறது. 

“அயோடோசோ'' (RIO) சேர்மங்களும், அயோ 
டாக்சி (8101,) சேோர்மங்களும் நிறமற்ற இண்மங்கள். 
இவை நீரில் ஒரளவு கரைகின்றன. வலிவுமிக்க ஆக்கி 
ஜனேற்றிகளான இவை:': - வெப்பப்படுத்தியவுடன் 
வெடிக்கின்றன. ் அயோடோ குளோரைடு சேர்மம் 
(RICI,) © 'குளோரினேற்றக் ati ec செயல் 
படுகிறது... ். ் 

உமிரியலில் இ்ிமைகம. அயோடின், உயி 
ரினங்களின் வாழ்க்கைக்கு : மிகவும் தேவையான 
பொருளாகும். லாமினேரியா போன்ற ' கடல் வாழ் 
தாவரங்கள் "தங்களின் செரிமான இயக்கங்களின் 
போது கடல்நீரில் உள்ள அயோடைடு,அயோடேட்டு 
உப்புகளை உறிஞ்சி எடுத்துக் கொள்கின்றன. பெரிய 
பாலூட்டிகளின் தைராய்டு சுரப்பிகளில் அயோடின் 
அதிகம் காணப்படுகிறது. தைராய்டு சுரப்பி ஒழுங் 
காக வேலை செய்வதற்கு ஓரு நாளைக்கு 100 மில்லி 
இராமிலிருந்து 140 மில்லிகிராம் வரை அயோடின் 
தேவைப்படுகிறது. மனித உடலில் உள்ள மொத்த 
அயோடினில் சுமார் 1/3 பகுதி தைராய்டு சுரப்பியில் 
உள்ளது. மீதம் உள்ள பகுதி அண்டகம், இரத்தம், 
தசை முதலிய : "எல்லாவிதமான" திசுக்களிலும் பர 
வியுள்ளது. இரத்தத்தில் 100-மி.. லிட்டர்' அளவில் 
நான்கிலிருந்து பத்து மைக்ரோகிராம் , :வரை அயோ 
டின் புரோட்டீனுடன் ; பிணைக்கப்பட்டுக் . காரணப் 
படுகிறது. மனிதனின் Am she ஒரு நாளைக்கு 10 
இலிருந்து 200 மைக்ரோகிராம் வரை அயோடின் 

வெளிப்படுகிறது. 

தைராய்டு சுரப்பியில் உள்ள அயோடின் பெரும் 
பாலும் தைராக்சின்  ((141௦௧௩10), அயோடோ. 
ட்டைரோசின் கள் (1௦ம௦-1300510 65] போன்ற அயோடி 
னேற்றம் பெற்ற 'அமினோ  அமிலங்களாக மாற்றப் 
படுகின்றது. -இவ்வமினோ அமிலங்கள் தைராய்டு 

சுரப்பியில் 'தைரோகுளோபுலின் (thyroglobulin) 
ஆகச் 'சேமிக்கப்படுகின்றன. அயோடின் குறைவால் 
பாழாட்டிகளுக்கு முன் கழுத்துக்கழலை(2010600) என்ற . 
நோய் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் ' அயோடின் . 
குறைவை ஈடுசெய்யத் தைராய்டு சுரப்பிகள் தம் பரு 
மனில் அதி திகரிக்கின்றன.. ் 

“பயன்கள். மனித வாழ்க்கையின் . அன்றாடச் ' 
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134 அமோனியக் கடல் 

ஈர 

செயல்களில் Garaget பெரிதும் இடம் Suen. 

குடிநீரைத் தூய்மைப் படுத்துவதற்கும், மருந் 
துகள் தயாரிக்கவும், ஒளிப்பட இயலில் பயன்படும் 

வெள்ளி அயோடைடைத் (க) தயாரிக்கவும் பயன், 

படுறது. அயோடினைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் 

சாயப்பொருள்கள் வண்ண . ஒளிப்படத்துறையில் 

பெரிதும் பயன்படுசன்றன. டிங்க்சர் அயோடின், 

அயோடெக்ஸ் போன்றவை கிருமி கொல்லியாகவும் 

வலி' நீக்ககளாகவும் பயன்படுகின்றன. முன் 

கழுத்துக்கழலை நோய்க்கு; அயோடின் தூய ஆல்க 

ஹாலுடன் கலந்து உடலுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. 

"கதிரியக்கத் தன்மையுடைய அயோடினின் pst 
(58 புரோட்டான்கள் 78 நியூட்ரான்கள்) ஓரிடத்தனி 

மத்தைப் பயன்படுத்தித் தைராய்டு சுரப்பி வேலை 
செய்யும் விதத்தையும், மூளையில் உள்ள கட்டியின் 

(brain (மாலா) இருப்பிடம், அதன் பருமன் ஆகிய 

வற்றையும் கண்டறியலாம். அயோடினின் சேர்மங் 
கள் முக்ய வினையூக்கிகளாகப் Lies GAs Mer, 

கரிமச் சேர்மங்களுடன் கார்பன், மோனாக்சைடைச் 

சேர்க்கும் வினையில் நிக்கல் அயோடைடும் (3411,), 
குறிப்பிட்ட பல்லுறுப்புச் சேர்மங்களை உருவாக் 
கும் வினையில் டைட்டேனியம் is நாலயோடைடும் 

(Til,) 'வினையூச்சிகளாகப். பயன்படுகின்றன. 3 
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இது மஞ்சள் நிறமும் அறுகோண க வடிவமும் உள்ள, 
இண்மப் பொருள். மூக்கைத் துளைக்கும் மணமுடை. 
யத: இதன் அருகு. நிலை 11950. எத்தில் ஆல்கஹா. 
ஓடன் அயோடினைக் கலந்து சோடியம் ஹைட்ராக் 
சைடை ஊடகப் பொருளாகக் கொண்டு வெப்பப் 
படுத்தினால் ' அயோடோஃபார்ம். (iodoform) கடைக்; 
கிறது. எத்தில் ஆல்கஹாலுக்கு மாறாக. அசெட்டோ.. 
னையும் பயன்படுத்தலாம். அயோடினைப் பொட் 
டாசியம் அயோடைடு கரைசலில் கரைத்து, உடன்" 

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் எத்தில் ஆல்கஹால் 

XN 

அல்லது அனட்டே வன்ன ம் சேர்த்து மின்பகுப்புக்கு 
உள்ளாக்கினாலும் : அயோடாஃபார்ம் உருவாகும். 

இது பென்சீன், அசெட்டோன் போன்ற கரிமக்கரை 
சலில் முழுமையாகவும், ஆல்கஹால், - இவிசரால் 

குளோரோஃபார்ம், கார்பன் டைசல்ஃபைடு, ஈத்தர் 

போன்ற கரிமக் கரைசலில் குறைவாகவும் கரைகிறது. 
இது' நீரில் கரைவதில்லை. 'இது ஒரு வலிமை குன் திய 
பாக்டீரியா கொல்லியாகும். வெட்டுக்காயம், புண்” 
ஆகியவற்றிற்கு இது 'சீழ் எதிர்ப்பியாகப் (2(150- 
11௦) பயன்படுகிறது.' இதற்குக் காரணம், இயல்பான 

நிலையிலும் 'அயோடோஃபார்மிலிருந்து அயோடின் 
வெளியாவதே; "இவ்விதம் வெளியாகும் அயோடினே 
சீழ் எதிர்ப்பியாகப் ' பயன் படுகிறது? : உட்லில் மேலா 
கத் தடவப்படும் களிம்புகளில் (010108018) இது 

ப்யன்படுகிறது.” மேலும் இது-கரிமச் : சேர்மங்களில் 
CH,CH(OH)-, CH;CO போன்ற தொ்க்திகள்' உள் 
ளனவா என்று கண்டறியப்படும் 'அளவியலான 
சோதனைகளிலும் (4181181176 (65) “ப்யன் படுகிறது. 
மெத்தில் ஆல்கஹால் அயோடோஃபார்ம் வினைக்கு 
உட்படுவதில்லை, 

a Mage BPS ஷ் 2 . : tHe Me ae g de ake 

நூலோதி.. உ 5 ௫ : airy 8 oo CE aS 

beta - Hill. Encyclopaedia “lof: Chemistry, - 
. Fifth Edition, . ப பகர: Hill. : Book -. Company, 

wy அவ York, 1983.- 0520 eeu ep note ares 
: eared ete oy wt ee 

த ல. ட்ட ட்டம் 

  

SGureiwa கடல் a (Tonian sea), இத்தாலிக்கும் லாகின் 

(07௦606)தென் பகுதிக்குமிடையேயுள்ள மத்திய தரைக் 
கடற்பகுதியாகும்.' ஆட்ரான்ட்டோ நீர்சந்தி அயோ 
னியக் கடலுக்கும் , ஏட்ரியாடிக் கடலுக்குமிடையே 
உள்ளது. Ad Aer மேலைக் கடற்கரையில் இக்கடல் 

குடைந்துள்ள பெரியதொரு. கஉள்வாய்.தான் காரிந்த் 
வளைகுடா என்பதாகும்... சிசிலிக்கும் கரீசின் தென் 
பகுதியான. .மாட்டபான்... முனைக்கு இடையே 420 
மைல் தொலைவுள்ளது. புராதனக். கிரேக்கக் கதைக 
ளில் சொல்லப்பட்டுள்ள அயோ என்பவரின் பெயரால் 
இக்கடல் அயோனியக் கடல் என்று பெயா் பெற்றது, 

ஜூபிட்டர் எனும் உரோமானியக், ,கடவுள்அயோவை 
ஓர் எருமையாக 'மாற்றிவிடவே, தன்னைக் கடித்துத் 
துன்புறுத்த வந்த: ஓர் உண்ஷவரியின் தொந்தரவு 

பொறுக்கமாட்டாமல், அயோ... இக்கடலைக் கடந்து 
நீந்திச், செல்ல. : முயன்றதால் , இப்பெயர் , பெற்றது. 

என்று கிரேக்கக். கதைகள் கூறுின் றன. அயோனியக், 

கடலைச் சுற்றிச் சிறு சிறு வுகள் உள்ளன. இவற்றுள்.



செரிகோ, கார்ப்யூ; பேக்சாஸ், : வெவ்காசி 
இதாக்கா, செபலோனியா, சான்டெ எனும் ஏழு 

பெருந் தீவுகளும், வேறு பல சிறு தீவுகளும் வரலாற் 
றுச்., சிறப்பு வாய்ந்தவை, ஆதியில் ரோமானியப் 

பேரரசின் ஒரு . பகுதியாயீருந்த இத்தீவுகள்...பிற். 
காலத்தில் பல்வேறு அரசுகளின். உடமையாயிருந்து 
1797 இல் நெப்போலியப் பேரரசனால் கைப்பற்றப் 
பட்டன... 7815 மூதல் 1862 வரையில் பிரிட்டனுக்குச் 
சொந்தமாயிருந்த “இத்தீவுகள் .. பின்பு அறிது 
சேர்ந்து விட்டன. 

- அயோனிய நாடானது ) ஆசியா. மைனரின் மேற்: 
புறக் கரையோரமாயுள்ள ஓர் பழம் . பெரும் பகுதி.: 

இந்தாட்டில் முப்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் 
அயோனியர் எனும் கிரேக்கர் சிலர் வந்து குடியேறிய 
தால் இஃது இப்பெயர் பெற்றது. அயோனியர் 12 
சுதந்திரமடைந்த : நகரங்களைப். 

ஒட்டு மொத்த: நாட்டுக் ' கூட்டத்தை : நிறுவினர். 
அயோனியத் தீவுகள், கிரேக்கர்களுடைய இலக்கியம், 

தத்துவம். ae Re 'பிறப்பிடமாகும். 
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அர்க்கோசு, 
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மணல் மணியளவுக்குக் கற்கள் அமைந்த அரினேசியசு , 
பாறையில் ஃபெல்சுபார் (16145082) குவார்ட்சைவிடக் 
"கூடுதலான விகிதத்தில் அமைந்தால் அது அர்க்கோசு 

(811050) ' : எனப்படுகிறது. . . இதை ஃபெல்சுபாதிக் 
மணற்கல் என்றும் ' அழைப்பர். ' சில நிலஇயல் அறி 

ஞர்கள் 25% ஃபெல்சுபார் அமைந்த மணற்கல்லையே 
அர்க்கோசு எனலாம் என்ற கருத்தைக் கொண்டுள்ள . 
னர். மேலும் குறைவான விழுக்காட்டு அளவையும் 

ஏற்பவர் உண்டு. காண்க, அரினேசியசு பாறைகள். 

உட்கூறு. அர்க்கோசில் குவார்ட்சு கலவாத அனற் 
பாறையும்,உருமாற்றப் பாறையும், அபிரகமும், ஆம்பி 
போலும், பைராக்சினும் கூடக் கலந்திருப்பதுண்டு. 

சில சமயங்களில்: பலவகைத் துணைக் கனிமங்கள் 
கலந்திருக்கலாம். அர்க்கோசு ஆர்த்தோ குவார்ட்சை : 
ட்டைப் போல் . நன்கு : பிரிந்தமையாவிட்டாலும் . 

ஓரளவு நன்றாகப் பிரித்து வகைப்படுத்தப்படலாம்.' 

மணிகள் வட்ட வடிவமின்றிக் கூரிய கோண அமைப் . 
புடையன. களிமண் .திரள்: 10% முதல் 15% இரண் 

டாந்தர அமைவாய். .அர்க்கோசில் அமைவதுண்டு. 
இந்நிலையில் இதன் யாப்பு ஃபெல்சுபாதிக் கிரா : 
வெக்கியின் . கட்டமைப்பை . ஒத்திருக்கும்: ஆனால் : 

கனிமப் பண்புகளில் வேறுபடும். இதிலுள்ள களிமகம் ' 
கயோலிளைட்டும் -அபிரகக் களிமண்ணும் .மாண்ட் 

பிணைத்து ஓர். 
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மார்ல்லியோனைட்டுக் களிமண்ணும் சகலந்ததாகும், 
இந்தக் கயோலினைட்டு,. களிமண் ஃபெல்சுபார்.' 
சிதைவுறலால் ஏற்படுகிறது, பல அர்க்கோசு வகை: 
களில் திரட்சி வட்டாரங்கள் . பெரும்பான்மையாகக் 
காணப்படுகின்றன. 25% க்கும் குறைவான ஃபெல்சு 
பாதிக் : மணற்கல் இணைஅர்க்கோசு: ($021]:055) 
எனப்படுகிறது. இவை பெரும்பாலும் ஃபெல்சுபாதிக் 
அர்க்கோசினை ஒத்த சிறப்பியல்புகளைப் oop 
றுள்ளன. 

கட்டமைப்பு, அர்க்கோசின் படிவுக் கட்டமைப்பு 
கள் ஆர்த்தோ குவார்ட்சைட்டை ஒத்தனவாயுள்ளன. 
குறுக்குப்படுகை (07055 020412) அமைப்பு இதில் 
பெரும்பான்மையாக அமைகிறது, படுகை அமைப்பு 
மிறடாகவும் 'தெளிவற்றும், தீடிப்புமிக்குத் திண்ணிய 
தாகவும் ' காணப்படுகிறது. 'அலைபோன்ற படிவும் 
காணப்படலாம். இவற்றில் மட்பிளவுகளும் (ம 

018015) பனிப்படிகங்களும் காணப்படுகின்றன. $ல 
சமயங்களில் டினோசார்களின் காலடிப் பதிவுகளும் 
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

கிடைக்குமிடம். இவை. செந்நிறக் . களிப்பலகை 
யுடனும் உருள்திரள் (0௦02100161816)பாறைகளுடனும் 
காரஅனற்குமம்புக் கலப்போடு காணப்படுகின்றன . 

திண்ணிய . ஆப்பு வடிவப் படிவுகளாக இவை அமைந் 
துள்ளன; தடிப்பான பக்கம், தோன்றிய மூல இடத் 
துக்கு அருகில் அமையும். பிற மெல்லிய அர்க்கோசு 
பாறைகள் கஇிரானைட்டு .மீது படிந்து காணப்படு... 

கின்றன. படிப்படியாக: இவை பிறவகை மணற்கற் 
களாக மாறுவதுண்டு. பெரும்பாலான அர்க்கோசுப் 

பாறைகள் புவி ஒத்த சரிவுப் பகுதிகளில் காணப்படு 
இன்றன. சில மெல்லிய கருங்கல் உள்ள அர்க்கோச 

கள் கண்டத்திட்டுகளில் காணப்படும், காண்க, 

ஆழ்நிலச் சரிவுகள் (26089001106]. 

தோற்றுவாய். : கருங்கல் கலந்த அர்க்கோசு 

கிரானைட்டு, நிலப் பரப்பைக் கடல் கொள்ளும்போது 

தோன்றுகிறது. காரப்படிவுகளில் சிதைந்த கருங்கல் 
லும் நிலமேலோட்டுப் பாறைகளும் . காணப்படும். 
புதுக் கூறுற்ற கருங்கல்லே. அர்க்கோசு ஆதலும் 
உண்டு.இதை இதினின்றும் தோன்றிய மூலக் கருங்கல் 

லினின்றும் பிரித்தறிதல் அரிது. 

அர்க்கோசின் தோற்றுவாய் (௦0:1210) அதில் 

கலந்துள்ள ஃபெல்சுபாரால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. 

ஃபெல்சுபார், குவார்ட்சுடன் ஒப்பிடும்போது வேதியி 
யலாகவும் இயக்கவீயலாசவும் மிகவும் நிலைப்பற்றது.' 
"வேதியியல் சிதைவு மிகுந்தால் தோன்றிய இடத் 

திலிருந்து வேசுமாக அடித்துச் செல்லப்படும், 

அதத வேதியியல் சிதைவும் வேகமான அரிப்பு
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நிலைமைகளும் நிலக்கண்டப் பெயர்வின் போது 
மட்டுமே நிலவுவதால் நிலப்பெயர்வு மிகுந்த வட்டா 
ரங்களில் காணப்படும் கண்டத்திட்டுகளிலேயே 

அர்க்கோசுப் பாறைகள் காணப்படுகின்றன. அர்க் 
கோ௫ிலுள்ள மட்பிளவும், பசால்ட்டு அனற்குழம்பும், 

இரும்பு ஆக்சைடுகளும், உருள்்இரளையும் (congla- 
157816) இதை கறுதி செய்கின்றன. கருங்கல் கலப்பு 
வேறு நிலைமைகளால் ஏற்படுகிறது. காண்க, 

ஃபெல்சுபார்; கிரேவெக்க; ஆர்த்தோகுவார்ட்சைட்டு; 

மணற்கல் படிவுப் பாறைகள். 

நூலோதி உ 4; படு 
7, Green Smith, J.T, Petrology of the Sedimentary, 

Rocks, Sith Edition, , CBS Publishers & Distri- 

butors, Delhi, 1985, ௬ 

2. Ford, W.X., Dana’s Text Book of Miverlaen 
Fourth Edition, Wiley அகன் ARTE 

New Delhi, 1932. a. an 

3. Holmes, Arthur Holmes, D.T., oles Priaciples 
of Physical 601087, Third Edition, ELBS. Great 

Britain,’ 1978. . p63 3 

4. Wadia, D.N.; Geology of India, ‘Fourth Edition, 
“Tata McGraw-Hill Publishing company, New. 
"Delhi, 1975. ் 

5. ரு Whitten, D. G. ரது டங்க ர R. ர. The Penguin. 

Dictionary of Geology, Hazell Watson & Viney 

_ Limited, Great ane | 1978. kt pe ead 

Riera ummger 

அர்கோலிஸ் வளைகுடா (Argolis, யயர ௦8) ஈஜியன் 
கடலின் . மேற்குப் பகுதியிலுள்ள : மிர்டூன் : பெலா 

கோஸ் கடலின் ஆழமான உட்பகுதியாகும். இதனை '' 
யும் சரோனிகாஸ் கோல்பாசையும் . : ஆர்கோலிஸ் ., 
தீபகற்பம் : பிரிக்கின்றது. இதன் :.நீளம் : 48 கி.மீ, 
அகலம் 32 கி.மீ, இவ்வளைகுடாவின் கிழக்குப் பகுதி 
யில் இப்லிச, பிளாடியா போன்ற பல:. தீவுகள் -' 

உள்ளன. நாவ்பிலியன் இவ்வளைகுடாவின் முக்கிய 
துறைமுகமாகும்.. இனாகோஸ் போட்மோஸ் எனும் 
ஆறு இவ்வளைகுடாலவில் கலக்கிறது.- இவ்வளைகுடா : 
விற்கு வடக்கிலுள்ள ஆர்கஸ் என்னும் நகரம் கி. மு... 
3,500 ஆண்டிலிருந்து மைசீனியா, டோரிடன் நாகரி . 
கங்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்கியது. இவ்வளை . 
குடாவின் .முனையிலுள்ள.நீசோஸ் ஸ்பேசெய் Say 
அினியாவின் முக்ய கோடைகாலத் தங்குமிடமாக 
விளங்குகிறது. ் 
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இது ஒருபூவிதழ் வட்டத்தையுடைய (1000011800374 
06008). இருவிதையிலைக் . குடும்பங்களில் ஒன்றான ' 
அர்ட்டிக்கேசி. (பா11020686) குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. 
இதில் ஏறக்குறைய 45 பேரினங்களும் (260878), 550. 
சிற்றினங்களும் .($060186) அண்டு. அர்ட்டிக்கேசி. 
பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலப். பகுதிகளிலேயே 
(110016) அதிகமாகக் காணப்பட்டாலும் ஒருசில : 
பேரினங்கள் குறைவெப்ப மண்டலப்பகுதிகளிலும் 
(sub - ௦106), மிதவெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலும் 
(temperate kepians). Hirai ar ene = : a 

பொதுப்பண்புகள்.. இக்குடும்பத் , தாவரங்கள் . 

பெரும்பாலும் குறுஞ்செடிகள். (165) அல்லது று 
புதார்ச்செடிகளாகும். இதில் சிறு: மரங்களும் . கொடி: 
களும் . மிகக் குறைவு. இக்குடும்பத்_ தாவரங்களில் 
பால் . போன்ற லேட்டெக்ஸ். (14௩) கிடையாது. 

படிக நுண்குடுவைகள்: உண்டு . (0951011145), ope 

டிக்கா (7122), லப்போர்டியா (laportea), ஜிரார்டீனியா 
(girardenia) "அகியவற்றின் சிற்றினங்கள் உடலில் 

ன தனக் தாங்க முடியாத எரிச்சலையும், வேறு 

சில தீமைகளையும் உண்டாக்கும். இதனால் இவை 
கொட்டும். முட்செடி (stinging 1611) என்றும், 

இக்குடும்பம் *நெட்டில் குடும்பம்” (nettle family): 

என்றும் கூறப்படுகின்றன. இலைகள் மாற்று' 
(31(2:0816) - அல்லது எதிர்... (Opposite) இலையடுக்க , 

முடையவை; இலையடிச்சிதல்கள் : (5(1றப106) உண்டு. 
மலர்கள் குவிவடிவமாக (0116) மஞ்சரியில் அமைந்: 

இருக்கும்; சல சிற்றினங்களில்: நெருங்கிய :. காம்பற்ற ; 
மலர்க்கொத்து (௨10011). போன்றும்: அமைதந்திருக் ; 
கலாம். மலர்கள் சிறியவை, பசுமையானவை, பொது 
வாக :: ஒருபாலானவை :: (80158ப081); . 1 ஆரச்சமச் , 

€ரானவை :. (&௦410000012110); - 4-5. அங்கமுடையவை - 

(4-5.ஐ௦1015)..: பூவிதழ்கள் ((80815) இணையா தவை .. 
அல்லது இணைந்தவை. மகரந்தத்தாள்கள் (stamens) 

பூவிதழுக்குச்: சமமான .எண்ணிக்கையிலும்,: இதழ் 
களுக்கு , எதிர்ப்புறமாசவும்: இருக்கும்; : மொட்டின் ... 

உட்புறம்டநோக்கி . வளைந்திருக்கும். மலரும்போது' 

அவை: வெளிப்புறம். நோக்கத் .நஇிடீரென்று . விசை.. 

மகரந்தம் .சிறு.மேகம் போன்று. வெளிப்படும். இவ் 

டயுடன்..' வளைவதால்: : மகரந்தப்பைகள் : வெடித்து -. 

வியல்புடைய செடிகளுக்கு மலர்த்துகளை வெடித்து... 
ab: Geyer’ (artillery .plants)..srer a பெயர்... 

G@Meou (ovary) Gio sug கீழ் -மட்டமுடையது; is 

ஒரே ஓர்: அறை கொண்டது. சூல் (0ஈய16) ஒன்று. ; 
மட்டும் 2 உள்ளது... அது அடித்தளச் சூல் அமைவுடை 

wig) (basal placentation). ,சூலகமுடி. (stigma) sy fens. 

போன்றிருக்கும். கனி, அகன் (achene) அல்லது: பல்... 
சுளைக் கொட்டைகளையுடைய .சனி (0006). வகை”:



2 ஆண் mw, 
7... மலட்டுச், சூலகம் . 

சூற்பையின் 

[பி 
3. பெண்: uw 44 

- 8. இலையடிச்சிதல் * 
1. Boe 

யைச் சார்ந்தது... " Senbact, 'பொதுவாக் முளைகும் 

சதை பெற் ae (endospermous). Boots 

od “hs 

பொருளாதாரச் Baie, ரமி" "(ramie; boehmeria ் 

97024), அர்ட்டிகா டய்யாய்க்கா (urtica dioica) ஆகிய % 

வற்றின் நாரிழைகள் - (05) ..மிக. நீளமானவை, .. 

இவை எழுதும் தாளும், கயிறும் , தயாரிப்பதற்குப் : 

பயன்படுகின்றன.  லப்போர்டியா .கனடென்சிஸ் இன்... 

(laportea canadensis) , .நாரிழைகள். பருத்தி, இமை 

களைக் :,காட்டிலும் ..50 மடங்கு -. வலிவுடையவை.. 

பைலியமா (21/22), 'பெல்லியோனியா (pellionia) . ஆகி 

ய்வை அழகுத் தாவரங்களாக வளர்க்கப் படுகின் றன . 

செக்ரோப்பிமா . பெல்ட்டேட்டா, .:(2207078. ... 021814) 

என்னும் அமெரிக்க மரத்தின் தண்டு உட்கூடுடையது. 

- அதனுள் வாழும் , எறும்புகள். - அதை, எதிரிகளிட 

மிருந்து காப்பாற்றுகன்றன.. அர்ட்டிக்கா டய்யாய்க்கா .. 
என்பது பல நோய்களைத் தீர்க்கும் தன்மையுடையது, : 

இது சிறுநீர்க்கழிவை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. மாத . 

விடாய் இரத்தப் போக்கைக் (060511081 [109) கட்டுப் 
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ட்ட லபோர்த்துயா ரினூலேட்டா (Laportea crenulata gaud), 

தீள்வெட்டுத் தோற்றம் 5. கனி. 6. 

wee” 10. நிலைத்த பூ இதழ்வட்டம், 

மகரந்தத்தாள்கள் . 

படுத்துகின்றது. வேர்களும் விதைகளும் கடும் வயிற் 

றுப் போக்கை நிறுத்தவும், குடற்புழுக்களை அழிக் 
கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: ' இலை, வேர்கள் 
ஆகியவற்றின் சாறு இரத்தத்தைத் தூய்மை செய்யக் 

கூடியவை. இவை முடிகளைத் தூய்மை செய்வதற்கும் 

பொடுகுகளை அகற்றுவதற்கும் உதவுகின்றன. இளந் 
தளிர்களும், தண்டும், இமாலயப் .பகுதியிலுள்ளவார் 
களால் காய்கறியாக உண்ணப்படுகின்றன. இச்செடி. 
யில் பூரதச் சத்து அதிகம். (20.4 விழுக்காடு), ஆகவே 
இது கோழிகளுக்கு நல்ல தீவனமாகக் கொடுக்கப் ' 
படுகின்றது. ' தண்டிலிருந்து” சணப்பிரி ' (ற) 
நாரைவிடச் இறந்த ' நாரொன்று 'கஇடைக்கின் றது. 
விதைகளிலிருந்து ' சமையல் “எண்ணெய் இடைக் ' 
தின்றது. அது நாள்பட்ட” ் ஈரலழற்சி (hepatitis), பித். 
தப்பை அழற்சி (choleocystitis), பித்தக்குழலழற்சி 

(0101௪0 21(15), : மலச்சிக்கல் (constipation) முதலிய 

வற்றைக் குணப்படுத்தக் ' கூடியது. : பெளசோல்ியா . 

செய்லானிக்கா : வின்: (201/20/212. zeylanica) வேர்கள் 

எலும்பு முறிவுகளைச் சரிப்படுத்தவும், மேகநோய் 
களைக் (ஜூறம்11118)' “குணப்படுத்தவும் பயன்படு "



199 அர்ரேனியஸ், சுவாண்ட்டே ஆகஸ்ட் 

இன்றன. ஜெரார்டீனியா தலைவலி, மூட்டு வவி ஆகிய 

வற்றிற்கு மருந்தாகப் பயன், படுகின்றது. 
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அர்த்வர்க் 

காண்க, ஆர்டுவார்க் 

அர்த்வுல்ஃப்.. 

காண்க, ஆர்டுவுல்ஃப்' ப். a hae: deg 
Lee Dow. 

வட்ட பதத ததத எ. பகர் சி டம 

troy 

அர்ரேனியஸ், சுவாண்ட்டே ஆகஸ்ட் . ae 
1 ட 

ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்த்த இயற்பியல் - வேதியியல் 
சுவான்ட்டே . ஆக்ஸ்ட் அர்ரேனியஸ் . 

( Swante AugustArrehenius )A.19. 1903 qb ஆண்டில் . 

வல்லுநரான . 

வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசை மின்பகுப்புப் 
பிரிகைக் ' கொள்கைக்காகப்' (electrolytic dissociation 
16௦13) பெற்றார். மேலும் அவர், , 

் ேறுவதற்கு முதல்படியாக அமைந்தன. .. 

"வேதியியல் . 
வினை வேகங்களை ' * (tates of chemical reactions) . 
வெளிப்படுத்தும் முக்கியமானதொரு சமன்பாட்டை ் 

| யும் கண்டுபிடித்தார். இத்துறைகளில் அவரது பணி . 
கள் இயற்பு வேதியியலும் - மின்வேதியியலும் முன் 

  

  

அர்ரேனியஸ் சி.பி. 7259 ஆம்... ஆண்டு பிப்ரவரி 
திங்கள் 79ஆம் நாள் சுவீடன் நாட்டிலுள்ள அப் 
eer (Uppsala) paid பிறந்தார். சி. பி, 7881 ஆம் 

.._ ஆண்டு அப்சலா பல்கலைக் கழகத்தில் 'ஐந்து அண்டு 
கள் பயின்ற பின் அவர் ஸ்டாக்ஃகோம் பல்கலைக் 

். கழகம் சென்று அங்கு மின்பகு பொருள்களின் 

- பொருள்களின் பண்புகள், மூலக்கூறுகள் பிரிவதைப் :* 

“கடத்தும் திறனை ((0௦0016414107 ௦8 electrolytic $010- 
1884ஆம் tions)  அளந்தறிந்தார்.. அவர் ௫, பி. 

அண்டு 'அப்சலா பல்கலைக் கழகத்தில் .சமர்ப்பித்த 
“முனைவர்: பட்டத்திற்கான ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையில் 
இந்த ஆய்வுகளையே விளக்கினார். மேலும் மின்பகு 

பொறுத்தவை என்று ' கூறினார். - அர்ரேனியசுக்கு 
நோபல் பரிசு கிடைப்பதற்கு வழி வகுத்த இக் 
கட்டுரை 'வெகுபுரட்கெரமாக. இருந்ததால் இதனை 
ஆய்வு செய்த “வல்லுநர்கள்: மிகவும் குழப்பம் ' 
அடைந்து அது முனைவர் பட்டம். பெறுவதற்குச் * 
சிறிதளவே தகுதியுடையது என்று பரிந்துரைத்தனர். 

் இதனையறிந்த அர்ரேனியஸ் 8, பி. 1887ஆம் அண்டு 
- தனது" மின்பகுபிரிகைக் கொள்கையை மேலும் இருத் 

வெப்பநிலை "' 
அதிகரிக்க வேதிவினைகள்' 'குறிப்பிட்த்தக்க அளவு' ' 

“தி. பி.'. 
1889ஆம் ஆண்டில் ' அர்ரேனியஸ் கண்டுபிடித்தார்." 
இத்தகைய வினைகளைப் பற்றிய 'தற்கால அறிவு :' 

பரந்தும் . . இருப்பினும்: அர்ரேனியசன் 

தஇியமைத்து . அதனை”: அனுப்பினார். : 

வேகமாக நடைபெறும் என்ற உண்மையை 

விரிந்தும் ' 

அடிப்படைக் கருத்து இன்றும் நிலவுவது. 

் மேலும் அவர், பண்ணின் மேல்: உயிர் வாழ்க்கை - 
வேறு கோள்களிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்ற -: 
முக்கியமான ஒரு கொள்கையை :. எடுத்துரைத்தார். , 
அதை 'வலியுறுத்த ; விண்மீன்களின் .. ஒலி ~ - அழுத்தத் Be 
தால் -உந்தப்பட்டுத் ' தனியே ' உயிர் வாழக்கூடிய ன 
ஸ்போர்களே பூமிக்கு இறங்கிய! முதல் உயிரினங் ... 

Wer களாகும் என்ற கருத்தைத்: தோற்றுவித்தார். ' 

f



வேதியியல், உலகம் .உருவாதல், தற்கால . வாழ்வில் 
விண்மீன்களின் ஊழும் வேதியியலும், உயிர் வேதியி 
யலில். அளவறி விதிகள் முதலிய, நூல்களை । இயற்றி 
னார். அவர்..'1927 ஆம்'. அண்டு அக்டோபர் 

இங்கள் ... 2ஆம் 'நாள் உயிர். நீத்தார், ்.. காண்க, 
snipe மின்பகுப்புப் ; elle கோட்பாடு. ' 
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தானியம் மிஸ்ர பிரிகைக் 

கோட்பாடு | மிய 
ன a ote a CLE உட EL. 

Qecdn arg” ் மின்பகுப்புப் "டிரிகைக் கோட்பாடு ' 

(theory of electrolytic dissociation), அர்ரேனிசியஸ் 

கோட்பாடு (Arrhenius (6௦0), 'அயனிக் கோட்பாடு 

(ic ionic theory) எனப் பலவாறு வழங்குகிறது. 
ச். உனிர்தற வாளா : ; 

x . அமிலக்" கரைகல்கவின் மின்கட்க்துத் இறனிலி 

ருந்து பெறப்பட்ட சான்றுகளும், அவற்றின் வேதி 

வினைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட: சான்றுகளும், மின் * 

பகுதிகளின் ' 'எண்ணிக்கையை மட்டும்: சார்ந்துள்ள. 

குணங்களும். .(௦0111224176 ! றா௦0 011165 of electrolytes) - 
சுவாண்டே ஆகஸ்ட் அர்ரேனியஸ் என்பவருக்கும், 

1887 ஆம் ஆண்டு . மின்வேதியியல் . துறையில் ஒரு 

தலைசிறந்த . கோட்பாட்டைப் ..: பெறத் தூண்டு 

கோலாக அமைந்தன. இது - இயற்பு ' . வே௫யியலில் 

(physical chemistry). Waabd~ முக்கியமான அடிப் 

படைக் கோட்பாடுகளில் இன் றாகக் கருதப்படுகிறது. ் 
Vo oa 

"அர்ரேனியஸ் மின்னா ற்பகு கரைசல்கள் *் இரண்டு. 

விதமான கரைபொருள் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டி 

ருக்கும் என்று முடிவு கண்டார். : அமிலம், காரம் 

அல்லது உப்புகளை நீரில் கரைத்தால் திறன் மிகு 

மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி. 
உடனடியாகத்: தானாகவே. நேர் அயனி. (081100),: 

எதிர். அயனிகளாகப் (201௦௦) பிரிகின்றது. .. 
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HCl .» Ht .+ Cl 

NaCl: — Nat + °Cl” 

NaOH + Na‘ + .OH7 

, 350... > 2K" + $0, 

ஒன் 120, ஆ ant »+ SO? 

இந்த அயனிகள் கரைசலினுள் தன்னிச்சையாக 

நகரக்கூடியவை. கரைசலிலுள்ள மின்விசை செலுத் 
தப்படும் பொழுது இந்த அயனிகள் மாற்று மின்' 
முனைகளை நோகச் செல்லக்கூடியவை. : பீரிவுற்ற 
மூலக்கூறுகளுக்கும் கரைந்திருக்கும் பொருளின் 
மொத்த . எண்ணிக்கையுள்ள மூலக்கூறுகளுக்கும் 
உள்ள விதெத்தைப் பிரிகையின் sow (degree of 

dissociation) என்று கூறுவர். மின்பகு பொருளின் 
Ge Hay (concentration) குறையும்பொழுது பிரிகையின் 
தரம் கூடும். எல்லையில்லாமல் செறிவு கூடும்பொழுது 
பிரிகையின் தரம் குறையும் அல்லது ஓர் அளவு 
இல்லாமல் செறிவு குறையும்பொழுது இந்தப் பிரிகை 
யின் தரம் ஒன்று அகும். அதாவது கரைந்துள்ள 
மூலக்கூறுகள் எல்லாம் அயனி மயமாகவே இருக்கும், 
இந்த அளவு அதிகமாக நீர்த்த அமில, கார, உப்புக் 

கரைசல்களில் முறையே அனைதீது அமில மூலக்கூறு 
களும், அல்லது. அனைத்துக் கார மூலக்கூறுகளும், 

அல்லது அனைத்து உப்பு மூலக்கூறுகளும் பிரிகையுற் 
இிருக்கும்; அதாவது முற்றிலும் அயனிகளாகவே 
பிரிந்திருக்கும். 

இப்படி. அதக அளவு பிரிணைடைந்து நீரில் நல்ல 
மூறையில் எவ்விதத் தடங்கலும் இல்லாமல் மின்கடத் 
தக்கூடிய கரைசலைக் கொடுக்கும் கரைபொருள் வலு 

மிகுந்த மின்பகுளியாகும். அதன் பிரிகை முடிவுற்றி 
ருக்கும். - இக்கருத்துகள் ஆர்ரேனியசுக்கும் டிபை - 
ஹீயுக்கல். (டஞ்ர௨110011௪) : -முதலியவர்களுக்கும் 
ஏற்றவை. அமீன்கள் (2௭1065), ஃபீனால்கள் (016001), 

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் (082005311௦ 80108), ஹைட் 

ரோசயனிக்: அமிலம் போன்ற கரிம அமிலங்கள்,. 

அம்மோனியா போன்ற காரங்கள், மெர்குரிக் குளா 
ரைடு போன்ற ஒரு சல உப்புகள் 'அ௫யெவை சாதா 
ரணச் செறிவு நிலையில் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே 
பிரிகையடைந்திருக்கும். : இவை ' வலுக்குன்றிய மின் 
பகுளிகள் ஆகும். வலுக்குன் றிய அமிலமோ, காரமோ, 
இரண்டும் சேர்ந்து கிடைக்கும் உப்பு "வதுமிகுந்த 
பின்பகுளியாகும்,. 2 ் 

ஆ 

- ஒரு குறிப்பிட்ட 'கரைப்பானில், ஒரு குறிப்பிட்ட” 

மின்பகுளி : : அதிகமாகப் . : பிரிகையுற்றிருக்கலாம். 

ஆகவே அது வலுமிக்க மின்பகுவியாகும். பிறிதொரு
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கரைப்பானில் இம்மின்பகுளி சிறிதே 'பிரிகையுற்றி 
ருக்கலாம். ஆகவே இம்மின்பகுளி..அக்கரைப்பானில் 

வலுக்குன்றிய மின்பகுளியாகத் . தோன்றுகிறது. 
ஆகவே கரைப்பானின் குணமும் தன்மையும் மின் 
பகுளிப் பிரிகையில் முக்கியக் , கூறுகளாகும். 

ஹைட்ரஜன் ,: அயனி (Ht: 1௦௦) தண்ணீர் உள்ள 

கரைசலில் தனியாக ஹைட்ரஜன் அயனியாக இருப்ப 
தில்லையென்றும்; ' நான்கு 'தண்ணீர் : மூலக்கூறுக 
ளுடன் சேர்ந்து 'ஒன்றிய ஹைட்ரோனியம் அயனி 

யாக - (190.7 நான்முக) :. இருக்கின்றது . :என்றும் 
கூறப்படுகிறது, : ஆனால் ' :பொதுவாக . :- ஹைட் 
ரோனியம் : அயனியை ஹைட்ரஜன், 'அயனியென்றே. 

குறிப்பிடுவது pase oe rr, 

௩ சல்ஃப்பூரிச்' : அமிலம், ் diecast gneinna? 
அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம், கார்பாக்கிலிக் " அமிலங் : 
கள்  ஆயெவற்றின்:” அமிலத்தன்மை, அவை” தண் 
ணீரில் ” , ஹைட்ரஜன் ie 'அயனிகளைக். ௫ - கொடுக்கும் 

தன்மையிலும், சோடியம், 'பொட்டாசியம்; 'கால்சிய்ம் : 

ஹைட்ராக்சைடுகளின் காரத்தன்மை, * அவை | “தீண் * 
ணீரில் ' ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைக்” “கொடுக்கும் : 
தன்மையிலும் அமைந்துள்ளன... டத் எ ளார் we 

“'மின்பகுபொகுளின்' சாதாரணச் செ நிவுநிலையில். 
அயனிகளுக்கும்,. ் பிரிகையுறு ' * 'மூலக்க்: 'இுகளுக்கும்் 
இடையே. ஒரு தமதின்ன ஏற்படுகின்றது.” பககம் ம 

a மவ்த் 

பய ‘cd ல scent ee 
எம வலம டி ம 

ரர ர் mt 4 ஆட் she as = ம் 
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. மின்பகுளிப். பிரிகையின், _ , பொழுது நேர்: மின் 
னேற்ற அயனிகளின் - மொத்தமும் எதிர்: மின்னேற்ற , 
அவர்களின் Bion gape, சமமாக. இருக்கும். பட வழு, 

ய | அம்ரேனியஸ் , “கோட்பாடு ' “p60 ' விளக்கங்கள். 
அர்ரேனியஸ், கோட்பாடு: மின்பகுப்புத்' தந்துவத் 

தையும் மின்பகுப்புக் கடத்துத்திறன். தத்துவத்தையும் , 
விளக்குகின்றது.. -நீர்த்த . , கரைசல்களின் - வாண்ட், 
ஹாப் நீரியக் . கரைசல்கள் ,- ;கொள்கைக்கு:. (Van't . 
Hoff theory of dilute solutions) முரணாக விளங்கும் 

பின்பு, பொருள்சளைம், பத்தியும் விளக்குகின்றது... 
bes ss . 

, மின்பகுப்பு, மின்பகுளி ' கடத்து திறன்." “மின்பகுளிக் 
கரைசலினுள்.' வைக்கப்பட்ட - இரண்டு உலோக: 
மின்வாய்களினிடையே (electrodes) - -மின் அழுத்த: 
வேறுபாட்டினை (00160(18] 4127672006).. உண்டாக்; 
இனால்' நேர் மின்னேற்றம் - (0௦51146139 ௦260] 
கொண்ட அயனிகள் எதிர்மின்முனை யினை (08111006) 

நோக்கி நகர்கின்றன. எதிர் மின்னேற்றம் கொண்ட, 
அயனிகள் : நேர்மின்முனையினை. _ ண்ட் நோக்கி : 

நகர்கின்றன. :  எதிர்மின்முனையினை (cathode): 
நோக்கி . நகரும்.:. அயனிகளுக்கு.: நேர் அயனிகள் 
(cations) என்றும், நேர்மின் “முனையினை (20005) 
நோக்கி 'நகரும் அயனிகளுக்கு ..” எதிர் : அயனிகள் 
(anions) என்றும் பெயர்.. எதிர்மின் அயனிகள் நோர் 
மின். முனையினருகில்: சென்றவுடன் தங்களிடமுள்ள. 
எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் மின்னேற்றத்தையும் 
இழந்துவிட்டு அணுக்களாகவே மாறிவிடுகின்றன. 
இவ்விதம் ' விடுபட்ட எலெக்ட்ரான்கள் . நேர்மின் 
முனையிலிருந்து மின் கலத்தின் வெளியே இரு மின் 
முனைகளை இணைத்திருக்கும் கம்பியின் : , வழியாக 
.ஏதிர்மின்முனைக்குச் செல்கின்றன. இங்கு , நேர்மின் 
அயனிகள் எலெக்ட்ரான்களைப் பெற்றுக்கொண்டு 
தங்களிடமுள்ள ' நேர்: -மின்னேற்றத்தை நடுநிலை” 
யாக்கிக் கொண்டு அணுக்களாசு மாறி விடுகின்றன. 
இதுபோன்று மின்னோட்டத்தின் ::சுற்று . பூர்த்தி 
யடைந்து, {Bes emir sp mob கரைசலின். வழியாகக் கடத் 

தப்ப்டுகிறது. : 'அயனிகள் தங்களுடைய ப்மினனேற் 
றத்தை  நடுநிலையாக்கிக் , கொண்டு அணுக்களாக 
மாறிவிடுகின்றன; இவ்வாறு ஒர௫ுமின்பகுதி 'மின்னாற் 
றலால்.பிரிகையுற்று, ஒரு வேதிவினையில் ஈடுபடு 
வத ற்கு பண்ன UG SS0(electrolysis ore my Quist. 

iu pig te (5 உட எப படட பவர் ae ie. oy ere 

மின்ப்கஈப் பொருள்களான (2௦ம் பண்பான) 
சர்க்கரை, யூரியா; : தயோயூரியா போன்றவை : அயனி! 
களை உண்டாக்குவதில்லை. "ஆகையால்: இவற்றின் 
கரைசல்கள் மின்னாற்றலைக் கடத்த வல்லவை அல்ல, 

gp a பட்டு வியல், me பிலை என்த. 1. பர 
கரைசலில். கரைந்துள்ள ; - மின்பகுபொருள்களின், 

அணுக்களின் எண்ணிக்கையைச். சார்ந்துள்ள: குணங்கள் , 
(colligative properties of aqueous ‘solutions of elec. 

trolytes). மின்பகுபொருள்கள் : , தண்ணீரில். கரைந்து 
தரும்: கரைசல்களில் :, » (aqueous. ‘solutions. of, elec-., 
trolytes Gop சொன்ன, -மின்பகு 'பொருள்கள்.. காண், 
பிக்கும் ; மாறுபட்ட. . குணங்களுக்கு. அர்ரேனியஸ், 

கோட்பாடு, ஒரு, து விளக்கத்தினைத் தருகின்றது. ் 
have ட் ome . ‘ay மாத க] படர் வ டில் 

அயனி வினைகள்: 'நீரியக்கரைசல்களில் (aqueous' 

solutions) அயனிகள் ;: ; இருக்கின் றன ? . என்பதற்குக்: — 

கனிம 1 வேதியியல்: வினைகள் சான்று. தருகின்றன;? 
உலோக குளோரைடு கரைசல் : அல்லது ஹைட்ரோ ; 
குளோரிக் ' "அமிலத்துடன் . சில்வர். நைட்ரேட் கரை 
சலைக் கலந்தால், சில்வர் குளோரைடு ஒரு வெள்ளை 
லீழ்படிவாகக். கிடைக்கின்றது. yey 

ச Bie oe உர ந ழக hats ட்டம். 

ம் கஞ் ம் 2 Agel. படத் Q 

ஆனால் Sarin பொருளான ம் குளோரைடு, 
பிரிகையுறாமல், இருப்பதால், அது சில்வார் நைட்ரேட். 

கரைசலுடன்: எவ்வித வீழ்படிவும். தருவதில்லை, .... 

 



2 ஓர். அயனி. ஒரு: மூலக்கூறுடன்- சேர்ந்த ஓர் 
“அணைவு அயனி. .(000ற16௩ 1௦௨) யைத் . தருமாயின், 

இந்த அணைவு அயனி உள்ள கரைசல் மேற்சொன்ன 

அயனிக்கான: வினைவயுத் தருவதில்லை; து 
"ey BY ர னி ARN PE aa VS ase 

- பொட்டாசியம் : 'ஃபெர்ரோசயனைடு - (potasium 

fertocyanide) என்ற ' அணைவுச் : Garis Dx உள்ள 
ஃபெர்ரோசயனைடு- என்னும்” அணைவு:- அயனி, 

நான்கு சயனைடு அயனிகளும் இரு ஃபொ்ரஸ்சயனைடு 
மூலக்கூறும். சேர்ந்து உண்டர்வதால். கிடைக்கின்றது. 

4 KCN >. 4 Kt cn” 
3 ot i pes 

Fe fONDs. +4 CN” > fn mon: 
¢ é Noe ௩ 74114] “ye 

: | (AGUAC ewer even) அயனி) 

 பொண்டர்கிள ளன மச்சு, கரைசல். ஃபெர் 

ரஸ்: அயனிக்கான , வினையையோ. Felsen: mein gs 

கான 'வினையையோ தருவதில்லை. : ் 

நம்ப வத விடப்பா wee ML பபப மல்டி பவ ட பர 

பொது - அபனிக்குளாங்கள்.. Geodon fonic - pro- 
perties). Quit gt. quel. ‘QareinQcten . Kisirug 
பெரருள் கரைசல்கள்: ஒரேமாதிரியான இயற்பியல், 
வேதியியல் குணங்களைக் கொண்டிருக்கும். - : 

காப்பர் சல்ஃபேட்டு, நைட்ரேட்டு, 'குளோரைடு 

'கரைசல்கள் : நீல. நிறத்திலிருக்கும், ஏனெனில் இக்கரை 

சல்களில்.. எல்லாம் : பொதுவான - - குப்ரிக் டெட்ரா 

ஹைட்ரேட் ([0(41,0) ]- Fy. போன்ற அணைவு 
அயனிகள் ! :"இருக்கின்றன.'”-இது ': நீல . *-நிறத்தைக் 
கொடுக்கும்; இதுபோலவே சோடியம்,பொட்டாசயம் 
குரோமேட் "கரைசல்கள் : மஞ்சள் : நிறமாகவும், 
சோடியம்; பொட்டாசியம் பொரமாங்கனேட் கரைசல் 

கள்வெளிர் ஊ்தாவாகலும்' (purple vialet) இருக்கும். 
mvs peti basis 

எல்லாக் கரையும் ஹைட்ராக்சைடுசளும் 'எஹட் 

ராக்சைடு அயனிகளைக் கொடுக்கும், இதுபோல 
எல்லாக் கரையும் அமிலங்களும் ஹைட்ரஜன். அயனி 
களைக் Same gin. . 

eULols 11 chi: belied வ ‘ 

அமில: கரங்களின் 'ஈடுகிலையாக்க வெப்பம்: பரா 
of neatralization of acids and bases). எல்லா 

வலுமிக்க அமிலங்களுக்கும், மற்ற எல்லா வலுமிக்க 
காரங்களுக்கும் நடுநிலையாக்க வெப்பம் சுமார் 

73,700 சலோரிகளாகும். எல்லாவித : “நடுநிலையாக்க 
வினைகளைக் கவனிக்கும் பொழுதும் ஒரேவிதமான 

வேதிவினைதால்.. நடக்கின்றது. அதாவது: தண். 

1 

உண்டாவது தான் பொதுவாக உள்ளது. . - 

அர்லர் இணைப்போக்கு 141 

வலுமிக்க அமிலங்களும் வலுமிக்க ' காரங்களும் 
எல்லாச் செறிவுகளிலும் முழுமையாகப் பிரிகையுற் 
அிருக்கின்ற றன: என்று இப்பொழுது: அறிவிற் 

ted Ht +: OH > H,0 

வதுர்பிக்க அமிலத்தை வலுமிக்க காரத்தால் நடுநிலை 
யாக்கும். பொழுது ஒரேவிதமான "வேதிவினை 
உண்டாவதால் ' :' வெப்பம் வெளியாதலும் ஒரே 
மாதிரியாக : இருக்கும்... அனால் அமிலமோ காரமோ 
வலுக்குன்றியதாக இருந்தால் நடுநிலையாக்க வெப் 
பம் மாறுபடுகின்றது. இது அந்த வலுமிகு' அமிலத் 

தையும், அந்த.” அதுமிகா அமிலத்தையும் பொறுத் 

திருக்கும், 5... 
ர த ் க! 
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1. லட எரு ‘Samuel. » Text Book of. Physical 
ப்ப வண்கை, Second Edition, Macmillan, | London, 

1980. 

2. Moore, ‘Walter ‘J, Physical Chemistry, Fourth 

_ Edition, ELBS, London, 1963, 

அர்லர் இணைப்போக்கு 

அர்லர் இணைப்போக்கு என்பது (1102181'8 8/0040106) 
ஒரு வளர்சிதை மாற்ற நோய், இதை கார்காயிலிசம் 
(gargoylism) .. - எனவும். அழைப்பர்.. 'இந்நோயால் 
பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின முகமும், இதழ்களும் 

தடி.த்கருக்கும். இதஞ்களின் இடைவெளி மிகுந்திருக் 
கும். - நாக்கு தடித்துத் - துருத்திக்: 'கொண் டிருக்கும். 

_ மூக்கு தடித்தும், தட்டையாகவும் - இருக்கும், முன் 
தலை எலும்பின் நடுவில் புடைப்பு இருக்கும். புருவங் 
கள் புதர் போல் டுருக்கும். தலை பெருத்துக் காணப் 

படும். மூச்சுப் பாதையின் மேல்புறம் அடைபடுவகதால் 

(upper respiratory 1720) வாயால் மூச்சுவிடுவார்கள். 
பற்கள் குறைபட்டிருக்கும். பற்களில் இடைவெளி 

_ மிகுந்திருக்கும். . பல்ஈறு தடித்து 'இருக்கும். காது 
கேளாது தோல் iamidedi 

sae 

 விழிவெண்படலத்தின்... qmadnd தோற்றம், ' . ஆறு 
மாத வயதில் முகத். தோற்றத்தினாலும் உளவியக்கக் 

குறைபாட்டினாலும் இந்தோய் அறியப்படும், 

விழிவெண்படலம் கலங்கலடைவதும், தண்டுவட 
, நிமிர்வும் முதல்நிலை : அறிகுறிகள். இரண்டு மூன்று
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வயதில் வளர்ச்சிக் குறைவு வெளிப்படும். பொதுவாக 

இக்குழந்தைகள் பத்து வயதிற்குள் இறந்துவிடும், 
கல்லீரல், மண்ணீரல் பெருக்கம், மூட்டு விறைப்பு, 

தண்டுவடக்கூன், :பக்க வளைவு முதலியவையும் 

காணப்படும். '௨-1-ஐடுரானீடேஸ் (5-1-10ம7001- 

0256) என்ற நொதிக் குறைவால் இந்நோய் ஏற்படு 
இன்றது. வீரியமற்ற.'பண்புக்கூற்றுத் தொகுதியில் 
ஏற்படும் : மாறுதலால் இது உண்டாகிறது. உடலில் 
டெொர்மடான் சல்ஃபேட்டு,ஹெரான் சல்ஃபேட்டு அழிவு 

தடைப்படுவதால் மிகுந்த அளவில் சிறுநீர். வெளியா 
இன்றது. இதற்கு முறையான. சி௫ச்சை ஏதுமில்லை. 

இரத்தப் புரத நீர் ஏற்றம் தற்காலிக சுகத்தைக் 
கொடுக்கும். கருக்கால ஆய்வுகள் மூலம் நோயைக் 
கண்டறியும் முயற்சிகள் செய்யப்படுகின்றன, ஊக்கி 
கள் இட்டு நிரப்பல் முடியுமானால் இந்நோயைக் 

குணப்படுத்த முடியும். 

மியுக்கோபலசக்கரைடுகள் (100 00145800211063) 

மூளையின் அடியில் படிவதால் தலைநீர்ப் பெருக்கமும் 
நரம்பியக்க அழிவும் ஏற்படுகின்றன. விழிவெண் 
படலப் புகைபடிதல், விழித்திரை விலகல், தலைநீரீப் 
பெருக்கு, கண்ணழுத்த நோய், இவற்றால் பார்வை 

இமப்பும் ஏற்படுகின்றது. 1919இல் மூனிச்சைச் சேர்ந்த 

(நரமர்ம்) ஜெர்ட்ரூடு ஹர்லர் ( செொறம் 11ம1121) இந்த- 
நோயைப் பற்றி விவரித்ததால் அவர். பெயர் இடப் 

பட்டது. எந்தவிதச் சூச்சையும்' "இதுவரை இந்த 
நோய்க்குப் பலனளிக்கவில்லை. 

நூலோதி க ் “ae gg elo tee OSB ey 

1. St. Lewis, “‘Heriditary Disorders of the. Connec- 
_tive Tissue”, 2nd Edition, The C. V. Mosby Co., 
1960. ° | 

2. றர & Others, A. P. I. Text Book of Medicine, 

Vol Il, 3rd Bain, 1979, - 

we owes இ 

அரக்குக். குழைவணம்... 

அரக்குப்பூச்ச வெளியிடும் பிசனின் (resin) பாள 
வடிவப் பொருள் அவலரக்கு (8161120)- எனப்படு 
கிறது. அரக்குக் குழைவணம் என்பது இயல்பு நீக்கிய 
(denormalised) சாராயத்தில் (31௦0௦1) 'கரைக்கப் 
பட்ட அரக்குக் 'கரைசலே ஆகும். 

அரக்குக் 'குழைவணம்” மர மேற்பூச்சுகளுக்குப் 
- பயன்படுகிறது, அரக்குக் குழைவணம் : விரைவில் _ 

உலருகின்ற, வெளிறிய நிறமுடைய, வன்பரப்பைத் 
தரக்கூடிய நீர்மம் ஆகும், சாராயம் விரைவில் ஆவியா 
வதால் இந்தக் குழைவணம் எளிதில் உலருகிறது. 
அரக்குக் குழைவணம் நீரை எதிர்க்காது. எனவே, 

வெளிப்புற மேற்பூச்சுகளுக்கு உதவாது, தரைக்கு 
மெருகூட்டவும், நிலக்கீல், கரிக்கல், எண்ணெய்க்கல், 
பிற பிசின் பொருள்கள் , ஆகிய: சாராயத்தில் கரை 
யாத அடைப்புப் பொருள்களுடன் கலக்கவும் உதவும். 
ஏற்கெனவே பூசப்பட்ட குழைவணங்கள் அல்லது 

- நெய்வணங்களின் (021௦8) பழுதுபட்ட இடங்களில் 
‘He மிகவும் ஏற்றது. காண்க, மர மெருகூட்டல் 
(wood finishing). 

இயற்கை அரக்கு செம்பழுப்பு (070௭௦) நிறமுடை 
யது,” இதை ஆரஞ்சு : அரக்கு என்பர். இயற்கை 
அரக்கன் நிறத்தைக் குளோரின் (21௦11௦6) மூலம் 
நீக்கினால் வெள்ளை அரக்கு , கிடைக்கும். நிறம் 
அகற்றிய (18601150) வெள்ளை வறன்கன் உழைப்புக் 
காலம் இயற்கை அரக்கைவிட்க் குறைந்தது; வன்மை 
குறைந்தது; மென்னிறமுடையது. : அரக்கில் அமிலங் 
களும் எஸ்ட்டர்களும், 3 விழுக்காடு அரக்கு மெழு 
கும் (8161180 wax) உள்ளன. அரக்கிலிருந்து மெழுகை 
நீக்கினால் மெழுகு நீக்கப்பட்ட அரக்கைப் (781௦ம் 

5061180௦) பெறலாம். அரக்குக் குழைவணத்தை உடனடி 

யாகத் தயாரித்துப் பயன்படுத்த வேண்டும். நாளாக 

நாளாக. ஆவியாதல் . வேகம் குறையும். மேலும் 
சாராயம் ஆவியாகிவிடுவதால் குறிப்பிட்ட. சாராயத் 
தில் உள்ள அரக்கன் அளவும் கூடத் தொடங்கும், 

அரக்கு தரைக்கும்.இருக்கைக்கும் மெருகூட்டப் பயன் 
படுத்தப்படுவது மட்டுமின் றிஅரக்குப்பிசினாகவும்(120- 
.90678)) மையாசவும். (16%) மாற்றப்பட்டுப் பயன்படுத் 

, தப்படுவதும் உண்டு. காரக்கரைசல்களில் அரக்கைக் 
கலந்து மெலிவூட்டும் பொருள்களைச் (9161-1106 
1200410015) செய்யலாம். நாற்றமற்ற நெய்வனங்களில் 
அரக்கு ஓர் அடிப்படை உட்பொருளாய் அமையும்... 
இது அந்த நெய்வணங்களில் .(0310(). படலங்கள் : 
வேதியியலாகச் சிதைவுறாமல் இருக்க . உதவுகிறது, 
காண்க, நெய்வணம்; மேற்பரப்புப் பூச்சு; குழை 
வணம். . 

. நூலோதி 

Weismantel, G.E., Paint Handbook, McGraw- 
*. - Hill Book Company, New York, 1981. — 

1 
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aie: வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் அத்தி, அல், 
இலந்தை போன்ற 30 வகை : மரங்களில்: அரக்குப்



பூச்சிகள் (120 105601) ஒட்டுண்ணிகளாக. . வாழ் 
இன்றன. இந்தியாவில் Cus&:Gui Godan (Laccifer 
4௪2௦௦) என்னும் சிறப்பினம் பரவலாகக் காணப்படு 
கிறது. இந்தச் சிறப்பினத்தின் பெண் We RaGer 
saiaignGemgenent சரக்கின் றன, 

- வாழ்க்கைச் சுற்று (life லில், ஆண் பூச்சை 
விடப் ; பெண்பூச்சிகள் உருவில் . பெரியவை. .பெண் 
பூச்சிகள் ஒழுங்கற்ற உருளை வடிவ உடலுடையவை. 
இவற்றிற்கு இறக்கைகளும் : கால்களும் . இல்லை. 
வயிற்றுப்பகுதியில் சுவாசத துளைகள் இல்லை. 
.உணர்கொம்புகள் (antennae) மிசுச் ,சிறியவை; 3 
, அல்லது 4 கணுக்களுடையவை; ராஸ்ட்ரம் (708(2010). 

எனப்படும் முன் பகுதியில் 2 கணுக்கள். உள்ளன? 
.மலப்புழைப் பகுதியில் பல நுண் முட்கள் இருக்கும். 
ஆண் பூச்சியின் உடலில் மேற்புறம் ஓர் இணையும், 
அடிப்பகுதியில் ஒர் இணையுமாக இரண்டு இணை 

- தனிக்கண்கள் (006111) உள்ளன. ஆண் பூச்சிகள் 
இறக்கைகளுடனோ இறக்கைகளற்றோ காணப்படு 
இன்றன. னி , 

அரக்குப்பூச்சிகள் 0.5 மி.மீ. நீளமும் 0.85 மி.மீ, 
அகலமுமுள்ள நுண்ணிய சிவப்பு: நிற வேற்றிளரி 

FTES (1878) தம் வாழ்வைத் தொடங்குகின்றன. 

இவை பெண் பூச்சியின் அரக்குக் கூட்டிலிருந்து 
குளிர் காலத்தில் ஒரு முறையும், கோடை காலத்தில் 
ஒரு முறையும், சில . இடங்களில் ஆண்டில் மூன்று 
முறையும் வெளிவருகின்றன. ஒரு பெண் பூச்சியின் 
கூட்டிலிருந்து 300 முதல் 1000 வரை எண்ணிக்கை 

ப் சிவப்பு திற இளவுயிரிகள் வெளிவருஇன் றன. 
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அவை மரக்கிளைகளில் சளர்ந்து சென்று வசதியான 
இடங்களில் தங்குகன்றன; தலைப் பகுதியிலுள்ள 
உறிஞ்சுகுமலை (2200௦05015) மரப்பட்டையினஜாடே 
செலுத்திச் சாற்றை உறிஞ்சும், சில வாரங்கள் 
வரையில் தொடர்ந்து இளவுயிரிகள் கூட்டிலிருந்து 
வெளிவந்துகொண்டேயிருக்கும். இவற்றில் ஆண், 

பெண் இளவுயிரிகளின்: விகிதம் அவை வாழும் 
தாவரங்களையும்  ஆண்டினையும் பொறுத்து வேறு 

பட்டாலும், பொதுவாக 1:34 'என்ற விகிதத்தில் 
உள்ளது. ஒரு சதுர செ. மீட்டருக்கு 150-180 இளவு -: 
யீரிகள் வீதம் இவை மரக்கிளைகளில் பரவிச் செல் 

கின்றன. இவை ஓரிடத்தில் தங்கிய பிறகு இடத்தை 
மாற்றுவதில்லை. ஏறக்குறைய ஒரு வாரம் சென்ற 
பின்னர் தம் சுரப்பிகளிலிருந்து ' அரக்கைச் சரக் 

இன்றன. இவற்றின் உடலின் அடித்தோல் அடுக்கில் 
(821018) - மலப்புழை, அரக்குச் சுரப்பிகள், சுவாசத் 

துளைகள், வாய்ப்பகுதி ஆகியவை தவிர்த்த மற்ற 

பகுதிகளனைத்திலும் அரக்குச் சுரப்பிகள் நிறைந் 
துள்ளன, பூச்சி வளர்ச்சியடையும்போது அவை 

் சுரக்கும்'அரக்கின் அளவும் அதிகமாஒறது. 

இளவுயிரிகள் முழுவளர்ச்சியடையுமுன் மூன்று 
முறை தோலுரிக்கின்றன. இம்மூன்று நிலைகளின் 
கால அளவு, அவை வளரும் தாவரம், வெப்பநிலை, 

ஈரப்பதம் போன்ற சூழ்நிலைக் காரணிகளைப் 
பொறுத்து வேறுபடுகிறது. இளவுயிரியின் கொட்க்க 
வளர்ச்சி நிலைகளிலேயே கூட்டின் வடிவத்தை 
வைத்து இளவுயிரியின் பாலினத்தை அறிந்து கொள் 

ளலாம். ஆண் இளவுயிரியில் கூட்டின் வளர்ச்சி நீள 
வாட்டமாகவும்,பெண் இளவுயிரிக் கூட்டின் வளர்ச்சி 

  

அரக்குப்பூச்சி (லேக்கஃபெர் லேக்கா) மின் வாழ்க்கைச் சழற்டிமின் லல நிலைகள் 

5; இறக்கையற்ற ஆண்பூச்சி Ss. இறக்கையுள்ள ஆண்பூச்சி
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செங்குத்தாகவும் ' இருக்கும். ஆண் இளவுயிரியின் 

அரக்குக்கூடு செருப்பு போன்ற தோற்றம் பெறுகிறது. 

இரண்டாம் முறை : தோலுரித்தபின் "கூட்டின் 

பின் முனையில் ஒரு மூடி தோன்றுகிறது... கூட்டி 

ocr தொடர்ந்து வளர்ச்சியடையும்போது இது 

உணவு உண்பதில்லை; இதன். வாயுறுப்புகள் 

சிதைந்து போகின்றன. கூட்டில் மூன்று துளைகள் 

அருகருகே 'அமைந்துள்ளன. ஒரு முனையில் வாயுறுப் 

புகளும், எதிர் முனையில். மூன்று. குழாய் வடிவ 

இழைகளும் உள்ளன. மூன்று இழைகளில் ஒன்றில் 

மலப்புழையும் மற்ற இரண்டிலும் மூச்சுத் ' துளை 
களும் உள்ளன. : 

பெண் இளவுயிரி age, நீளவட்ட் அல்லதை 
உருளை வடிவத்துடன் அரக்குக் கூட்டிலுள்ள. முழு 

இடத்தையும் . அடைத்துக்கொள்கிறது. _ மூன்றாம் 

முறை தோலுரித்த , பின் .முழு-, வளர்ச்சியடைந்த 

பெண் ' பூச்சி, ஆண் பூச்சியால் , கருவுறுகிறது. ஆண் 
பூச்சி கூட்டிலிருந்து வெளிவந்த பின், 62 இலிருந்து 

98 மணி நேரமே உயிர் வாழ்கிறது. பெண் பூச்சி 

கன்னி இனப்பெருக்க முறையிலும் (parthenogenesis) 

இளப்பெருக்கம் செய்கிறது. . முட்டையிடும் காலத் 

Bw பெண் பூச்சியின் அடிப்பகுதி, சுருங்குவதால் 

கூட்டினுள் இடம் உண்டாகிறது. . அதே நேரத்தில் 

மெழுகு இழைகள், வளர்ந்து மெழுகசைச் , சுரக்கின் 

றன. பின்பு அது. முட்டைகளிடுகிறது. - பெண்பூச்சி 

ஒவ்வொன்றும் 200 முதல்: 500 முட்டைகள் வரை 

இடுகிறது. அவற்றிலிருந்து , .இளவுயிரிகள் வெளிவரு 
கின்றன. முட்டையிடுதலும். இளவுயிரி , 'வெளிவரு 
வதும் சூழ்நிலையின் வெப்ப நிலையைப் பொறுத்து 

அமைகின்றன. இந்தியாவில் லேக்ஃபெர் லேக்கா 

ATES பூச்சியினத்தில் கூசுமி (kusumi), ரங்கீணி 
(18026804) என்ற இரு வகைகள் உள்ளன. லே. ௮ல். 
பிஸ்ஹியே (2. ॥/5/22172), லே. ஈபிராக்கமேட்டா (2, சம்ர8- 

chiata) Gow, amuan (L. fici) லே. இன்டிக்கோலா 
(L. indicola) ஆகிய பல சிறப்பினங்கள் காணப்படு : 

- தின்றன. 

அரக்குப் பூச்சிகள் மே ந்கந்தியத், தீவுகள், பிலிப்." 
பைன் தீவுகள்,. வியட்நாம், இந்தியா, இலங்கை, 
தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன். . 

அரக்கு விளைவித்தல், (13௦ 0014171100), அரக்கு , 
நம் நாட்டில் மத்தியப்பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம்,: 
அஸ்ஸாம், ஒரிஸ்ஸா, மகாராஷ்டிரம், உத்திரப்பிர * 

தேசம், பஞ்சாப், கர்நாடகா, தமிழ்நாடு ஆகிய 
மாநிலங்களில் விளைவீக்கப்படுகிறது. — 

மரங்களில் அரக்குப் பூச்சிகள் இயற்கையாகவே 
குடியேறலாம்; அல்லது செயற்கையாகக் குடியேற்றப் 

படலாம், அரக்குப் பூச்சியின் ' இளவுயிரிகள் மிகச் 

சிறியவையாகவும் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் . 

4 

we 

74 

இயல்புடையவையாகவும் ! இருப்பதால் ஏற்கனவே 
பயிரான மரக்கிளைகளில்தான் மீண்டும் மீண்டும் 
பரவுகின்றன. தக்க கிளைகள் கிடைக்காமல் இவற் 
றுள் பல மடித்து, விடுகின்றன. மேலும் மற்ற உயிரி 
களாலும்' அழிக்கப்படுகின்றன. (இளவுயிரிகள் ஒரே 

இடத்தில் இருப்புசால் மரங்களுக்கு மிகுநீத கேடு 
விளைகிறது. இவ்வழிவுகளைத் தடுக்கச் செயற்கை 
யாகக் குடியேற்றும் முறையே சிறந்தது. செயற்கைக் 

. குடியேற்ற முறையில் இளவுயிரிகள் வெளிவரச் சில 
நாட்களுக்கு முன்பு அரக்குப் படிந்த களைகளை 
வெட்டி எடுத்துப் புதிய மரங்களின் கிளைகளில் 

ஆங்காங்கு கட்டி” விடுவார்கள். இவற்றிலிருந்து 
"வெளிவரும் இளவுயிரிகள் அருகிலுள்ள கிளைகளில் 
குடியேறும். பெண் பூச்சிகளின் உடலிலிருந்து சுரக் 
கப்படும் பிசின் போன்ற அரக்கு மரக்கிளைகளில் 
கிட்டத்தட்ட : ஒரு செ. மீ, கனத்துக்குப் படிகிறது. 
ஒரு தலைமுறைப் பூச்சிகளின் வாழ்வுக் 'காலம் 

முடிந்து அடுத்த தலைமுறை இளவுயிரிகள் தோன் 
றும் நிலையில் :அரக்குப் படிந்த கிளைகள் வெட்டி 
யெடுக்கப்பட்டுக் கொதிக்கும் நீரில் வைத்து உருக்கி, 

உலர்த்தப்பட்டுப் பின்பு பண்படுத்தி அவலரக்காக - 

(shellac) விற்பனைக்கு அனுப்பப்படும். இது 
வார்னிஷும் வண்ணப் பூச்சுகளும் (021015) தயாரிக் 
கப் பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இத்தி 
யாவில் :- ஆண்டுதோறும் : 1814.4 டன் அரக்கு 

விளைகிறது; 1950 ஆம் ஆண்டு வரை உலக அரக்கு 
உற்பத்தியில் 85 விழுக்காடு ' இந்தியாவில் உற்பத்தி 
செய்யப்பட்டது. . 4950 ஆம்' ஆண்டிலிருந்து தாய் 
லாந்தின் அரக்கு உற்பத்தி தற்போதைய உலக உற் 

_ பத்தியில் 25-80: விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது. 

அரக்கு இந்தியாவில் பழங்காலத்திலிருந்தே 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முற்காலத்தில் அரக் 
குப் பூச்சிகளின் உடலிலிருந்து சிவப்புச் சாயம் தயா 
ரிக்கப்பட்டது. தற்போது இது கார்மைன் (௦106) 
எனப்படுகிறது. இன்றும் இது பட்டுத்துணிகளுக்குச். 

சாயமேற்றவும் இந்தியப் பெண்களால் பாதங்களை 

அழகுபடுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தென் 
மேற்கு அமெரிக்காவில் உள்ள அரக்குப் பூச்சிகளால் 

- திடைக்கும் அரக்கு அங்கு வாழும் இந்தியாகளால் : ' 

- வில்களைச் சீர் செய்யவும் மண்பானைகளைச் செப் 

பனிடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. லேக்சிஃபெர் 

்.ஃபல்கன்ஸ் (/8001/27 ///2272) என்னும் பூச்சிகள் நுரை 
“uf rev கோளாறுகளையும் “sud nis 

தீர்க்கப் பயன்படுகின்றன, 
கோளாறு 

களையும் 

அரக்கப் பூச்சிகள், ' கணுக்காலிகள் (8110100008) 
தொகுதியில், பூச்சிகள் (105802) வகுப்பில் ஹெமிப் 
டீரா (60101௨) வரிசையில் லேக்சிஃபெரிடே (lacci- 

[511426) குடும்பத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ு செ. இரா,
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அரக்கு வளர்த்திகள் ட ன்ட் 

அரக்கு என்பது. அரக்குப் 'பூச்ிளினால் துற்காபீபுப் 
பொருளாகக் கசிந்து உலர்ந்து உண்டாகின்றது. இது 
ஏராளமான தாவரங்களின் உறுப்புகளின் மேற் 
பரப்பில் சுரக்கப்படுகிறது.  அரக்குப் பூச்சிகளினா 
லுண்டாக்கப்பட்ட' போதிலும், இது சம்பந்தப்பட்ட 
தாவரங்களுக்கும் இதில் பங்கு உண்டு என்பது 
புலனாகின்றது. அரக்கைச் சுரக்கும் பூச்சிகள் இலட் 
சக்கணக்கில் இளம் தாவரக்குச்சியின் மேற்பரப்பில் 
காணப்படுவதால் ₹லட்சம்' என்ற வடமொழிச் 
சொல்லிலிருந்து பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக் 
கும் வகையில் :₹1,8௦'' என்ற சொல் உருவானதென்று 
கூறப்படுகின்றது. இவை தாவரச் சாற்றை உணவாக 

உறிஞ்சி; ண்டு (வாழிய, ட் 

இரக்கும் மண்னை வளர்க்கும் தாவரங்கள். அரக் 
குப் பூச்சிகள் (12001780) , சில. குறிப்பிட்ட தாவரங் 
களின் . மீது மட்டுமே அரக்கைச் சுரக்கின்றன. இந்தி 
யாவில் 8ீழ்க்கண்ட- தாவரங்களில் அரக்குப் பூச்சிகள் 
சாதாரணமாக வளர்கின்றன:-பூட்டியமா மோனோஸ்ப். 

Guinot (Butea monosperma) '-ஃபாபேசி (/828222₹), 

aMadidudy. GwarilsGumenm (Zizyphus mauritiana) 
ராம்னேசி (844௭1௭௭௦2௪), ..ஸ்லெய்ரோ ஒலியோசா 
(5௦4/272/27ம 0/2௦0)-சேப்பின்டே.ச. (Sapindaceae), 
அக்கேசியா நிலோட்டிகா (Acacia nilotica)- AGunGsA 

(Mimosaceae), Goprflun Gymuswim (Shorea robusta)- 
. gugGorrantuGuS) (Dipterocarpaceae), அல்பிசியா 

(Albizia)-AGunGefh (Mimosaceae). அரக்கினியல்பு 

அது உண்டாகும் மரவகைகளைப் பொறுத்து வேறு 

படுகின்றது. இந்தவகையில் பூவன்மா ( Schleichera 
oleosa) அரக்கு மற்ற ' - எல்லாவற்றையும்விட.' மிக ' 
உயர்ந்த வகையைச் சேர்ந்ததென்று | "கருதப்படு 
கின்றது. கு oe அடி AL 

ae BS 
அரக்கு சேகரிக்கும் முறை, அரக்குக் கூடுகள் 

உள்ள தாவரக்குச்சிகளை வெட்டியெடுத்து அவற்றை 
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நிழலில் உலர்த்துவார்கள். பின் அவற்றின் மேற்பரப் 
பிலுள்ள. அரக்கை. மட்டும் சுரண்டி எடுப்பார்கள். : * 

இதற்குக் கொம்பரக்கு. (810% 1௨௦) என்று பெயர், 

இதை நீருடன் கலந்து, அதிலுள்ள அசுத்தங்களும், 
சாயமும். நீக்கப்படுகன்றன. . நீரிலிருந்து - அரக்கு 
பிரிக்கப்பட்டு உலர்த்தப்படுகிறது. இவ்வாறு சுத்தம் 
செய்யப்பட்ட அரக்கு. மணி அரக்கு (seed lac) | 

என்றழைக்கப்படுகின்றது. . இந்தவகையில் பெறப் 
படும் அரக்கில் 70-80 விழுக்காடு ரெ௫ினும், 1-2 

விழுக்காடு .சாயப் பொருள்களும், 4-6 விழுக்காடு 
மெழுகும் அடங்கியிருக்கின்றன. அவலரக்கு (shellac) 
என்பது அரக்கிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு வகைப் 
பூச்சு. அது/அரக்குச்தூளை உருக்கி, அதை அழுத்தத் 
தின் (pressure) மூலம் வடிகட்டி உருக்குமுறையில் 

தயாரிக்கப்படுகிறது. சாராயத்தில் . அரக்கைக் கரை 

யச் செய்து அதிலிருக்கும் அழுக்கை நீக்கிப் பிறகு 
ஆவியாக்கிக் கரைசல் முறையில்: (8019601 process) 
குய்மையான அவலரக்கு தயாரிப்பது மற்றெ. ௬ 
முறையாகும். _ , : . 

அரக்கின் தன்மைகளும் பயன்களும். அரக்கிற்குச் 
சில இயற்கையான தன்மைகளுண்டு. சுத்தமான 
அரக்கு பழுப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறமுடையது, இது 
சாராயத்தில் அல்லது சிறிது காரத் தன்மையுள்ள 
திரவத்தில் எளிதில் கரையக்கூடியது, ஒரேசீரான 
மென்படலமாகப் படியும் தன்மையுள்ளது; நீரிலும் 
எண்ணெயிலும் கரையாதது; அரிக்கப்படாதது; 

ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மையும், நீளுந் தன்மையும் 
கொண்டது; தளத்தைச் சமமாகவும், வழவழப்பாக 
வும் ஆக்கும் தன்மை கொண்டது. அரக்கில் ரெசின் 
70-80 விழுக்காடு அடங்கியுள்ளது. மேலும். சர்க்க 
ரைப் பொருள்கள், புரதங்கள், கரையக்கூடிய உப்புச் 

சத்துகள் 2-4 விழுக்காடும்,.' மெழுகுப் பொருள் 
4-6. விழுக்காடும், மண், பூச்சியின் அறுப்புகள் 
போன்ற, பிறபொருள்கள் 8-12-விழுக்காடும்.இதில் 
அடங்இயிருக்கின்றன. ' அரக்கில் 'நீரில் கரையக்கூடிய 
சிவப்பு ' வண்ணப்பொருளும், காரத்திலும் (211411) 
எரிசாராயத்திலும் (spirit) கரையக்கூடிய மஞ்சள் 
வண்ணப்பொருளும் அடங்கியிருக்கின்றன. இசைத் 
தட்டுகள். தயாரிக்கவும், மரச்சாமான்கள், காகித 
அட்டைகள், எண்ணெய்த் துணிகள், மின்தடைச் 

சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் மீது பூசவும், நகச்சாயங் 
கள், கை: வளையல்கள் ஆலூ பல்வேறு பொருள் 
களைச் செய்யவும் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

அரக்குச்சாயம், கம்பளி, பட்டு, தோல் அகியவற்றில் 

் சாயம் ஏற்றுவதற்கு முற்காலத்தில் இது வெகுவாகப் 

பயன்பட்டது. மெருகெண்ணெய் (427154), மெருகுப் 

" “பொருள்கள் : (001150), - வர்ணக்குச்சிகள் (1௦0025), 
முத்திரை, அரக்கு (5881102 ௭௨) ஆகியவை தயாரிப் 
பதற்கு அரக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது... எரிசாராய 
மெருகெண்ணெய் மரத்தரைகள் (௦0020 floors), 

ப தக
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இசைக்கருவிகள், விளையாட்டுச் சாமான்கள், மேசை," 
நாற்காலிகள் ஆகியவற்றிற்கு மெருகேற்றுவதற்குப் 
பயன்படுகின்றது; மண்பாண்டங்களில் “நீர் கசியாமல் 

செய்வதற்கும், அவற்றை. : அழகுபடுத்துவதற்கும் 
பயன்படுகின்றது, சுருங்கக்கூறின், பொருள்களைக் 

கெட்டிப்படுத்துவதற்கும், - அழகுபடுத்துவதற்கும் 

  

அரக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கொம்பரக்கும் 
மணி அரக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகின்றன, 

காண்க, அனகார்டியேசி; அரக்குப்பூச்சிகள். * |} 

  

i te hay . ல BS Ss ் இ of Naa ததத இ tag 4 

ட்ட. அறக்கு. வளர்த்இகள் =, 1..Qurgee (Butea monosperma (Lam.) Taubert) _ 
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அரகோனணைட்டு 

அரகோனைட்டு (கா௨ர0ா1(௪) கால்சியம் கார்பனேட் 

டின் (கே00,: CaO-65%: CO,-34%) ஐந்து 
வகைக் சுனிமங்களில் ஒன்றாகும். மற்ற. வகைகள், 
கால்சைட்டு- ], கால்சைட்டு- [7, கால்சைட்டு - 117, 

வட்டீரைட்டு (178161(6) என்பனவாகும். ஸ்பெயினைச் 
சேர்ந்த அரகான் (418200 ற0141006) என்னுமிடத்தில் 
முதலில் சகுண்டறியப்பட்டதால் இக்சனிமம் அர 
கோனைட்டு என்றமைக்கப்படலாயிற்று, ஒரு வேதிக் 
கூட்டுப்போருள் பல்லுருக் கொள்ளும். பண்பு 
(polymorphism) முதன்முதலில் “ அரகோனணைட்டு - 
'கால்சைட்டு 'கனிமங்களைக் கொண்டுதான் அறியப் 
பட்டது, கால்சைட்டிற்கு ' அடுத்து பெருமளவில் 
கிடைப்பது அரகோனைட்டு, வட்டீரைட்டு மிகவும் 

அரிதாகவே கிடைக்கிறது. :. - ் 

இவை. நிறமற்றும், வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை, 
இளஞ்சிவப்பு, நீலம்,: ஊதா, சாம்பல் நிறங்களிலும் 
காணப்படுகின்றன. படிகங்கள் ' செஞ்சாய்சதுரப் 
(௦1101௦1010), படிகத் தொகுதியைச் சேர்ந்தவை. 
இதன் மூன்று படிக அச்சுகளின் விசிதத்தைக் குற்றச்சு? 
நெட்டச்சு: நிலைஅச்சு: arbie: = 9.62244: 1: 

0. 72056 என்று கணித்துள்ளார்கள். படிகங்கள் 

  

அரகோளைட்டு VT 

ஒளிக்கசிதல் முதல் ஒளி ஊடுருவல் வரையுள்ள ஒளி - 
, பியல் இயல்பு உள்ளவை; பளிங்கு மிளிர்வு உள்ளவை, 
இவற்றின் கடினத்தன்மை எண் 3.5 முதல் 4,0 வரை 
மாறுபடலாம். அடர்த்தி ' எண் 2.94, இவை 

நொறுங்க வல்லவை. இதன் கனிமப்பிளவு (010) 
பக்கத்தில் சற்றே தெளிவாகத் தோன்றும். இது சங்கு 
முறிவுடையதாகும். படிகங்கள் பட்டகங்களாகவும், 
களசிகளாகவும் அறுகோணப் போலிகளாகவும் 
(052000 8௩820௩௮1) (படம் இ, ஈ, ௨) உளிமுனை 
கொண்டும் காணப்படுகின்றன. 

இவை தனிப்படிகங்கள் இல்லை என்னுமளவிற்கு 
மும்முடி (111111/85), நான்முடி (175ம11086) கொண்ட 
'இரட்டைகளாகவே (1௦௯5) இடைக்கின் றன. 

இவை இயல் பான அழுத்த, வெப்பநிலையில் 
. நிலையற்றவை; கால்சைட்டாக மாறுவதால் தொன் 
மைப் படிவுகளில் கிடைப்பதில்லை. கால்சைட்டாக 
மாறிவிட்ட அரகோனைட்டுப் படிகங்கள் இணை 
யூருக் கொள்ளும் பண்பு (paramorphism) உடைய 
வையாகும், 1000 வெப்பநிலையில் நிலையானவை. 
400°C இல் விரைவில் கால்சைட்டாக மாறும், 

அரகோளைட்டைக் கண்டறிய, கால்சைட்டிலி 

ருந்து அரகோனைட்டைப் பிரித்தறிந்து சாய்சதுரப் 
பட்டகக் கனிமப்பிளவு (100000]54721 cleavage) 
இல்லாமையும், படிகவடிவங்களும், அதிக கடினத் 

குன்மையும், பட்டகமுகத்தின் (01811௦ 7806) வரிக் 

கால்களும் (2௦0188) உதவுகின்றன. அரகோளணைட்டுத் 

தூளைக் கோயபால்ட்டு நைட்டிரேட்டுக் கரைசலில் 
கெர,திக்கவிட்டால் அது ஊதா. நிறமாகும், ச௪ியோ 
லைட்டுகள் (26011168) ஹைட்டிரோகுளோரிக் அமிலத் 

    
ன ௮ரகோளனைட்டூ 

அ, Me தனிப்படிகவ்கள், இ. இருமடி இரட்டை, ௬, மூம்மடி இரட்டை, ௨. மூம்மடி இரட்டை . (அறுகோணப்பேர்லி)
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திலிருந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடினை வெளியேற்று 
(வதால் . அரகோனைட்டை : 'சியோலைட்டிலிருந்து 

வேறுபடுத்திக் கொள்ளலாம். ் 

அரகோளைட்டின் கால்சிய அணுக்களுச்குப் 
பதிலிகளாக (substitutes) ஸ்ட்ரான்சிய (strontium) 

ஈய அணுக்கள் விளங்குகின்றன... த 

் ஒளியியல் பண்புகள். “நுண்றோக்கியின்' ஷ் இது 
நிறமற்றதாகக் காணப்படும், ஒளியியலாக இது ஈரச்சு 
எதிர்மறைக் கனிமம். . இதன் ஒளியியல் அச்சுத்தளம் 
நீள் இணை. வடிவப்பக்கத்இற்கு (100) , இணையா 

கவும் அடியிணை வடிவிற்கு செங்குத்தாகவும்இருக்கும்- 
ஒளி அச்சுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (29) 
38” ஆகும். இதன் ஒளி விலகல் எண் விரைவு அச்சிற்கு 
"இணையாக ௧ “௩ 1, 530 "ஆகவும், இடை : அதிர்வு 
அச்சிற்கு இணையாக தீ - 7, 680 ஆகவும்; மெது 
அதிர்வு அச்சிற்கு' இனர்வாக v= 1. G80 _ Baayen 

te வனம். ற அனா 

வகைகள், அரகோனைட்டை. an) @sre@uny 
cuens (acicular), gesrouems (coloumnar), திண்ம 

‘cuens (massive), mengricig.cysentdty- (stalactitic), 
'தரைப்படிவுக்கூம்பு (stalagmitic), Leuertouens (coral. 
loidal), அயப்பூக்கள் : 'வகை (1105-1871), மீன்முட்டை 

வகை _ (isolitic) எனப் பகுக்கலாம். பறி me 

“UD சேர்ந்தவை ட்ட . இவை' டார்னோ 
“விட்சைட்டு - ‘(tarnowitzite), - பிளம்போ அரகோ 

னைட்டு (21000௦-81820116) எனப் பல வகைப்படும்! 

ஈய: அளவு அதிகரிக்கும்போது ஒளிவிலகல் எண்ணும் 
(index of refraction) cic gs Aujeb அதிகரிக்கும். 

ஸ்ட்ரான் சியம் சேர்ந்தவை (54₹0(121)). 'இவை சைரிங் 
கைட்டு (zeiringite), மெஸ்காடைட்டு என்பனவாகும். 

துத்தநாகம் 

னைட்டு (nicholsonite), * சோடியம் ,கார்பனேட்டுக் i 

கரைசலில் : கால்சியம் குளோரைடு . கரைசலைச் 

சேர்த்து 8050 வெப்பநிலையில் அன்னக்கி 
ஜீழ்படிவாகப் பெறலாம். ப் 

  

முத்துகள் (pearls) சிறிதளவு கால்சைட்டு Gets . 

அரகோனைட்டினால் ஆனவை, இது மெல்லுடலிகள் 
(௦110502) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கலப்பைக் காலி 

கள் (0616042008), வயிற்றுக்காலிகள் . (gastropoda), | 

சில உயிரினங்களின் சிப்பிகள், பவளத்தின் (coral) 
ஓடுகள், கூடுகள் ஆகியவற்றின் ஆக்கப் சிப்பிகள், 

பொருளாகவும் உள்ளது. ப 
வ சர் aloe ge ட 3 

சேர்ந்தவை. (zinelan).. ]'நிக்கல்சோ... 

ல் ட் ் ஏற்படுத்த ° ட உதவும், . 

இவை வெந்நீர் ஊற்றுப் படிவுகளாகவும் (௦...... 
spring), தப்புக்கறைசலின் வீழ்படிவாகவும், பொருக் 

ve we ee 

.ஜிப்சப் படிவுகளுடன். 

ட் 

(1௩௦705(811018), காணப்படுகின்றன. 
: அதிக - அளவில்... கிடைக் 

இன்றன; பவள வடிவத்தில் (௦௦18110141) அயத்தாது 
வான சிடரைட்டு (614116), சுரங்கத்தில் கிடைக்கும் 
வெள்ளை நிறவகை அயப்பூக்கள் எனப்படும் 'எரி 
மலைப் பாறைகளின் குழிகளிலும் செம்பு, அய, ஈய 
சல்பைடுகளுடன் இணைந்து பவட பட்? 

குகளாகவும் 

ஜெர்மனி, பிரான்சு, அமெரிக்க ஒன்றிய நாடு 
களில் குறிப்பிடத் த்குந்த அரகோளைட்டுப் : படிகங் 

கள் கடைக்கின்றன.' இந்தியாவிலும் அரகோனைட்டு 
அடைக்கிறது. உ. நள் 

(.. எட 

் ௪ வெ. இரா, 

நூலோதி, படக் வு cea te es 
Palacke, Charles, Bermann, Harry., “and Froidel, 

_Clifford, © . The: System of Mineralogy, “Vol. 2.. 

7th Edition, | _Joha Wiley & Sons, Inc., 7 New 

~'York, 1960, ட ட: ் 

2 Dana, 8, 8, டக Text Book of ‘Nitneatogy, Wiley 
Fastern Ltd. New Delhi, 4je, Reprint, 1985. 

3. " Betektitin, A, A Course of Mineralogy, 

~ ~ Publishers, Moscow, 1985.° : 

4 “McGraw-Hill Encyclopaedia oF the Geological 
«Sciences, ‘McGraw-Hill is New York. 1978, 

பண்ட ட ஜில் ர 

Peace 

sf டி 

சிப்பு சிக உரு ர வல கடட 

> Seige 

Ga ஊனட்ப்,, புத்தத், துணியே அரச்த்துணி 
பதக் cloth), காண்க, 'ஃப்ஸ்டியன் (fustion). இதில் 

ATE நாற்படை, அரச மட்ங்கயல், "ஆட்டுத்தோல் 

வகை 'ஆயெ.துணிகள்' அடங்கும், இவற்றின் : உடம் 
பில் ) இழைகள் பொதிவாக : எழும்பி அமையும், 
Qui ,அரசத்துணி 2, 3 வெனீசியம்' ஊடையால் 

| நெய்யப்படும்: ஏனெனில். அதிக அளவு உளடையீழை 

கள் இருபுறத்திலும் அடர்ந்த சுருள்பொதியை (0௨0) 
“இவற்றில் 33 துகில் ் பாவும், 

”40-துில் ஊடையும் ஒரு .செ,மீ.இல் 19 ;பாவிழை 
களும், 62 ஊடையிழைகளும் அமைந்திருக்கும். 7 iT ; 

அரச நாற்படை வகை. இயல்பு அரசத்துணி ' 

"யினும் பளூலானது இது. இது 8 இழ் நாற்படை 
- நெசவால் நெய்யப்படுகிநது, '6 எடை, மிதவைப் 
பரப்பை உருவாக்கும், இது அடியில் சிறு கருள். 
பொதி, அருவாக்க ஏற்றது. 

ae weir. we é we Sap Bae 6 Salt



் , ஆட்டுத்தோல் . வகை, முகப்பில் சுருள்பொதி 
உடைய அரச நாற்படைத் துணியை BOSC sre 
Signs Balt cree Der, 

ge wimdlusd துணி. 8 இமை [ நாற்படை _ Ons 
வால் 4-உம் 4-௨ம் அமையும்படி: நெய்யும் நாற்படை 
"நெசவுத் துணியே இது. இதில் துணியின் இருபுறமும் 
அடர் ' ஊடைப் பரப்பு : அமையும். ' அரசத்துணி, 
“ஆட்டுத்தோல் துணிகளில் : 66/2 முதல் 59/2 துகில் 
பாவும், 8 முதல் 21 துகில் : ஊடையும், 19:.முதல் 

525 வரை: ் பாவிழைகளும்,' 220. முதல்.170 . ஊடை 
பூ யிழைகளும் அமையும், r . a ட்டு ர டப்ப 
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அரச நண்டு என்றழைக்கப்படும் லிமுலஸ் (110108) 
கடல் வாழ் ஆர்த்ரோபோடா அரக்னிடா (arach- 
1188) ஜைகன் ?னாஸ்ட்ரேகா (2128005788) ஆகிய 
.வற்றுடன் கெலிசெரேட்டா (04611067௧8) :: எனும் 
துணைத் தொகுதியைச் சேர்ந்தது. சபோசூரா (10 0௦- 
sura) ~Aefwev (tacypleus) கார்சினோஸ்கோர்பி 
யஸ் (௦81010௦80010118) எனும் மூன்று 'பேரினங்களைச் 

சேர்ந்த ஐந்து இனங்களே தற்போது வட அமெரிக்க 
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், கிழக்கிந்தியப் பகுதி 
யிலும், கிழக்கிந்தியப் பசிபிக் (indo- pacific) ug Hac 
லேயும் காணப்படுகின் தன. : இந்தியாவில், சுமார்: 20 
செ. மீ. நீளத்திற்கு வளரும் 'கார்சினோஸ்கோபியஸ் 
ுரொடன்டிகாட (247014102000/15 rotundicauda) எனும் 
இனம் கல்கத்தா பகுதியிலுள்ள: நன்னீரிலும், சுமார் 
60 செ. மீ, நீளம். வளரும் டகிப்ளீயஸ் ஜைகாஸ் 
(tachypleus gigas) எனும் ' இனம் வட ஆந்திர கரை 

யோரப் பகுதிகளிலும்காணப்படுகின்றன. . 200 மில்லி 
யன் வருடங்களாக உருவமைப்பில் ... எந்தவித 
மாறுதலும் அடையாத இது பரிணாம வளர்ச்சியில் 
எதிர் மறைச் சின்னமாக வாழ்ந்து வருகிறது. இதன் 
அண்டை: இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரிகள் பல மில்லியன் 
“ஆண்டுகளுக்கு: முன்னால் : அழிவுற்றிருந்தும், .- அரச 
நண்டு மட்டும் அவ்வகுப்பின் சின்னமாக இன்றுவரை 

'உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதனால் இதனை **உயிர் 
புதையுயிர்த்தடம்''" என்று. கூறுவார்கள். ! சுமார் 60 
Qe. 8. நீளம் வரை வளரும் “இவை :ஆழம் : குறைந்த 
'கடலோரப் :. பகுதிகளிலேயே .: ! காணப்படுகின்றன, 
இவை தலை$ழாகவே நீந்துகின் றன; ..இவற்றின் வயிற் 
றுப்- பகுதியில் காணப்படும் உறுப்புகள்: இவை: நீந்து 
வதற்கு உதிவுின்றனட. கு 
4° wee ? ல் sh, ete 1] உ 5; 

. gh 6 

eae 
‘ments) ஒன்றாகவோ : அல்லது ... , பகுதியாகவோ 

, (இணைந்து உருவாகியுள்ளன. புரோசோமா ( prosoma) 

sg Pa இணைந்து "கண்டங்கள் (seg- 
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எனப்படும் தலைப்பகுதியில் கெலிசெராக்களும் (௦0611- 
08186) ஐந்து இணை ' கால்களும் உள்ளன, முதல் 

இணை உறுப்புகள் மூன்று கண்டத்தையுடைய கெலி 
சரா 'என்ற உறுப்பாகும். இதற்கடுத்துள்ள நான்கு 

இணைக் கால்களின் நுனி முழுமையாகப் பிளவுபட்ட 
தாயுள்ளது. ஒபிஸ்தோசோமா எனும் வயிற்றுப் பகு; 
ஆறு கண்டங்களையுடைய மீசோசோமா (25050102) 
என்ற பகுதியையும், கண்டம் பிரிக்கப்படாத மெட்ட 
Genin (metasoma) என்ற பகுதியையும், நீண்ட முள் 
போன்ற டெல்சன் என்ற வால் போன்ற உறுப்பினை 
யும் கொண்டுள்ளது. இதன் இரு .பக்கவாட்டிலும் 
பக்கத்துிற்கொன்றாக ஆறு முட்கள் இருக்கின்றன. 

.முதற்சோடி உறுப்புகளின் உட்புறம் இணைந்து, 
இன உறுப்புகளில்: மூடியாக : அமைந்துள்ளது. பின் 
னுள்ள ஐந்து இணைக் கால்களின் வெளிப்புறத்தி 
புத்தகச் செவுள்கள்*' உள்ளன. இது அகட்டுறுப்பின் 

. கடைக் கண்டத்தையும் : (டெல்சன்]) , கால்களையும் 
மண்ணைத் துளைக்கப் “பயன்படுத்தி விரைவா ப் 
புதைந்து. கொள்ளும் ஆற்றலுடையது. சில சமபங்் 
சுளில் இந்த உறுப்பு ANS SE பயன்படுகிறது. 

ப 

, அரச, நண்டின் உணவுமண்டலம் செம்மையாசு 
ல் உருவாச் செயல்படுகிறது. வாயை அடுத்து உணவுக் 

- குழலும், அதனை அடுத்துத் தடித்த சுவருடைய அரை 
. வைப் பையும் காணப்படுகின்றன. இதனை அடுத்து 
அமைந்துள்ள நடுக்குடலுக்கும் அரைவைப் பைக்கும் 

_ மத்தியில் ஒரு தடுப்பு (valve) உண்டு. வயிறு, குடல் 
ஆகியவை இதனைத் தொடர்ந்து அமைந்துள்ளன, 
ஓர் இணை ஈரல் பை . (18£ற811௦ 520) குடலின் முற் 
பகுதியிலுள்ள துளைகள் வழியாகத் தொடர்புற்றிருக் 

கண் .: புற்த்நோடு, : 

'முதல்கால். ். 

வாய். ட் ் 

ஐந்தாம் கால் 

ஒலேரியம் , 

“மலவாய் 

  

“1. ட ரச நண்டு. ர 

அ. மேல்புறத் தோற்றம் ஆ, கீழ்ப்புறத் தேசற்றம்



“150 அரசமரம் 

or 

ன்றது, அரைக்கப்பட முடியாத கடினமான உண யில் இணைகளர்கக் காணப்படும். ஆண் 'அரசநண்டு 
வுப் பொருள்கள் அரைவைப் பையிலிருந்து உணவுக் பெண் அரசநண்டின் புரத்தோட்டைத் தன் முன் 
குழல் வழியாக வாய் மூலம் வெளித்தள்ளப்படும். காலிலுள்ள கொக்கியினால் பற்றிக் கொள்ளும். 
மெல்லுடலிகள், புழுக்கள், கடல் வாழ் ஆல்காக்கள் பெண் நண்டு- மண்ணில் ,குழிதோண்டி . அதனுள் 
ஆகியவற்எற உணவாகக் கொள்கின்றன. ... . முட்டையிடும். . போது ஆண்நண்டு அதன். மீது 

க ர ட ரர ட விந்துக்களை. விட்டுக் ... கருத்தரிக்கச் : செய்கிறது. ஒவ் 
இதன் நீண்ட குழல் போன்ற : இதயம், இதய வொரு தடவையும் பெண் அரசநண்டு சுமார் 8. மி, 

மீ. விட்டமுள்ள 200-000 முட்டைகளை இடும். இவை வுறையால் . சூழப்பட்டுத். .தலைப் பகுதியிலிருந்து 
மண்ணால் மூடப்பட்டு அலைகளால் நனைக்கப்படும். 'வயிற்றுப் பகுதிவரை அமைந்துள்ளது. இதயத்தில் 8 

"இணைத் .:துளைகள், பக்கவாட்டில் . இருக்கின்றன, இவற்றிலிருந்து சுமார். 1 செ, மீ.. நீளமுள்ள **திரை 
இதயத்தின் முன் பக்கத்திலுள்ள . மூலதமனி: மூன்று லோபைட் லார்வா”” வெளிவரும்... இந்த , லார்வாக் 
கிளைகளாகப்பிரிந்து அவற்றின் வழியாகக் குருதியைப் கள் *திரைலோபைட்' எனும் உயிரியின் உருவத்தை 
"பல்வேறு பாகங்களுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. இதைத் ஒத்திருப்பதால் இப்படி அழைக்கப்பட்டன. , இது 
தவிர இதயத்தின் பக்கவாட்டிலிருந்து:. கிளம்பும் முதிர் பருவம் அடையக் குறைந்தது மூன்று வருடம் 
நான்கு தமனிகள் ' தூய குருதியைத் தலை, வயிற்றுப் ஆகிறது. ன 1 388. 
“பகுதியிலுள்ள. உறுப்புகள் : “ஆகியவற்றிற்கு. எடுத்துச் சா. கா. 
் செல்கின்றன... புத்தகச் : 'செவுள்சளில் சுத்தமாக்கப் Pee ew eT ote உய ர ரர 
' படும் குருதி திரும்பவும்.பல சோடி சிரைகளின் மூல பவட பப 2 
"மாக இதயத்தைச் சுற்றியுள்ள இதய உறைக்கு வந்து ணை பர டர 
. சேருகிறது. _ஹிமோசயனின் (3680002010) என்ற *அரசநாகம் .... : ் 

; நிறமி இருப்பதால் குருஇ நீலநிறமாக உள்ளது. இந் 1 | 
் நண்டின் செவுள் பட்டைகள் புத்தகத் தாள்களைப் த ர 
போன்று “அடுத்தடுத்து - 'அடுக்கப்பட்டிருப்பதால் : காண்க, கருநாகம் . 
. “புத்தக நுரையீரலின்”' ் முன்னோடியாக - “இவை த்த os ee ee யல் 
-அமைந்திருக்கின்றன. செவுள்கள் : அசையும் போது ந a en 

" நீரிலுள்ள ஆக்ஸிஜனை உட்கிரத்துக் கார்பன் .டை 
: ஆக்ஸைடை” வெளியிடுகின்றன. புத்தகச் கெஷ்ன்கள் 6 அரச: ‘cui sf 

, தடுப்பு போன்றும் பயன்படுகின்றன? oes ve! ம் பெய அர்ப் ர ரர ர். 

் ரச ணி வகையில “ஒன் மூளையானது உலாவுக் குழலைச் சுற்றி நரம்பு ; aes eat, i ன் De : “காண்க 3h rd 
வளையமாக அமைந்துள்ளது. நரம்புச் செல் இரள்கள் ட் கட ட இட். . 
ஒன்றுசேர்வதால் இந்நரம்பு வளையம் உண்டா ். த்தர 
கின்றது. இந்த வளையத்திலிருந்து நரம்புகள் தலைப் 2.௨௩ 2. 
பகுதியிலுள்ள உறுப்புக்குச் செல்கின் றன. இணையாக 

ப உரம் ௭ 

அமைந்துள்ள நரம்புத்: இரள்களில் முன்பக்கம்: நரம் ப அரசமரம் 
YS திரளும்,” பின்: பக்கம் உணர்ச்சி நரம்பிழைகளும் 11% ரு டு அமைந்துள்ளன. அரச நண்டில் காணப்படும் முக்கிய - தாவரவியலில், ஃபிக்குஸ் நிலிஜியோசா (fies religiosa 
புலனுறுப்புகள் கண்கள். ஆகும். சுவை அரும்புகள் 6) ப 5 என்றழைக்கப்படுகின்றது.; இதற்கு ஆங்கிலத் 
(18516 மப) சுண்டத்தின் : கால் BCH plug Bie ~ Hed Gur . wb. (peepul tree) என்று பெயர். காணப்படுகின்றன. :, இ வ # ்.. இது ஒருபூவிதழ்:வட்டத்தையுடைய (9௦௩௦041/30]- 

06009) விதையிலைக் ம்பமாகிய மோரேசியைச் 
இவற்றில் ஆண், பெண் வேறுபாடுகள் Goud tay கரித்தது? agin முழுவதும் இயற் னும் அவற்றின் இன உறுப்பின் புறத் தோற்றத்தில் £ கையாகவும்: (wild), \ வளர்க்கப்பட்டும் காணப்படு வேறுபாடு தெரிவதில்லை. பின்னிய வலை போலிருக் “கின்றது. , சாலையோரங்களில்: நிழல் தரும்-மரமாக கும் இன உறுப்பிலிருந்து 'ஆணின் விந்து நாளமும் 2 வும், ஆற்றங்கரையில். (ஆலயங்களில்). வழிபடுவதற் பெண்ணின் அண்ட நாளமும் அதனதன் இன உறுப்பு : காகவும் இது வளர்க்கப்படுகின்றது; :-- விரைவாக மூடியின் அடியில் இறந்தவாறுள்ளன. அரச நண்டிற்கு வளரக்கூடியது; விதைகள், பத்துக். ஆயெவற் உடற்புணர்ச்சி உறுப்புகள் கடையா. ஆண் நண்டின் _. Des மூலம் பரப்பப்படுகின்றது. எல்லா மரங்களுக் % முதல் கால் பெருத்துத் தடிமனாக இருப்பதால் ஆண் கும் தலைமையான தாகக் ' கருதப்படுவதால் “இதற் ் நண்டை பெண்ணிலிருந்து எளிதில் அடையாளம் “அரசு” _ என்று: 'பெயர் : ஏற்பட்ட்து.. alee, காண முடியும், கோடையில் இவை கட்லோரப் பகுதி அத்தி, பேய்அத்து, ந 'மரம்தின்னிஅத்தி, ் மலை இச்சி



போன்ற மரங்களும் அரசமரத்தின் , குடும்பத்தைச் 

சேர்ந்தவையே; படட ப 
..”" சிறப்புப் பண்புகள், இது . பரந்து. விரிந்து பல 
ஆண்டுகள் வரைவளரக்கூடிய மிகப்பெரியஇலையுதிர்: 

மரமாகும்; இளைகள் பல .உண்டாகி நாலா பக்கம் 

களிலும் பரந்து காணப்படும், ஆலமரம் போன்று 

பெரும். விழுதுகளைத் .-தோற்றுவிக்காவிட்டாலும் 

சில சமயங்களில் இளைகளிலிருந்து ஆங்காங்கே பல 
் ( 

சிறு வேர்கள் :.,தோன்றி நிலத்தை நோக்கி: வளரக்: 

கூடும். மரப்பட்டை சாம்பல் நிறத்திலிருக்கும். (இலை 

கள் மாற்றமைவு உடையவை (8106102416 phylotaxy); 

தனித்தவை; அகன்ற - இருதய :வடிவமுடையவை 

(cordate); Sa கூர்முனை . உடையவை | (caudate); - 

ஏறக்குறைய தொங்கு நிலையிலுள்ளலை; விளிம்புகள் 

(undulate); .. மேற்பரப்பு நெளிசல்களுடையவை - 

© wee 

2 மிலார் , 31) இலையடிச் செல்கள் . 8, மகரந்தத்தாள். 

  
அரச wit (Licus religiosa L.) 

“அரச நண்டு 151 

பளபளப்புடன் ' இருக்கும்; இலைக்காம்பு (petiole) 
மிசவும் நீண்டிருக்கும் (7.5-10.0 செ. மீ.). இலைக் 
கோணங்களில், காம்பற்ற உருண்டையான: சைக் 

கோனியம் (syconium)® என்று கூறப்படுகின்ற : ஒரு 
தனிவகை மஞ்சரி அமைந்திருக்கும். இது' பெரும் 

பாலும் இணையாகக் காணப்படும், இதனுள் மிகச் - 
சிறிய ஒருபாலினப் பூக்கள் ஏராளமாகக் காணப் 
படும். சைகோனியத்தின : நுனியில் சிறுதுளை ஒன் 
றுண்டு, இதையடுத்து உட்புறமாக ஒரு சில ஆண்பூக் 
களும், எஞ்சியுள்ள பகுதியில் பெண்பூக்களைவிட 
அதிக எண்ணிக்கையில் மலட்டுப் பூக்களும் (ஜ1 11௦- 

Wers) அமைந்திருக்கன் றன; ஆண், பெண் பூக்கள் ஒரே 
சமயத்தில் . பக்குவமடையாததால் அயல் மகரந்தச் 

சேர்க்கை ஏற்படுகின்றது. சிறு துளைகள் வழியாகப் 

பூச்சிகள் நுழைந்து கரும்பொழுது, அவை “அயல் 

மகரந்தச் சேர்க்கையை ஏற்படுத்துகின்றன. காய் 

‘4. மலட்டுப் பெண் பூ 5, பெண் பூ 6. லெண்டிசெல் (துணை) 

7, மஞ்சரி 8. பூ இதழ்கள் 9. இலையடிச் சிதல் வடு 10, மலட்டுச் சூலகம்



15& அரசு காலஈடைப் பண்ணைகள் 

போல் காணப்படும் பழுத்த மஞ்சரி, பழுப்புடன் 

கூடிய சிவப்பு நிறத்துடனிருக்கும், இது ஏறக்குறைய 
24 செ. மீ. அகலமுடையதாய், மென்மையும் சதைப் 
பற்றும் பெற்றிருக்கும். இதன் கனி மற்ற தாவரங் 

களிலுள்ளது போலன்றி ஒரே மஞ்சரியிலுள்ள பல 
பெண் பூக்களிலிருந்து உண்டான ௫று கனிகளைத் 
திரளாகப் பெற்றிருப்பதால் இது இணைக் கூட்டுக் 
கனி (மப!(1ற16 ரீ£ய11) என்று கூறப்படுகின்றது. ஐலை- 

செப்டம்பர் மாதங்கள் வரை மஞ்சரி உண்டாகின்றது. 
செப்டம்பர்-நவம்பர் மாதங்கள் வரை கனி உண்டா 
கின்றது. விதைகள் என்று கூறப்படுகின்ற அக்கன் 

(80118)என்ற கனிகள் கடுகைவிடச் சற்றுச்சிறியவை; 
எண்ணற்றவை. இளம் பருவத்தில் இது ஓட்டு 
வாம் தாவரமாகத் (11316) தொடங்கி நாளடை 

வில் பெரும் மரமாவதுண்டு, இது மற்ற மரங்களின் 
கிளைச் சந்துகளிலும், கட்டடங்களின் பிளவுகளிலும் 
முளைத்து, ' மேன்மேலும் வளரும்பொழுது அவற் 
றிற்குத் தீங்கையும், சேதத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றது. 

பொருளாதாரச் சிறப்பு. இதன் இலைகளும் பசுங் 
கிளைகளும், கால்நடைகளுக்கும் யானைக்கும் தவன 
மாகக் கொடுக்கப்படுகின்றன. இலைகளில், புல்லை 
விட 3-3மடங்கு கூடுதலாகப் புரதச்சத்தும் சுண்ணாம் 

புச்சத்தும் இருப்பதனால் அவை எளிதில் செரிக்கப் 
படுவதில்லை. ஆதலால் இலைகள் அவ்வளவு சிறந்த 
தீவனமாகக் கருதப்படுவ தில்லை. இருப்பினும் 
அவற்றின் சக்கையை (roughage) தீவனமாகப் 
பயன்படுத்தலாம், பஞ்சகாலங்களில், பழங்குடி 
யினரால் இலைக்கொழுந்துகளும் கனிகளும் உண 
வாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. வட இந்தியாவில் 
இலைகள் பட்டுப் பூச்சிகளுக்கு. உணவாகப் பயன் 
படுகின்றன. இம்மரத்தின். கனிகள் (அதாவது 
முதிர்ந்த மஞ்சரிகள், பறவைகளால் 
உண்ணப்படுகின்றன. இதன் - பட்டையில் 4 விழுக் 
காடு டேன்னின் (18111௩) என்னும் சத்து உள்ளது.' 
இதன் காரணமாக முற்காலத்தில் தோல் பதனிடு 
வதற்கு இதன் பட்டை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது? 
துணிகளுக்குச் ' சாயமேற்றுவதற்தம் பயன்பட்டது. 
இந்த மரத்திலிருந்து கசியும் பாலில் 0.7-5,1 விழுக் 
காடு வரை *கெளட்சூக்” (cautchouc) என்னும் 
ரப்பர் பிசின் உள்ளது. ஆலம் பிசின் போன்றே 
இதையும் ஊர்தியின் டயர்களில் (ரா) ஏற்படும் 
சிறிய ஓட்டைகளை அடைக்கப் பயன்படுத்தலாம். 
பொற்கொல்லர்கள் கூடு வடிவமுள்ள நகைகளின் 
உட்புறத்தை நிரப்புவதற்கு இப்பிினை இறுகிய 
நிலையில் பயன்படுத்துகின்றனர். அரக்குப் பூச்சிகள் 
இம்மரத்தில் பெருகி வளரும். உவர்ப்புச்சத்து 
கொண்ட இதன் பட்டை, மேகநோய், தோல் நோய் 
ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. கனி 
கள் செரிப்பினைத் தூண்டவும், விதைகள் உடலின் 
சூட்டைத் தணித்துக் குளிர்விக்கவும், இலைகளும் 
பசுங்களைகளும் மலமிளக்கியாகவும், தோல் நோய்: 

விரும்பி - 

களைப் போக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புண் 
வீக்கம், காயங்கள், ஆசன வாயில் தோன்றும் பவுத் 
திரம் (115101) என்னும் நோய் ஆகியவற்றிற்கும் 
பட்டையின் தூள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது; இளம் 
கொழுந்துகளிலிருந்து சலித்தெடுத்த சாம்பல், நாட் 
பட்ட புண்களைக் குணமாக்கும் என்று கூறப்படு 
கிறது. காலில் தோன்றும் வெடிப்புகளுக்கு இம்மரத் 
தின் பாலைத் தடலிக் குணமாக்குகின்றனர். 
உலர்த்தித் தூளாக்கப்பட்ட கனியை நீருடன் கலந்து 
74 நாட்கள் பருக, இளைப்புநோய் (851008) நீங்கும் 
எனக் கருதப்படுகிறது. இதன் கட்டை வெண்மை 
அல்லது சாம்பல் நிறமாகவும், ஒரளவு இறுக்கமா 
கவும், சற்று நீடிக்கும்: தன்மையும் கொண்டது; நீர் 
படும் இடங்களில் நீண்ட நாட்கள் நிலைத்திருக்கும், 
கட்டுமானப் பெட்டிகள் (ற30%108 08566) செய்வதற் 
கும், மாட்டுவண்டிகளின் ஆரக்கால்களுக்கும், அறு 
கரண்டிகள், கிண்ணங்கள் முதலியன செய்வதற்கும், 
இதன் கட்டை பயன்படுகின்றது. 
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அரசு கால்நடைப் பண்ணைகள் 

“இன்றைய நிலையில் நல்வாழ்வுக்குத் தேவையான 
். பால், முட்டை, இறைச்சி போன்ற சத்துள்ள உணவு 

கள் அடிப்படைத் தேவையைக்கூட நிரப்பவில்லை. 
இதற்குக் காரணம் நமது கால்நடைகளின் உற்பத்தித் 
தஇறன் உயராமல் இருப்பதே ஆகும், 

| மேலை நாடுகளில் உள்ள கால்நடைகளின் உற் 
பத்தித் திறனுக்கு ஈடாகக் &மை நாடுகளில் உள்ள 

. கால்நடைகள் இல்லை. இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு 
முன்பு மேற்கு ஐரோப்பாவில் தெரிவு இனவிருத்தி 
(561601146 01664112) மூலம் திறன் மிகுந்த கால்நடை 
களைத் தேர்ந்தெடுத்து இனவிருத்தி செய்கனர். 
இந்தக் காலத்தில் மரபியல் (86081106) வளர்ச்சி 
பெற்று அந்தக் கொள்கைகள் இனவிருத்தியில் பின் 
பற்றப்படுகின்றன. இனவிருத்தியில் உருவாக்கப்பட்ட 
உயர்ந்த கால்நடைகள் நன்றாகப் பராமரிக்கப்



பட்டதோடு நோய்த் தடுப்பு முறைகள் (2012] health 
cover) தீவிரமாகப் பின்பற்றப்பட்டன. 

கால்நடைகளின் உற்பத்தி விவரங்கள் (ற81(00- 
mance data) பதிவாக்கப்பட்டன. இந்த விவரங்கள் 

கணிபொறி (௦௦ழற0(87)மூலம் கணிக்கப்பட்டுக் கால் 
நடைகளின் திறன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. மரபு 
ups Gsfa (progeny testing) மூலம் உயர்நிலையில் 

உள்ள கால்நடைகள் இனவிருத்திக்காகத் தெரிவு 

செய்யப்பட்டன. பின்னர் செயற்கை இனவிருத்தி 

மூறை (கா(1810181 105௩௨11010), சிறந்த கால்நடைகள் 

சந்ததியினை மிக விரைவில் பெருக்க உதவியது. 

78ஆம் நூற்றாண்டில் நமது கால்நடைகளின் 

திறன் அளவில் இருந்த மேல்நாட்டுக் கால்நடைகள், 

இன்று அறிவியல் வல்லுநர்களின் முயற்சியால் பல 
மடங்கு உயர்ந்து இருப்பது ஒரு வரலாறு, அரசு 

ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பால், முட்டை, இறைச்சி 

போன்ற சட்ட உணவுகள் குறைந்த அளவாவது 

கிடைக்க வழிவகை செய்யவேண்டும் என்று திட்டம் 

வகுத்தது. 

இந்தக் குறிக்கோளை அடைய நுமது கால்நடை 
களின் உற்பத்தித் திறன் பல மடங்குகள் பெருக 
வேண்டும். அவற்றின் பராமரிப்பு அறிவியல் முறை 
யில் அமைய -வேண்டும். இன்றைய பொருளாதார 

நிலையில் தனிப்பட்டவர்கள் பெரும் தொகையைக் 
கால்நடைகளின் திறனைப் பெருக்கும் முயற்ியில் 

முதலீடு செய்ய இயலாது. இந்த நிலையை உணர்ந்த 

தமிழ்நாடு அரசு, பல மாவட்டங்களிலும் கால் 

நடைப் பண்ணைகளை அமைத்துள்ளது. 

விடுதலைக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் மாவட்டக் 
கால்நடைப் பண்ணை, ஓசூரில் மட்டும்தான் இயங்கி 

வந்தது. இன்று 11 கால்நடைப் பண்ணைகள் பல 

மாவட்டங்களிலும் செயல்படுகின்றன. 

கால்நடைப் பண்ணைகளின் தலையாய 

குறிக்கோள்கள் 

௮) தமிழ்நாட்டுக் கால்நடைகளில் உற்பத்தித் 
திறனை அதிகரிக்கப் பல கால்நடைத் திட்டங் 
களுக்குத் இறன் உயர்ந்த பொலிகாளைகள், 
கிடாக்கள், பெட்டை ஆடுகள், பன்றிகள், 

கோழி இனங்கள் விநியோகம் செய்தல். 

ஆ) இந்திய நாட்டுக் கால்நடை இனங்கள் மறைந்து 
போகாமல் காப்பாற்றப்படுவதுடன் அவற்றின் 

திறன்களை மதிப்பிடு செய்வது. 

@) பால்வளம் மிகுந்த இந்தியக் கால்நடை இனங் 
களையும் அயல்நாட்டு இனங்களையும் பெருகச் 

அரசு கால்நடைப் பண்ணைகள் 153 

செய்து அவற்றின் பால் உற்பத்தித் திறனைத் 
தமிழ் . நாட்டுச். சூழ்நிலையில் மஇப்பீடு 
செய்வது. 

ஈ) மாடுகள், ஆடுகள், பன்றிகள், கோழி இனங்கள் 
ஆகியவற்றின் தரத்தை உயர்த்தும் ஆய்வில் 
ஈடுபடுதல், 

2) தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்ற பசுமைத் தவனங்களைத் 
தேர்ந்தெடுத்துப் பெருக்கி அவற்றின் விதை 
களையும் நாற்றுகளையும் விவசாயிகளுக்குக் 
கிடைக்க வழிவகை செய்தல். 

௪௭) கால்நடைப் பண்ணைகளின் அழுிலுள்ளவர் 
களுக்குப் பால், முட்டை போன்ற somite 
உணவுகள் கிடைக்கச் செய்வதுடன் அவர் 

களுக்குக் கால்நடை வளர்ப்புபற்றி அறிந்து 
கொள்ள விரிவாக்கப் பணிகளில் ஈடுபடுதல், 

௭) கால்நடைக் சல்லூரி மாணவர்கள், உழவர்கள் 
கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் 
ஆகியோருக்குப் பயிற்சி நிலையமாகவும், 
அறிவியல் அடிப்படையில், கால்நடை வளர்ப்பில் 
ஈடுபடுவதற்கும் உதவியாக இருப்பது, இந்த 
நோக்கங்களுடன் தமிழ்நாடு அரசு கால்நடைப் 
பண்ணைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, ஓசூர். இது ஒரு 
பழமையான பண்ணை; தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 
ஒசூருக்கு அருகே உள்ள மத்திிரி கிராமத்தில் 
அமைந்துள்ளது. இப்பண்ணை 27 அண்டுகள் வரை 
குதிரைகள் வளர்க்கும் பண்ணையாக ஆங்கிலேயர் 
ஆட்சியில் செயல்பட்டது. ஆங்கிலேய இராணுவத் 
திற்குத் தேவையான குதிரைகள் இங்கேதான் வளர்க் 
கப்பட்டன. மிக அழகாகவும் சீராகவும் அமைந் 
துள்ள இப்பண்ணை வெளிதாட்டவர்களையும் 
சுவர்ந்துள்ளது. இப்பண்ணையின் சிறப்புக்கு ஆங்கி. 
லேயர்கள் எடுத்த முயற்சியை வரலாறு மறக்க இய 

லாது. 1924ஆம் ஆண்டு இது இராணுவக் கட்டுப் 
பாட்டில் இருந்து மாநில அரசுக்கு மாற்றப்பட்டது; 
1937 ஆம் ஆண்டு முதல் கால்நடைப் பண்ணை 

யாகக் கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறையின் கட்டுப் 
பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. ஒசூர் பண்ணையொன்றி 
னாலேயே சிந்து கால்நடை இனம் நினைவுக்கு வரும். 
பாரதத்திலிருந்து பாகிஸ்தான் பிரிந்த பின்பு இப் 
பண்ணையின் சிந்து இனம் முக்கியத்துவம் பெற்றது. 
மற்ற மாநிலங்களுக்குப் புதிய பண்ணைகள் அமைக்க 
அடிப்படை சிந்து இன மாடுகள் (000௦031100 5100) 
இந்தப் பண்ணையிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

ஒசூர் பண்ணையின் பருவநிலை அயல்நாட்டுக் 
கால்நடைகள் வளர்க்க ஏற்றதாக உள்ளது. கடல்



2154 அரசு கால்நடைப் பண்ணைகள் 

மட்டத்திற்கு 3000 அடி மேலுள்ள இந்தப் பண்ணை 

யில் அயல் நாட்டு இனப் பால்வள மாடுகளான 

ஜொ்சி(128), ஃபீரிசியன் (1£ர1684௧0) கால்நடைகள் 

இனவீருத்தி செய்யப்படுகின்றன. சிந்து இனமும் 

மூல இனவிருத்தி (றபா£ 260102) செய்யப்படு 

இன்றது. சிந்து இனத்தின் மந்தையின் மிகச்சிறந்த 

பொலிகாளைகளைத் தெரிவு: செய்யப் பரம்பரைச் 

சோதனைத் திட்டம் (progeny testing scheme) செயல் 

படுகின்றது. இந்த இரண்டு இனங்களையும் கலப்பு 

இனவிருத்தி மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்ற கறவைப் 
பசு உருவாக்குவதில் இந்தப் பண்ணையில் ஆய்வு 

நடத்தப்படுகிறது. 

இந்தப் பண்ணையில் உலர்ந்த புல் (hay) 

பதனிடப்பட்ட புல் (811826) ஆகிய இரண்டும் சிறப் 

பாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆட்டுப் பிரிவு, 

பன்றிகள் பிரிவு, கோழி இனப் பிரிவு ஆகியவை 

இந்தப் பண்ணையுடன் இணைந்துள்ளன. 

ஒரூர் கால்நடைப் பண்ணையில் மட்டும் குதிரை 
கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு விவசாயப் 

பல்கலைக் கழகம் விவசாயிகளுக்குக் கால்நடை 
் வளர்ப்புப் பயிற்சி நிலையம் ஒன்றை இந்தப் பண் 
ணையில் நடத்துகின்றது. 

மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, ஒரத்தநாடு, சர 

போஜி அரசு பரம்பரை, அன்னதானம் வழங்க இந் 

. தப் பண்ணையை ஆரம்பித்தது. சத்திரம் இலாக்கா 
வின் 8ழ் இருந்த இந்தப் பண்ணை 1964 ஆம் 
அண்டு கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறைக்கு மாற்றப் 

பட்டது. தஞ்சையிலிருந்து 228 ௫. மீ. தொலைவில் 
உள்ள இந்தப் பண்ணையில் முர்ரா எருமையினம், 

சிந்து இனம் ஆகியவை மூல இனலிருத்தி செய்யப் 
படுகின்றன. கலப்பின மாடுகளும் வளர்க்கப்படு 

கின்றன. ஒரு கோழிப்பிரிவும் இணைந்துள்ளது. 
முர்ரா எருமை மந்தையில் சிறந்த எருமைக்கிடாக் 
களைத் தெரிவு செய்ய மரபுவழி சோதனைத் திட்டம் 

செயல்படுகின்றது, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் 
பல்கலைக் கழகம் விவசாயிகளுக்கெனப் பயிற்சி 

நிலையத்தை இங்கு நடத்துகிறது. 

மாவட்டக் 
தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டி வட்டத் 
இல் உள்ள கொருக்கை கிராமத்தில் இந்தப் பண்ணை 
அமைந்துள்ளது. மணற்பாங்கான இந்த வட்டா 

ர.த்தில் உழவுக்கும், பளு இழுப்பதற்கும் பெயர் 
பெற்ற உம்பளாச்சேரி இனம் அழிந்துவிடாமல் 
இருக்க இந்தப் பண்ணை தொடங்கப்பட்டது. இந் 

தப் பண்ணையில் ஜெர்சி - சிந்து - உம்பளாச்சேரி 
சுலப்பு இனவிருத்தி செய்து, கலப்பினங்கள் பால் 

கொடுக்கும் திறன் பற்றி ஆய்வு நடத்தப்படுகின்றது. 

. பிரிவு, கோழிப்பிரிவு, 

கால்நடைப் பண்ணை, கொருக்கை, : 

அயல் இன கால்நடைப்பெருக்குப் பண்ணை, எஈச்சங் 
கோட்டை. இது தஞ்சாவூரிலிருந்து 15 ௪, மீ, 
தொலைவில் வல்லம் - ஒரத்தநாடு சாலையில் அமைந் 

துள்ளது. மைய அரசு ஆதரவுடன் 1976, ஆம்ஆண்டு 
தொடங்கப்பட்ட இப்பண்ணையில் ஜெர்சி இனம் 

இனவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது. தமிழ் நாட்டில் 
கலப்பின விருத்திக்கு ஜொர்சி இனம் ஏற்கப் 
பட்டுள்ளது.மாவட்டங்களில் உள்ள செயற்கை முறை 
இனவிருத்திக்கான பொலிகாளைகளின் தேவையை 
நிரப்புவதே இந்தப் பண்ணையின் நோக்கம் ஆகும். 
இந்தப் பண்ணையை ஆரம்பிப்பதற்கு ஆஸ்திரேலியா 
அரசு Gath கால்நடைகளை வழங்கியுள்ளது. 
இந்தப் பண்ணையில் டென்மார்க் அரசு உதவி 

யுடன் உறைவிந்து நிலையம் செயல்படுகின்றது. 
உறைவிந்தை உபயோடக்க இத்துறைகளில் உள்ள 

அலுவலர்களுக்கு இங்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. 
இந்தப் பண்ணை தமிழ்நாட்டில் வெண்மைப்புரட்சி 

விரைவாகச் செயல்படப் பெரும்பங்கு ஏற்கிறது. 

மாவட்டக் கால்நடைப்பண்ணை, செட்டிநாடு. இது 

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காரைக்குடிக்கு ௮௬ 

Aw 14 A. மீ. தொலைவில் 1957 ஆம் அண்டு 

தொடங்கப்பட்டது. இப்போது இங்கு தார்பார்க்கர், 

முர்ரா எருமை இனங்களின் அசல் இனவிருத்தி நடத் 

தப்படுகிறது. இந்தப் பண்ணையுடன் ஆட்டுப் 
பன்றிப்பிரிவு அகியவை 

இணைந்துள்ளன. -1 

மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, புதுக்கோட்டை. 
புதுக்கோட்டை அரசால் புதுக்கோட்டை நகரில் பால் 

பண்ணையாக இயங்கிய இப்பண்ணை 1951 ஆம் 
அண்டு கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறைக்கு மாற்றப் 

பட்டது, இப்பண்ணையின் பரப்பளவு 990. 57 ஏக்க 
ராகும, இந்தப் பண்ணையில் சிநது, முர்ரா, அசல் 

இனவிருத்தியும், ஜெர்சி - சிந்து கலப்பு இனவிருத்தி 
யும் செய்யப்படுகின்றன. இப்பண்ணையுடன் ஒரு 

செம்மறி ஆட்டுப்பிரிவு, வெள்ளாட்டுப் பிரிவு, பன்றி 

கள் பிரிவு, கோழிகள் பிரிவு, கலப்பின கஇிடாரிகள் 
உற்பத்திப் பிரிவு ஆகியவை செயல்படுகின்றன. 

" மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, அபிஷேகப்பட்டி,, 
இருநெல்வேலி-தென்காசிச் சாலையில் இருநெல்வேலி 
யிலிருந்து 8-வது கி.மீ. தொலைலில் அமைந்துள்ள 
இந்தப் பண்ணை 1964ஆம் ஆண்டு தொடங்கப் 

பட்டது. கிர்இனம், முர்ரா எருமைபினம் ஆகியவற் 

றின் அசல் இனவிருத்தி நடைபெறுகின்றது. ஜொ்ச- 

இர் கலப்பினபெருக்கச் சோதனையும் நடைபெறு 

இன்றது. இப்பண்ணையில் உறைவிந்து நிலையம் 
ஒன்றும், உறைவிந்து பயிற்சி நிலையம் ஒன்றும்



செயல்படுகின்றன. ஆட்டுப் பிரிவு, கோழிப் பிரிவு, 

பன்றிப் பிரிவுகள் இப்பண்ணையுடன் இணைத் 

துள்ளன. 

மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, உதகமண்டலம். 

உதகை நகராட்டியால், நகராட்டு எல்லைக்குள் நகர 

மக்களுக்குப் பால் வழங்கத் தொடங்கப்பட்ட இப் 
பண்ணை 1961ஆம் ஆண்டு கால்நடைப் பராம;ப் 

புத் துறைக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்தப் பண்ணை 
கடல் மட்டத்திற்குமேல் 7350 அடி உயரத்தில் அமைந் 

துள்ளதால் அயல் நாட்டுக் கால்நடை இனங்கள் 

வளர்க்க ஏற்றதாக இருக்கின்றது. 

அசல் ஜெர்சி, ஃபீரிசியன் மாடுகளும், ஜெர்சி, 

ஃபீரிசியன, ஜொ்சி, டென்மார்க் சவலை (௨௦1௨௩௦) 

கலப்பு இன மாடுகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன, இத் 
தப் பண்ணையிலிரந்து மற்ற மாவட்டங்களுக்குச் 

செயற்கை இனப்பெருக்கத்துக்காக அசல் இனப் 
பொலிகாளைகளும், கலப்பினப் பொலிகாளைகளும் 

லழங்கப்படுிைன. இதில் பன்றிப்பிரிவும் இணைக் 

கப்பட்டுள்ளது. 

அரசு .பால் பண்ணை, மாதவரம். சென்னையை 

அடுத்த மாதவரத்தில் அமைந்துள்ள இத்திலையம் 

1979 ஆம் ஆண்டு கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறைக்கு 

மாற்றப்பட்டது. இப்போது அங்கு கலப்பின மாடு 

களும், முர்ரபப் பொலிகாளைகளும் பராமரிக்கப்படு 

இன்றன. மாதவரம் பால்காரர்கள் குடியிருப்புத் 

DUsDen 29 certs) (Madhavaram milkmen 

colonisation 500206) உரிமம் பெற்றவர்களின் பால் 

மாடுகளைப் பராமரிக்கவும், பசுந்தீவனங்களை அவர் 

களுக்கு விதியோடிக்கவும் இது செயல்படுகின்றது. 
இராம நிலை சழியர்களுக்குக் கால்நடை செயற்கை 
இனப்பெருக்கப் பயிற்சி இங்கு அளிக்கப்படுகிறது, 

ஆடுகள் இனப்பெருக்கம் 

செம்மறி ஆடுகள். தமிழ்நாட்டில் 1982ஆம் 
ஆண்டு கால்நடைக் கணக்கெடுப்பின்படி 55, 36, 514 
செம்மறி ஆடுகள் உள்ளன. இவற்றின தரத் 

தினை உயர்த்த சின்னசேலம், சாத்தூர் ஆகிய இடங் 

களில் ஆட்டுப் பண்ணைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 
ஒசூர், செட்டிநாடு, புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி 

ஆகிய இடங்களில் உள்ள மாவட்டக் கால்நடைப் 

பண்ணை களில் ஆட்டுப்பிரிவும் செயல்படுகின் றது. 

ஆட்டுப் பண்ணை, சாத்தூர். இது காமராஜர் 

மாவட்டத்தில் சாத்தூரிலிருந்து 5 கி.மீ. தொலைவில் 

இருக்கங்குடி மாரியம்மன் கோவில் அருகில் அமைந் 

துள்ளது. இப்பண்ணை 1966ஆம் ஆண்டு தொடங் 

கப்பட்டது. அர்ச்சனா நதி ஒருபுறமும், வைப்பாறு 

நதி மற்றொரு புறமும் இப்பண்ணையைச் சுற்றி 

ஓடுகின்றன. 
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இந்தப் பண்ணையின் நோக்கம் ழ்க்கரிசல், 
இராமநாதபுரம், வெள்ளை, வேம்பூர் ஆயெ ஆட்டு 

இனங்களின் திறனை ஆய்வதாகும். ஆட்டுக் கிடாக் 
கள், விவசாயிகளுக்குப் பல திட்டங்கள் முலம் விநி 
யோகிக்க இப்பண்ணை உதவியாக உள்ளது. ஒரு 
கோழிப்பிரிவும் இப்பண்ணையுடன் இணைந்துள் 

ளது. 

ஆட்டுப்பண்ணை, சின்னசேலம். இது தென்னாற் 
காடு மாவட்டத்தில் சேலம் - தென்னாற்காடு மாவட் 
டங்களின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 
பெருமை வாய்ந்த மேச்சேரி இன ஆடுகளைப் பெருக் 
குவதே இப்பண்ணையின் தோக்கமாகும். பல அரசுத் 

இிட்ட்ங்களுக்கு இப்பண்ணையிலிருந்து ஆட்டுக் 

கிடாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இங்கு ஒரு கோழிப் 
பிரிவுடன் ஒரு வெள்ளாட்டுப்பிரிவும் இயங்குகின்றது. 

ஆட்டுப்பிரிவு, மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, 
ஓசூர். இப்பண்ணையில் மண்டியா இன ஆடுகள் 

இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன. கோரிடேல் 
(௦௦11-0812) மண்டியா கலப்பினப்பெருக்கச் சோதனை 

களும் நடைபெறுகின்றன. 

ஆட்டுப்பிரிவு, மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, 
செட்டிநாடு. இந்தப் பண்ணையில் இராமநாதபுரம் 
வெள்ளை இனம், கீழ்க்கரிசல் ஆகியவறறின் மூல 

இனவிருத்தி நடைபெறுகின்றது. 

ஆட்டுப்பிரிவு மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, 

புதுக்கோட்டை. இப்பண்ணையில் மண்டியா, &ழ்க் 

கரிசல் ஆடுகள் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன. 

ஆட்டுப்பிரிவு, மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணை, 

திருநெல்வேலி. (இந்தப் பண்ணையில் இராமநாதபுரம் 
வெள்ளை, கீழ்க்கரிசல் ஆடுகள் இனப்பெருக்கம் 

செய்யப்படுகின் றன. 

வெள்ளாடுகள் அபிவிருத்தி. தமிழ்நாட்டில் 1982 

ஆம் ஆண்டு கால்நடை கணக்கெடுப்புப்படி, 52, 46, 

192 வெள்ளாடுகள் உள்ளன. மாவட்டக் கால்நடைப் 

பண்ணை, புதுக்கோட்டையில்தலைச்சேரி(7 6111011609) 

வெள்ளாடுகளும், சின்னசேலம் ஆட்டுப்பண்ணை 

யில் ஜமுனாபாரி (.8யம௰3ற2ார) வெள்ளாடுகளும் 
இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகின் றன. 

பன்றிகள் இனப்பெருக்கம். தமிழ்நாட்டில் 1988 

ஆம் ஆண்டு கால்நடைக் கணக்கெடுப்பின்படி 6,93, 

735பன்றிகள் உள்ளன. அவை அனளைத்தமே துப்புர 

வற்ற சூழ்நிலையில் வளர்க்கப் படுகின்றன. இத 

னால் பொது மக்களுக்குப் பன்றி இறைச்சியின் 

மேல் வெறுப்பு ஏற்படுவது இயற்கையே. ஆனால்
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மேநாடுகளில் பொதுமக்கள் அனைவரும் பன்றி 

இறைச்சியை விரும்பிப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

இதற்குக் காரணம் பன்றிகள் அங்கு ' அறிவியல் 

அடிப்படையில் தூய்மையான சூழ்நிலையில் வளர்க் 

கப்படுவதேயாகும். மேலும், நமது நாட்டுப் பன்றி 

களோடு ஒப்பிடும்போது அயல்நாட்டுப் பன்றிகளை 

வளர்ப்பது ஊளதியம் மிகுந்த தொழிலாக உள்ளது. 

ஒசூர், புதுக்கோட்டை, செட்டிநாடு, இருநெல் 

வேலி, உதகை ஆசிய 5 மாவட்டக் கால்நடைப் 

பண்ணைகளிலும், சைதை கால்நடை மருத்துவ 

மனை வளாகத்திலும் பன்றிப் பிரிவுகள் அமைந் 

துள்ளன. அந்தப் பிரிவுகளில் வெள்ளை LUT THO ABUT 

(large white Yorkshire) wom Slacr பெருக்கப்பட்டுப் 

பல அரசுத் திட்டங்களின் வழிவழங்கப்படுகின்றன. 

கோழி வளர்ப்பு, தமிழ்நாட்டில் 1982 ஆம் ஆண்டு 

கால்நடைக் கணக்குப்படி 1, 82, 83, 720 கோழிகள் 

உள்ளன. கோழி வளர்ப்பை ஓர் இலாபகரமான 

தொழிலாக அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். 

அதற்கான திறன் மிகுந்த கோழியினங்களை மக் 

களுக்குக் கிடைக்க வழிவகை செய்யவும், கோழி 

பராமரிப்புப் பற்றிய விவரங்களை நேர்முகமாகத் 

தெரிந்துகொள்ளவும், 25 கோழி விரிவாக்க நிலை 

யங்களும், 4 மாவட்டக் கால்நடைப் பண்ணைகளில் 

(ஓரத்தநாடு, புதுக்கோட்டை, செட்டிநாடு, அபிஷே 

கப்பட்டி) கோழிப் பிரிவுகளும், செங்கற்பட்டு 

மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டுப்பாக்கத்தில் ஒரு 

கோழிப் பண்ணையும் இயங்கி வருகின்றன. 

மேலும் காட்டுப்பாக்கம், ஒசூர் ஆகிய பண்ணை 

களில் குஞ்சு பொரி க்கும் நிலையங்களும் செயல்படு 

இன்றன. இந்த நிலையங்களில் பொதுமக்களுக்கு 

அடை வைக்கும் முட்டைகள், கோழிக் குஞ்சுகள், 

வளர்ப்புக் கோழிகள் ஆயெவற்றைப் பெறுவதற்கு 

வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நலமுடன் வாழ 

வும், உடல்நலத் தகுதியுடன் அறிவாற்றல் மிகுந் 

தவர்களாகவும் இருப்பதற்கு உணவில் பால், 

முட்டை, இறைச்சி போன்ற ஊட்ட உணவுகள் 

உகந்த அளவு சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். 

தமிழ்நாட்டில் கால்நடைகளின் தரத்தை 

உயர்த்து, உஎட்ட உணவுகளின் உற்பத்தியைப் 

பெருக்கித் தமிழ் மக்களுக்குத் தேவையான அளவு 

இடைக்க வழி'செய்யும் நற்பணியில் அரசுக் கால் 

நடைப் பண்ணைகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. 

சுர 
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ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் (1800000405), சமு 

தாயம், கல்வி போன்ற பல துறைகளின் முன்னேற் 

றத்திற்காகவும், பல நல்ல திட்டங்களை வகுக்கவும் 

அரசால் தொகுக்கப்படும் புள்ளிவிவரங்கள் அரசுப் 

புள்ளிவிவரம் ((01110181 818115(105) எனப்படும், இவ் 

வாறு புள்ளிவீவரங்களைத் தொகுக்கும் பணி பழங் 

காலந்தொட்டே இருந்து வருகிறது. முதன் முதலில், 

மக்கள்தொகையியல் (0080௩0 த8ற13), பொருலியல் 
விவரங்களை மட்டுமே அன்றைய அரசுகள் தொகுத் 

தன. ஆனால் நாளடைவில் பலவகைப் பட்ட விவரங் 
களைப் பல துறைகள் தொகுக்கத் தொடங்கின. 

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்தற்குப் புள்ளிவிவரம் 
பெரிதும் பயன்படுகின்றது என்ற உண்மையை 

அறிந்த அரசு எல்லாத் துறைகளிலும், அவ்வத்துறை 

சம்பந்தப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களைத் தொகுக்கின் 

றது. புள்ளிவிவரங்களைத் தொகுக்கும் பணியைக் 

கவனிக்கத் தனியாக ஒரு புள்ளியியல் துறை 

(statistical மேகா) யை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 

இந்தப் புள்ளியல் துறை, மற்றத் துறைகளில் தொகுக் 

கும் புள்ளிவிவரங்களைப் பற்றி ஆராய்ந்து உண்மை 

யான, நம்பகமான புள்ளிவிவரங்களைத் தொகுப் 

பதற்கான வழிவகைகளை உருவாக்கி அரசுக்குத் தரு 

சின்றது. புள்ளியியலில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களையோ, 

நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்களையோ . கொண்டு, 

புள்ளிவிவரங்கள் திரட்டப்படுகின்றன. 

புள்ளிவிவரங்கள் ஒரு நாட்டின் இன்றைய நிலை 

யையும், இதற்கு முந்திய நிலையையும் அறிந்து 
கொள்ளப் பயன்படுவதல்லாமல், எதிர்காலத்தில் 

நாட்டின் பல்வேறு நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்ய 

வும் பயன்படுகின்றன. இப் புள்ளிவீவரங்களின் அடிப் 

படையில் தான் அரசு திட்டங்களை வகுக்கின்றது, 

நீண்டகால, குறுகிய கால, தொடர் திட்டங்களை 

வகுக்கவும், அத்திட்டங்களைச் சிறந்த முறையில் 

செயல்படுத்தவும் புள்ளிவிவரங்கள் மிகவும் அவசிய 

மாகும். வேளாண்மை உணவு, கல்வி, பொருளா 

தாரம், வணிகம், தொழில், பொதுநலம், பாது 

காப்பு, அஞ்சல் தொலைவரி, போக்குவரத்து போன்ற 

வேறு துறைகளில் புள்ளிவிவரங்கள் தொகுக்கப்படு 
கின்றன. அவை அந்தந்தத் துறையில் பயன்படுத்தப் 

படுவதல்லாமல் மற்ற அரசுத் துறைகளிலும் ஒருங்கி 

ணைந்த முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புள்ளி 
விவரங்கள் இல்லாமல் ஓர். அரசு திறமையாக செயல் 

படுவது மிகவும் அரிதாகும். 

௦௧.௬ 

அரணை . 

நிலவாழ் களர்வன விலங்கு வகைகளுள் அரணை : 
களும் (811015) ஒன்றாகும். இவற்றின் உடல்தோல்



வழவழப்பான, பளபளப்பான புறத்தோல் செதில் 

களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் நீண்ட 

உடல் தலை, கழுத்து, நடுவுடல் (11), வால் 

என்னும் பகுதிகளையுடையது. இதன் கூம்பு வடிவ 

மூடைய தலையின் மேல்பக்கத்தில் தோலெலும்புத் 

தகடுகள் (05(60061808) உள்ளன. உடற் பகுதியுடன் 

இரண்டு இணை கால்கள் இணைந்துள்ளன. இதன் 

வால், உடலின் மிக நீளமான பகுதியாகும். தாடை 

களின் உள்விளிம்புடன் கூர்மையான கூம்புப் பற்கள் 

(conical teeth) ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. சற்றே 

பிளவுற்று, செதில்களுடன் கூடிய நாக்கு வாய்க்குழி 

யில் உள்ளது. 

atiaeGugev  (ablepharus), சால்சிடெஸ் 

(chalcides), கோருசியா (corucia), லைகோசோமா 

(lygoscma), Guoyywa (mabuya), யுமிசஸ் (00160655), 

மேக்ரோசின்கஸ் (4005211006) நெசியா. (௦65518), 

நியோசெப்ஸ் (௩60565), Har sa (sincus), wore 

Aengew (trachysaurus), டிரோப்பிடோபோரஸ் 

(tropidophorus), #Gari_G-av (sulotes), * என்னும் 

பதின்மூன்று பொதுவினங்களைச் சேர்ந்த ஏறக் 

குறைய 400 அரணைச் சிறப்பினங்கள் அ.ன்'டார்க். 

டிகா தவிர்த்து உலகின் அனைத்துப் பததிகளிலும் 

வாழ்கின்றன. ஆப்பிரிக்காவிலும் தென்கிழக்கு ஆசியா 

விலும் கிழக்கிந்தியப் பகுதிகளிலும் இருநூறுக்கும் 

அரணை 157 

A 

மேற்பட்ட அரணை வகைகள் காணப்படுகின்றன. 

மேலைநாடுகளில் இவை அதிகமாகக் காணப்பட 

வில்லை. 

சாலமன் தீவுகளில் வாழும் இரண்டடி நீளமுள்ள 

கோருயோ செப்ரேட்டா (07742/2 zebrata), என்னும் 

சிறப்பினமே அரணைகளுள் மிகப் பெரியதாகும். 

லசர்ட்டிலியாவின் (1308111118) இரு பெரிய குடும்பங் 

களுள் அரணைக் குடும்பமும் ஒன்று, மிக அதிக 

எண்ணிக்கையில் அரணைச் சறப்பினங்கள் காணப் 

பட்டாலும் அவற்றின் உடலமைப்பில் பெரும் வேறு 

பாடுகளில்லை. பெரும்பாலான அரணைகள் கூம்பு 

வடிவத் தலை, உருளையான நடுவுடல், கூராக முடி 

யும் வால், வழவழப்பான செதில்கள் ஆகியவற்றைக் 

கொண்டிருப்பினும் சில அரணைகள் சற்று மேல் 

மாகத் தட்டையான நடுஉடல், குட்டையான வால், 

நீட்சி உடைய சொரசொரப்பான செதில்கள் ஆகிய 

வற்றைக் கொண்டுள்ளன. டிராக்கிசாரஸ், சின்கஸ், 

மெபுயா ஆ$யவற்றில் ஐவிரற்கால்கள் ( 0601204013 

1/0 சமச்சீரமைப்புடன் உள்ளன) லைகோசோமா 

(1928050103) போன்றவை கால்களற்றவை; ஏனையவை 

இவ்விரு நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட பல்வேறு 

நிலைகளிலுள்ள கால்களைக் கொண்டுள்ளன. 

நான்கு கால்களிலும் விரல்கள் ஒரே எண்ணிக்கையில் 

உள்ளன; ஆனால் சில இனங்களில் முன்னங்கால்களில் 

  

  

  
    

கோரு9ய செய்ரேட்டா
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குறைவாகவும் பின்னங்கால்களில் : அதிகமாகவும் 
காணப்படுவது உண்டு. ஒரே பேரினத்தைச் சேர்ந்த 
பல$றப்பினங்களில்கூட கால்கள்பல்வேறு நிலைகளில் 
காணப்படுகின்றன, சுலோட்டெஸ் பொதுவினத்தில் 
வாலின் அமைப்பு கால்களின் அமைப்பைப் பொறுத்து 

மாறுபடுகிறது, தமிழகத்தில் காணப்படும் மெபுயா 
விற்கு நீண்ட கால்களும், நீண்ட வாலும் உள்ளன. 
லைகோசோமாவின் வால் குட்டையாக உள்ளது. 

அரணைகளுள் பெரும்பாலானவை ஈரமற்ற 
மணல் தரையிலுள்ள வளைகளில் வாழ்கின்றன; 

அவ்வப்போது வளையிலிருந்து வெளிவந்து தரையின் 
மேல் சகளர்ந்து சேல்லும் இரையைப் பிடிக்கவும் 
அல்லது தான் இரையாகாமல் தப்பிக்கவும் வேகமாக 
ஓடும் தன்மையன, எனினும், இவை ஓட்டத்தில் 

சிறந்தவையல்ல, இவற்றுள் ஒன்றுகூட. நடுஉடவைத் 

தரையினின்று தூக்கிக்கொண்டு பின்னங்கால் 

களால் ஒடும் ஆற்றல் உடையதன்று. அரணைகள் 
நிலத்தின் மேல் அளர்வதற்கும் ஒடுவதற்கும் 

மட்டுமன்றி வளை தோண்டுவதற்கும் கால் 
களைப் பயன்படுத்துகன்றன. பொதுவாக இவை 
வளை தோண்டுதலில் தேர்ச்சியுடையவை, 'கால் 

களற்ற அரணைகள் பாம்புகளைப் போன்று நடு 

உடலைப் பல இடங்களில் வளைத்து வாலின் உதவி 
யுடன் படுக்கை வாட்டத்தில் நிலத்தின் மேல் விரை 
வாக சளர்ந்து செல்லும், கால்களற்ற நெசியா 

போன்றவை கூம்பு போன்ற தலையைப் பயன்படுத்தி 
வளையைத் தோண்டுகின்றன. நியோசெப்ஸ் போன்ற 
வற்றில், கீழ்த்தாடை உள்ளிழுக்கப்பட்டுத் தலையின் 
விளிம்பிற்குள் அமைந்துள்ளது. மேலும், தலையைச் 
சூழ்ந்துள்ள வலிய செதில்கள் ஒன்றோடொன்று 
இணைந்து ஒரு இண்மையான உறை போல் அமைந் 
துள்ளன, ஆதலின், தலை வலிமையான வளை 

தோண்டும் கருவியாக இயங்குகிறது. மூச்சுத் துளை 
கள் பாதுகாக்கப்பட்டு அல்லது மூடப்பட்டு வளை 

தோண்டுவதற்கு ஏற்றபடி அமைந்துள்ளன. லைகோ 
சோமா, எபில்ஃபேரஸ் போன்றவற்றில் கண்ணின் 
கழ் இமை (lower 636114) மெல்லியதாகவும், ஒளி 
கடுருவும் சவ்வாகவும் கண்ணைப் போர்த்தியபடியும் 

அமைந்துள்ளது. இதனால் கண், வளை தோண்டும் 

போது மண்துகள்களினின்றும், தரையில் ஊரும் 
போது காற்றிலுள்ள தாசிகளினின்றும் பாதுகாக்கப் 
படுவதுடன், தடையின்றிப் பார்க்கவும் முடிகின்றது. 
பொதுவாக செவிப்பறை (622 00) ஒரு உட்குழிவின் 
அடிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும். ஆனால், இது சில 
வற்றில் தோல் மட்டத்திலேயே அமைந்துள்ளது. 

பல அரணைகள் புதர்களின் மீதும், மரங்களின் 

மீதும் ஒடும் தன்மை உடையனவாயினும், மர வாழ்க் 
கைக்கு ஏற்ற தகவமைப்பு எதுவும் பெற்றிருக்க 
வில்லை, கோருசியா சொப்ரேட்டாவிற்ரு மட்டும் மரக் 

கிளையைப் பற்றிச் சுற்றிக்கொள்ளும் தன்மையுடைய 
வால் உள்ளது. இவற்றுள் எதுவும் இளைக்குக் 
கிளைத் தாவும் தன்மையையோ, மரத்தின் 
மேலிருந்து காற்றில் தவழ்ந்து தரையை அடையும் 
தன்மையையோ பெறவில்லை, 

டிரோப்பிடோஃபோரஸ் போன்ற சில அரணை 

வகைகள் சிறு கால்வாய்களில் கரைகளிலும் ஆஸ்தி 
- ரேலியாவில் சில கடற்கரைகளிலும் வாழ்கின்றன. 

மெபுயா விட்டேட்டா (mabuya vitatta) Ho நீர் 

curipeney (semi-aquatic life) மேற்கொண்டுள்ளது. 
இதை நீர்ப்பரப்பின் மேலுள்ள அல்லி இலைகளின் 
மேல் காணலாம். இது தனது இரையான மீனை 
நீரினுள் பாய்ந்து பிடிக்கும் தன்மையது, இந் 
தஇிய-பசிபிக் பகுதியைச் சார்ந்த சுந்தா தீவுகளின் 
நிலநீர்வாழ் அரணை வகைகள் உப்பங்கழிகளில் 
காணப்படுகின்றன. எனீனும், அரணைகளில் எது 

வும் நீரில் மட்டும் வாழ்வதில்லை. ஆப்பிரிக்காவிலும் 
கிழக்கந்தியப் பகுதிகளிலும் காணப்படும் பல 
அரணைச் சிறப்பினங்கள் காடுகளில் வாழ்கின்றன. 

இவை அழுகும் மரத்துண்டுகளிலும், சருகுகளுக்கும் 
கற்களுக்கும் அடியிலும் மறைந்து வாழ்கின்றன. 

பெரும்பாலான அரணைகள் தரையில் வளைகளுக் 

குள் வாழ்கின்றன. இக்காரணத்தாலேயே இவற் 
றின் உடலமைப்பு ஏறக்குறைய ஓரே வகையாகக் 
காணப்படுகின்றது. 

கோருசியா, மேக்ரோசின்௧கஸ் போன்ற பெரிய 

அரணைகள் தாவர உணவை உட்கொள்கின்றன, 

காவர உணவை அரைக்க உதவியாக, இவற்றில் 
பற்கள் வலிமையாகவும், தட்டையாகவும், அகன்றும், 
பல பல்முகடுகளுடனும் (5) காணப்படுகின் றன, 

ஏனைய அரணைகள் உனுண்ணிகள் (௦470140165) 

கம்பளிப்புழு, தத்துக்களி, வண்டு போன்ற பூச்சி 
களை உண்பவை,. இவற்றைத் தாடைகளால் 
பிடித்துப் பல்முகடுகளையுடைய கூரிய பற்களால் 
அரைத்து விழுங்கிவிடுகின்றன. சிறு ' பூச்சிகள், சிலந் 

Bact ஆகியவற்றை உணபவை நாவினால் இரை 
யைப் பிடித்து உண்கின்றன. இவற்றின் நாக்கு தடித் 
தும் பின்நோக்கியுள்ள சிறு செதில்களுடனும் ஒட்டும் 
தன்மையுடனும் உள்ளது, ' இலங்கையில் காணப் 
படும் நெசியா மண்புழுவை உண்ணும் தன்மையு 
டையது, மண்புழு வாயைவிட்டுத் தப்புவதைத் 
தடுக்க இவற்றின் பற்கள் கூர்மையாசவும், பின் 
நோக்கியும் உள்ளன. டிராக்கிசாரஸ் போன்ற சில 
அரணை வகைகள் தாவரங்களையும், விலங்குகளை 

யும் உண்ணும் அனைத்துண்ணிகள் (௦041190165) 

ஆகும், , 

வளைகவுல் வாழ்வதாலும், தரையில் பொருள் 

களுக்கடியில் வாழ்வதாலும், தரையில் வேகமாக 
ஊர்ந்து இவை தங்களை உண்ணும் பாம்பு



    

போன்ற எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிக்சின்றன, சில 
லசர்ட்டிலியாக்களில் காணப்படும் சுற்றுப்புறத்திற் 
கேற்ப உடல் நிறம் மாறும் தன்மை இவற்றில் 
இல்லை. எதிரிகள் தாக்கினால், தப்பிக்க இவை ஒரு 
தந்திரத்தைக் சையாளுகின்றன. எதிரி அரணையின் 
வாலைக் கவ்விப் பிடிக்கும்போது அது நடு 

, உடலைச் சட்டென்று முறுக்கி, வாலைத் துண்டித்து 
விட்டு விரைவாக ஓடி மறைகின்றது, இச் செய 
அக்குத் தன்உறுப்பு முறிவு (24௦(௦ஈடி) என்று 
பெயர். முடமான வால் மீண்டும் வளர்ந்து முழுகா 

கின்றது. மீட்பாக்கத்தினால் (62₹06781100) வளர்ந்த 

பகுதியில் முள்ளெலும்புகள் (21286) உண்டாவ 
தில்லை. கவனத்தை ர்க்கும் நிறத்திலுள்ள வாலைக் 
கொண்டுள்ள இளம் அரணைகளும் இந்த முறை 

யையே கையாண்டு . எதிரிகளிடமிருந்து தப்பு 

கின்றன. ் 

ஆண் அரணைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங் 
களில் (660102 8688008) நிறமாற்றம் ஏற்படுகிறது: 

ஆண் சிவப்பு சார்ந்த நிறங்களைப் பெறுகின் றது, 
பெண்ணிலிருந்து வெளிப்படும் மணத்தை நுகர்ந்து 

ஆண், பெண்ணை அடைகின்றது. இரண்டும் வால் 
களைப் பின்னிக்கொண்டு புணர்ச்சியில் ஈடுபடு 

கின்றன. பெண் அரணை முட்டைகளை எஈனுகிறது. 

அது முட்டைகளைச் சிறு பொந்திலோ, அழுகும் 
மரத்துண்டின் அடியிலோ,கற்குவியலுக்கு அடியிலோ 
பாதுகாப்பாக வைக்கின்றது. ஓர் ஈத்தில் 

இரண்டு முதல் இருபத்தைந்து முட்டைகள் இருக்கும். 
யுமிசஸ் போன்ற அரணைகள் முட்டைகளைப் பாது 

காப்பதடன் அவை அமழுகிவிடாமலிருக்க அவ்வப் 
போது நாவினால் புரட்டிவிடுகன்றன. முட்டை 

யினுள் ௧௬ வளரும்போது, முட்டையும் சற்றே பெரி 
தாகின்றது. டிராக்கிசாரஸ் போன்றவை முட்டை 
களை உடலினுள் தக்க வைத்துக் குட்டி அரணை 

களை வெளியிடுகின்றன. மெபுயாவில் முட்டையிடும் 
சிறப்பினங்களும், குட்டிகளை. ஈனும் சறப்பினங் 
களும் உள்ளன. 

அரணைகள், ௪எர்வன வகுப்பில் (12011118), ஸ்குவ 
மேட்டா (800803(4) வரிசையில் லசர்ட்டிலியா (1400 

tilia) துணைவரிசையில் சின்சடே (801001446) குடும் 
பத்தின்&ழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ப, 

நூலோதி ae 

Schmidt, K.P., & Inger.R.F., ‘‘Living Reptiles of 
the World’’-Double-day & Co., New York, 1957. 
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இச்செடி, ஒருவிதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களில் 
ஒன்றான சஞ்சிபிரேசியைச் (210212:௧௦686)சார்ந்தது. 
இதற்குத் தாவரவியலில் அல்ப்பீனியா கலாங்கா 
(alpinia galanga willd.) என்று பெயர், அல்ப்பீனியா 
கலாங்கா என்பது பெரிய கலாங்கா (268167 281௧28) 
என்றும், ௮ல்ப்பினியா ஆஃபிசனாரம் (4, 2ி120சாயா 
(hance) என்பது சிறிய கலாங்கா (16856 galanga) 
(சிற்றர.த்தை அல்லது சித்தரத்தை)என்றும் முறையே 
அமைக்கப்படுகின்றன. பேரரத்தை கிழக்கு இமா 
லாயத்திலும் தென் மேற்கு இந்தியாவிலும் பரவியி 
ருக்கின்றது; தென்னிந்தியாவிலும் கிழக்கு வங்காளத் 
திலும் பயிரிடப்படுகின்றது. சிற்றரத்தை சீனா நாட் 
டைச் சேர்ந்தது.இப்பேரினத்திற்குப் பிராஸ்பர் அல்ப் 
பைனஸ் (003061 ௨101005)என்ற இத்தாலிய நாட்டுத் 
தாவரவியல் வல்லுநரின் நினைவாக அவர் பெயர் 
வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிறப்புப்பண்புகள், இதன் மட்டநிலத்தண்டு 
(012006) தடிப்பானது; கிடைமட்டமாக அமைந்தி 
ருக்கும். இது பலபருவத் (2௩/81) தாவரம். 
இதன் தண்டு 2-2,5 மீ, உயரம் வளரக்கூடியது. 
இலைகள் ஏறக்குறைய 1 மீ, நீளம் இருக்கும்; பள 
பளப்பானவை; நீள்சதுர ஈட்டி வடிவமானவை 
(01002-1300601816). மஞ்சரி மலர்களை அடர்த்தி 
யாகக் கொண்டது; பானிக்கில் (ற311016) வகையைச் 
சார்ந்தது, புல்லிவட்டம் மூன்று பிளவுகளுடைய 
குழல் வடிவமானது. அல்லி வட்டம், புல்லி வட்டம் 
போன்று நீண்டிருக்கும். மகரந்தத் தாள் ஒன்றே, 
இதுசூற்பை கீழ்மட்டத்தில் அமைந்து, மூன்று அறை 
களைக் கொண்டது; ஒவ்வோர் அறையிலும 1-2 
சூல்களுண்டு. கனி வெடிக்கரத தீங்கனி (றர) 
வகைக்கனி; ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறத்துடன் உருளை 
வடிவமாக, செர்ரி (ப்சாடு) கனி அளவில் இருக்கும், 
விதைகள் மூன்றிலிருந்து ஆறு வரை இருக்கும். 
அவை சாம்பல் நிறமுடையவை. 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, பேரரத்தையின் மட்ட 
நிலத் தண்டைக் கடுக்காயுடன் சேர்த்து ஒருவகைச் 
சாயம் செய்கிறார்கள். wit pugs தண்டைக் 

கொண்டு செய்யப்படும் மருந்து குரல்வளையைச் 
செம்மைப்படுத்தக்கூடியது, மணமுடையது, உறைப் 
பானது; வயிற்று உப்புசத்திற்கு மருந்தாகப் (0ரு]1- 
ற21/75)பயன்படுகின்றது. சாராயப் பானங்களில்இதை 
மாணமூட்டுவதற்குச் சேர்ப்பதனால் மதிமயக்கும் 
அதிகரிக்கின்றது. இது ஆண் மலட்டுத்தன்மையைப் 
(sterility) :போக்குகின்றது. மார்புச்சளி, சளியினால் 
ஏற்படும் மூக்கடைப்பு (catarrh) ஆகியவற்றைக் 
குணப்படுத்துகின்றது. வாயின் கெட்ட நாற்றத்தைத் 

போக்குகின்றது; மூட்டுவாதத்துற்கு (rheumatism
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அரத்தை (alpinia galanga Sw.) 

1. இலை 8. பூ 3, சூற்பையின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 4. சூற்பையின்' குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ௪, மஞ்சரி . 
6. உலர்ந்த மட்டநிலத் தண்டு (அரத்தை) 7. மகரந்தத்தாள் 8. சூலகத்தண்டு 9, சூற்பை 10, சூல்கள் 

மருந்தாகக் . கொடுக்கப்படுகின்றது. : ஜாவாவில் 

(478) இதன் கனிகளை ஏலக்காய்க்குப் பதிலாகப் 

பயன்படுத்துகின்றார்கள். கஇழங்கைக் குறைந்த அள 
வில் சாப்பிட்டால் சுவாசத்தை அளக்குவிக்கும். 
ஆனால் அதிகமாகச் சாப்பிட்டால் சுவாசத்தைப் 
பாதிக்கும், சித்தரத்தை குழந்தைகளை விரைவில் 
பேசவைக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகின்றது. சில 
நாடுகளில் இஞ்சிக்குப் ' பதிலாக : இதைப் பயன் 
படுத்துகின்றார்கள்; வினிகரில் (41௩6284ழ) கலக்கின் 
றார்கள்; சோவியத் -நாட்டில் கால்நடைகளுக்கு: 
மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஷ் 

= எம், எல், லீ. 

நூலோதி 

1. Baker, J.G. inHook f. Fl. Br. Ind, V.P.253, 1887. 
2. The Wealth of India, Vol. I, p. 253, CSIR Publ., 

New Delhi, 1948. 

அரபிக்கடல் 

அரபிக்கடல் இந்தியப் பெருங்கடலின். வடமேற்குப் 
பகுதியாகும். பண்டைக் . காலத்து' அரபியர் இக்



கடலை இந்தியக் கடல் எனவும் '*பெருங்கடலின்'” 
(21621 568) ஒரு பகுதி எனவும் . அழைத்தனர். தடக் 
காற்று வீசும் அகலாங்கில் (trade wind latitude) 
அமைந்துள்ள இக்கடல் ஐரோப்பாவிற்கும் இந்தியா 
விற்கும் இடையிலுள்ள மிக முக்கியமான கடல் வழி 
யாகும். வடக்கில் பாடுிஸ்தான், ஈரான் ஆகியவையும்; 
கிழக்கில் இந்தியாவும், மேற்கில் அரபிய முந்நீரகமூம் 
தெற்கில் இந்தயப் பெருங்கடலும் அரபிக் கடலைச் 

சூழ்ந்துள்ளன. சிந்து நதி இக்கடலில் கலக்கும் நதி 
களுள் முக்கியமான து. 

இக்கடல் வடமேற்கில் ஓமன் வளைகுடா, 
ஹார்மஸ் (17010102) நீர்ச்சந்தி இவற்றின் வழியாகப் 
பாரசீக வளைகுடாவுடனும், தென்மேற்கில் பாப்- 
எல்-மான்டெல் (8௦-61-1881) நீர்ச்சந்தி, ஏடன் 
வளைகுடா வழியாகச் செங்கடலுடனும் இணைந் 
துள்ளது. சுமார் 3,859,100 சதுர கி.மீ. பரப்புடைய 
இக்கடலின் பெரும்பகுதி 3,200 மீட்டருக்கு மேற் 
பட்ட ஆழமுடையது. இக்கடலின் பெரும ஆழம் 
(5,300மீ.) சோமாலி படுகையில் (8௦1811 8810) 
உள்ளது. 

அரமிக் தீபகற்பத்தின் கண்டத்திட்டுப் பகுதி 
"குறுகியதாகவும், சோமாலி கரையோரப்பகுதி மிகக் 
குறுகியகாகவும் உள்ளன. சொகோட்ரா' தஇீவிற்குத் 
(Socotra ]81800) தென்கிழக்கே கிடக்கும் கார்ல்ஸ் 

பெர்க் மலைமுகடு இக்கடலின் தென் எல்லையாக 
அமைந்துள்ளது. மூரே மலைமுகடு அரபிக் கடல் 
படுகையை ஓமன் வளைகுடா படுகையிலிருந்து பிரிக் 
கின்றது, அரபிக் கரையோரப்பகுதியில் முருகைப் 
பாறைகள் கிடையா. 

இக்கடல்படுகையில் காணப்படும் படிவுகளின் 
பெரும்பகுதி கண்டப்பகுதி தோற்றமுடையவை 
(terriginous). இவை சுமார் 2750 மீ, ஆழமுள்ள 
படுகைப்பகுதி வரை காணப்படுகின்றன. இதற்கும் 
HDS ஆழமுள்ள படுகையில் குளாபிஜெரைனா 
அசும்பும், 4,000 மீட்டருக்கும் அதிக ஆழமுள்ள 
படுகையில் செங்களியும் காணப்படுகின்றன. ஃபொரா 

மினிஃபெரா அசும்புகளினிடையில் . மங்கனீஸ் 

முண்டுகள் பெருமளவில் உள்ளன. இதன் மேற்பரப்பு 
நீரின் வெப்பம் 24-28? செலிசியஸ் ஆகவும், உவர்மை 
35-36%, ஆகவும் உள்ளன. கோடை காலத்தில் 
அராபிய,  சோமாலி கரையோரப் பகுதிகளில் 

நீரெழுச்சி (பறள!11௩2) உண்டாகிறது. ராஸ்-அல்- 

ஹாட் (8௨5-81.-1கம4) பகுதியில் ஹைட்ரஜன் 

சல்பைடு உள்ள நீர் மேலெழுவதால் மீனினங்கள் 

பெருமளலில் இறக்கின்றன. இத்தகைய நிகழ்ச்சி 

அடிக்கடி அரபிக் கடலில் நடைபெறுகிறது. 1957ஆம் 

. ஆண்டு ஏறத்தாழ 30,000 சதுர ௫.மீ. பரப்பில் 

சுமார் 20,000 டன் மீன்கள் இறந்ததாகக் கணிக்கப் 

Y.&-2- (1 
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பட்டது. 8ஆம், 9ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கிடைத்த 
இக்கடலின் மேற்பரப்பு நீரோட்டத்தைப் பற்றிய 
அறிவு, கப்பல் செலுத்துவதற்குப் பயன்பட்டது. 
ஜான் முரேயும் பன்னாட்டு இந்தியப் பெருங்கடல் 

,_ ஆய்வுப் பயணங்களும் இக்கடலைப் பெரும் அளவு 
ஆய்வதற்கு உதவின. 

அரபுராக் கடல் 

அரபுராக் கடல் மேற்குப் பசுபிக் பெருங்கடலின் ஒரு 
பகுதியாகும். இது ஆஸ்டிரேலியாவின் வடக்தக் 
கடற்பகுதி, கார்பன்டேரியா வளைகுடா, நியூகினியா 
தீவின் தென் கிழக்குக் கடற்பகுதி ஆகியவற்றிற்கு 
இடையில் 650,000 சதுர கி. மீ, பரப்பில் அமைந் 

துள்ளது. இதன் பெரும நீளம் 7,277. 5 க, மீ,, பெரும 
அகலம் 564.2க.மீ. ஆகும். இக்கடல் மேற்கில் திமோர் 
கடலுடனும், வடமேற்கில் பாண்டா, சிராம் கடல்களு 

டனும் இணைந்துள்ளது. கிழக்கில் டாரஸ் நீர்ச்சந்தி 
யானது இக்கடலைக் கோரல் கடலுடன் இணைக் 

கிறது. சாகுல் திட்டின் ஒரு பகுதியான அரபுரா 
திட்டு இப்பெருங்கடலில் உள்ளது, இங்குப் பொது 
வாக ஆமம் குறைந்தும், மேற்கே செல்லச் செல்ல 
ஆழம் மிகுந்தும் காணப்படும், அந்த ஆழமான பகுதி 
களில் பவளங்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின் றன. 

அரபுராத் தட்டில் ஒரு வறண்ட காலநிலை காணப் 
படும், 12,000 அடி. உச்ச ஆழம் கொண்ட அருங் கடல 

டிக்குழி நிலத்தைச் சுற்றி அருந் தீவுகள் நில மேலெழுச் 
சியால் உண்டாகியுள்ளன. இந்தக் குழிநிலம் சராம், 
அரபுராத், திமோர் கடல்களின் வழியே மேற்கு 
நோக்கி விரிவடைந்து இந்தியப் பெருங்கடலில் ஜவா 
அகழியாகத் தொடர்கிறது. இக்கடலில் மேல்தள 

நீரோட்டங்கள் 8” தென் அகலாங்குக்கு வடக்கில் 
தென்படுவதில்லை. அந்தக் கோட்டின் தெற்ில் குளிர் 
காலத்தின் போது நீரோட்டங்கள் மேற்கு நோக்கிச் 

செல்கின்றன. ஆயினும் கோடைகாலத்தில் அவ்வாறு 
இருப்பதில்லை. ் 

கப்பல்கள் செல்வதற்கு டாரஸ் நீர்ச்சந்து இடை 
யூறுள்ள வழியாகும். அரபுராக் கடலில் காணப்படும் 
எண்ணற்ற குறிப்பிடப் படாத குறைந்த ஆழமுள்ள 
இடங்கள் கடற்பயணத்திற்கு இடர் விளைவிப்பன 
வாக உள்ளன. அரபுராத் திட்டில் பாறை எண்ணெய் 

வளம் பெரும்அளவில் உள்ளது. அருந் தீவுகளைச் 
சுற்றி உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட, தூய்மையான நீரில் 
முத்துகள் உற்பத்தியாகின்றன, அவற்றின் உற்பத்தி 
அளவு குறைவெனினும் அறுவடை தொடர்ச்சியாக 
நடைபெறுகிறது.
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பொருள்களை அராவ மிகப்பரவலாசப் பயன்படும் 

ஒரு தொழிற்கருவி வகையே அரம் (file). உலோகப் 

பரப்புகளையும் மற்றக் கடினமான பரப்புகளையும் 

அராவி மழமழப்பாக்க இது பயன்படுகிறது. இது 

தேவைக்கேற்றவாறு பல வடிவங்களிலும் அளவுகளி 

லும் வடிவமைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக 2.0 செ.மீ 

நீளமுள்ள சிறிய அளவிலிருந்து 1 மீட்டர் நீளமுள்ள 

பெரிய அளவு வரை அரங்கள் பல. நீளங்களில் செய் 

யப்படுகன்றன. படம் 1/இல் பொது கைவினை 

அர்த்தின் உறுப்புகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 1, பொதுக் கைவினை அரம் 

9. கூர்முனை அல்லது பல்முனை (00104), 8,5. முகப்பு, 
“3, பல் அடி (11661), 4. தோள், 8, பிடிதண்டு, 7,8. விளிம் 
“புகள், 9. மிகைவெட்டு (0707 மெ), 10, 'மேல்வெட்டு 

- ரம) ் டட ன ரர 

். படம் இல் காட்டப்பட்டுள்ள அரம் தனது 
மேற்பரப்பில் அப்பு வடிவப் பற்கள் அமைந்த, குறிப் 
பிட்ட வடிவமும்: நீளமும் உள்ள எலகுத் தண்டே 
என அறியலாம். அரங்கள் பல் வெட்டப்படும் செயல் 

முறை, வடிவம், ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும், அர 

உடலின் நீளம், வடிவம் பயன்பாடு, ஆகியவற்றைப் 
பொறுத்தும் பலவகைகளில் வகைப்படுத்தப்படு Renner. °° ். நட நகரு 

‘ 

மல்வெட்டும் செயல்முறைகளும் பல்லின் இயல்புகளும். 
பற்களை வெட்டும் செயல்முறைகளைப் பொறுத்து 
அரப்பற்களை உளியால் வெட்டியபற்கள் (0419611604 

teeth}, துருவிய பற்கள் (௩116ம் 42610), கொத்திய 
பற்கள் (0௦3௦64 (௦61) என மூவகையாகப் . பிரிக்க 
லாம் (படம் 2)... ் 

அரத்தின் பற்கள் எந்த முறையில் வெட்டப் 

பட்டாலும் அப்பற்களுக்குக் கீழ்க்காணும் இறப் 
பியல்புகள் பொதுவானவையாகும். அவையாவன? 
௨ -நீக்கக் கோணம் (01687௨1006 ௨18), :2-ஆப்புக் 
கோணம் (2026 கற216), 7-சரிவுக் கோணம் (1816 

8218), 2-வெட்டுக் கோணம் (ஸ1பதஹ ௨௦216) ஆகியன. 

வாகும். 

    
ஆ: ப இ 

படம் 2. அரத்இல் பல்வெட்டும் செயல்முறைகள் — 
4. உளிவெட்டு வகை, Be துருவிய வனக 

1.4... இ, கொந்தியவகை : 

உளியால் வெட்டப்பட்ட பற்கள் -12° apse 
-15° வரையிலான எதிர்மறைச் சரிவும்,95” முதல் 40° 
வரையிலான நீக்கக் ' கோணமும் பெற்றிருப்பதால் 
அராவும்போது பிறு நீக்கம் பேரளவாக அமை 
கிறது. இதில் உருவாகும் 62? முதல் 675 வரையிலான 
:அப்புக்கோணம் பற்களுக்கு மிகுந்த வலிவைத் தர 
கிறது. இ : eee 

௩ te 

ட்: துருவிய usc 2° apse 10° வரையிலான 
நேர்மறைச் சரிவும், 90° sab குறைந்த வெட்டுக் 
கோணமும் பெற்றிருப்பதால் குறைந்த வெட்டுவிசை 

“யில் அரம் செயல்பட வழி வகுக்கின்றன. இவை 
'விலை மிகுந்தவை, எனவே மிகவும் “அருகிய அளவி 
லேயே ' பயன்படுகின்றன. ் ப்ட், 

பல்வடிவ வகைகள். பற்களின் வடிவ அமைப்பை 
யொட்டி அரம் நான்கு வகைகளாகப்  பிரிக்கப்படு 
கிறது. அவை, ஒற்றைவெட்டு அரம்,. இரட்டை 

வெட்டு அரம், அராவி (850), வளைவெட்டு. அரம் 
என்பனவாகும், ' ' os co 

இணையாகவுள்ள பல' பற்களை வரிசையாகக் 
கொண்ட அரம் ஒற்றை வெட்டு அரம் (single cut 
file). எனப்படும். இது மென்மையான உலோகங் 
களை அராவ ஏற்றது; 'அதாவது, அலோகங்கள், 
வெண்கலம், நாகம், பாபிட்' உலோகம், ஈயம், அலு 
மினி௰ம், " பித்தளை; செம்பு ஆகிய" குறைதடைப்' 
பொருள் பரப்புகளை. அராவ ஏற்றது.” இது வெட்டு 
உள்ள அகலத்துக்குப் “பொருளைச் சீவி எடுக்கும் ' 

இது வாள்;'-கத்தி: ஆகியவற்றைத் தீட்டவும், மரம் 
தக்கை ஆகிய பொருள்களை அராவவும் "பயன்படு 

கிறது,



இரட்டை வெட்டு அரத்தில் (00016 ௦0% 84116) 

இரண்டு வரிசைப் பற்கள் ஒன்றன் குறுக்கே மற் 
றொன்றாகச் சாய்வாக அமைந்திருக்கும். இவ்வாறு 
அமைப்பதால் வரிசையாக அமைந்துள்ள நீண்ட 
பற்களுக்குப் பதிலாகச் சிறு பற்கள் தோன்றுகின் றன, 
இவ்வகை அரம் கடினமான பரப்புகளை அராவ 

ஏற்றது; அதாவது, எஃகு, வார்ப்பிரும்பு போன்ற 
உயர்தடைப் பொருள்களை அராவ ஏற்றது. இவ் 
வரத்தால் அராவும் போது முதலில் ஆழமான மிகை 

வெட்டு (0161 மே) : ஏற்படும். பிறகு அதற்குக் குறுக் 
காக ஆழம் குறைந்த சிறிய மேல்வெட்டு (up cut) 
ஏற்படும், இரண்டு வெட்டும் பொருள் பரப்பைப் 

  

  

படம் 3, அசரத்துன் வகைகள் 

௮.௨. ஒற்றைவெட்டு அரம், ஆ... இரட்டைவெட்டு அரம், 

இ; : அராவி (1850) .ஈ, வளைவெட்டு அரம். 
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பல பற்களாக்கும். இதில் பிசிறுகள் சிறிய இல்லு 
களாக உடைக்கப்படுவதால் அராவும் செயல் எளி 

தாக இருக்கும். மிகைவெட்டு 25” கோணத்திலும் 
மேல்வெட்டு 45” கோணத்திலும் அமையும் (படம் 3). 

வெட்டின் முகடுகளுக்கு (110285) இடையிலுள்ள 
தொலைவு வெட்டு இடைவெளி (spacing) எனப் 

படும். இது மிகைவெட்டைவிடப் பெரிதாகவும் மேல் 
வெட்டைவிடச் சிறிதாகவும் அமையும். அரஅச்சுக்கு 
5” கோணத்தில் பல்வரிசைகள் அமையும். பணிப் 

பரப்பில் அரத்தை நகர்த்தும்போது பல்வரிசைகள் 
பாதை மேற்படியும். இது அராவப்படும் பரப்புக்கு 
உயர் சீர்மையைத் தரும். 

மூன்றாவது வகை அரம் அராவி (7852) என்று 

அழைக்கப்படும். இதில் பல கூரிய பற்கள் இடை 
விட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் பற்கள் சிறப்பு 
வகை முக்கோண களியை உலோகப் பரப்பில் 
அழுத்திச் செதுக்கப்பட்டவை. இது மரம், ரப்பா, 

தோல் ஆகிய மென்பொருள்களை . அராவ ஏற்றது. 

நான்காவது வகை அரம் வளைவெட்டு அர 
மாகும். இது துருவல் (௪111௩2) முறையில் செய்யப்படு 
கிறது. இது உயர்பொருள்நீக்கும் திறனும், அராவும் 
பரப்புக்கு உயர்சர்மையும் தர வல்லது. செம்பு, அவு 
மினியம்,: உலோகக் கலவைகள் ஆகிய மென் பொருட் 
பரப்புகளை அராவ இது பயன்படுகிறது. 

குறுக்குவெட்டுமுகம். குறுக்குவெட்டுமுக வடிவத் 
தைப் பொறுத்து உச வகை அரங்கள் (166016 13125) 
படம் 4 இல் உள்ளபடி பல வகைகளாகப் பிரிக்கப் 
படுகின்றன. அதேபோல எந்திரவகை அரங்கள் 

(machine files) படம் இல் உள்ளபடி. 'பல வகை 
களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

உடலமைப்பு. எந்திர அரங்கள் நீள முழுவதிலும். 
ஒரே அளவு குறுக்குவெட்டு முகமும், ஒரே அகலமும், 
துடிப்பும் உடையவை, இவை மையமிலா வகை என்றும் 

  

  

ஆசன ஒவ 
2 J 4 ச் 6 7 சி 9.9 

படம் &. ஊடுிவகை அரங்கள் 

3. தட்டை 2, சதுரம் 3, முச்சதுரம் 4. சரிவு அல்லது அப்பு வடிவம் 8, வட்டம் 6. Rp 7. முட்டைவடிவம் 

8, சாய்சதுரம் அல்லது ஈராப்பு வடிவம் 9, கத்நி வடிவம் 10, வட்டவிளிம்புத் தட்டை வடிவம் (crochet) 

(1
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- படம் 5. எந்தரவகை அரங்கள் :' 

1. தட்டை 2. சதுரம் 3. முச்சதுரம் 4. வட்டம் ௪, அரை. 

வட்டம் 6. சரிவு அல்லது ஆப்பு வடிவம் 7, முட்டைவடிவம் 
8. கத்தி வடிவம் 9. வட்டவிளிம்புத் தட்டை வடிவம் 10, பம்பர 
வடிவம் (pippin) 77, சாய்சதுரம் அல்லது சராப்பு வடிவம்,' டா 

ஓய்வுக் கூம்பு வகை என்றும் இருவகைகளாகப் பிரிக் ' 
கப்படுகின்றன. முதல் வகையின் : முனைகளில் பற் 
கள் வெட்டப்படுவதில்லை. ' இரண்டாம். வகையின் 

ஒருமுனை தண்டுடலுடனும்,மறுமுனை 60 கோணத் 
தில் சரியும் ஓய்வுக் கூம்புடவுடனும் அமையும், இ 

“ஊஊ வகை அரங்கள் கைவினைக் கருவிகள். 

இவற்றின் குறுக்குவெட்டுமுகம் நீளப் போக்கில் 
மாறுபடும், கைப்பிடித்தண்டு 'குறுக்களவு குறுக 
நீண்ட தண்டுபோல் அமையும், இந்த அரங்கட்கு ' 
மரக்கைப்பிடிகள் பொருத்தப்படுகின் றன. கீழேயுள்ள! ' 

கைப்பிடியைத் அட்டவணை அர நீளத்துக்கேற்ற 
தேர்ந்தெடுக்க உதவும். : அரக் கைப்பிடி, வகைகள் 

படம் 6இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

களமும் பல்சரிவும். எந்திர அரங்களின் முதல் 
வகை 100, 125, 150, 800 மி, மீட்டர்களிலும் 

இரண்டாம் வகை 50, 200, 250, மி. மீட்டர்களி 

லும் செய்யப்படுகின்றன. அந்த அரங்கள் அர அச் . 

பற்களுடை . சுக்கு 25"முதல் :355வரை சரிவுள்ள 
யவை. அர உருவளவையும் வடிவத்தையும் பொறுத்து: 

11 முதல் 60 பற்கள் வரை 3 செ.மீ, Bares - 
வெட்டப்படுகின்றன . 

ஊசி அரங்கள் 80, 120, 160 மி, மீட்டர் நீளங் - 

களில் செய்யப்படுகின்றன... அவற்றில் முறையே 40,.... 

நீளத்துக்கு மட்டுமே பற்கள் ':”"' 60, 80 மி, மீட்டர் 
வெட்டப்பட்டிருக்கும், அவற்றின் வட்டவடிவமா ன 
உடல்தண்டு (வகா) 2, 2,5, 3 மி.மீ. விட்டமுடை 

யது. 

மேற்கூறிய எந்திர, ஊசி வகை அரங்கள் மட்டு 
மின்றி நெளிவடச் சுழல்2விகளும் (201819. இமா). 

    
  

                            

  

  
அரங்களுக்கான மரக் கைப்பிடிகள் 

அட்டவணை ‘1 
  

  

  

        

  

            

  

அ.ர.நீளம் - கைப்பிடி. அளவு ; மி, மீ, 

மி,மீ. (௩ 1 6௨ d £&.D iL 

700 20 20 25 22 19 33 96 
150-200 20 °30 ..35 325 21 37 105 
250-300 20 35 40 25 22 40 113 
350~400 20 2825 40 27. 25 43 124 

450-500 25 35 40: 29 27 46 135 
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4. 4 

3” 
2 

} | 

ர் 1 த 

ஆ இ 

படம் 6, அரக்கைப்பிடி வகைகள் 

௮, மாற்றும் வகை ஆ, இ. நிலை வகை 7, உழைவாய், 

க. விற்சுருள் 3, உறை 4, மரை. 5, உயலம், .! 
wa, _ we 5) ்..



சுழல் அரங்களும் (018137 11165), திறன் ஊட்டி அரா 
வப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதல் வகை கரடு 
முரடான தொடக்க உலோக அராவலுக்கும் இரண் 

டாம் வகை சீவப்பட்ட இடங்களை மேலும் சீராக 
அராவவும் பயன்படுகின்றன. படம் 7 இருவகை சூழற் 
கருவிகளையும் காட்டுகிறது. 

  

        

படம் 7, 

அரம் 165 

4, 6,8, 10, 12, 15, 18, 22 ம, மீ புறவிட்டங்க 
ளுடன் அமையலாம். இவை 20,000 நிமிடச் 
சுறிறுடைய (றம) பரிதி (peripheral) வேகங்களில் 
இயங்க ஏற்றன. 

சுழல் அரங்கள், சீவியால் வெட்டிய பரப்புகளைச் 

  

- தஇுறன்கொண்டூ ௮மாவும் நெளிவடக் கருவிகள் 

௮, sypptaac (rotary burrs), அ. சுழல் அரங்கள் 

சுழற்சீவிகள் (0423 burrs). சீவியின் பற்கள் 
சிறப்பு எந்திரங்களைக் கொண்டு துருவி வெட்டப் 
படுகன்றன. அவற்றின் தலையும் உடலமும் ஒரே 
துண்டால் செய்யப்படுகின்றன. பல் வெட்டப் 

பட்டதும் அரம் வெப்பப். பதனிடப்பட்டு உடல் 
தட்டப்படுகிறது. சீவித்தலையின் விட்டம் 3 முதல் 

16 மி.மீ, வரை அமையும். 

கூட்டு வடிவச் சீவிகள் அலுமினியம், உலோகக் 
கலவைகள் போன்ற பொருள்களைச் சீவப் பயன் 
படுகின்றன. கூட்டு வடிவச் சீவியின் குறுக்குவெட்டு 
முகம் கூம்பாகவோ உருண்டையாகவோ வட்டை 
யாகவோ 32, 16, 20, 25, 32 மி. மீ, புதனிட்டம் 
களுடன் அமையலாம். 

வன் உலோக அல்லது கார்பைடு சீவிகள் கட்டக 
எஃகால் ஆனவை. உயர் உற்பத்தி எந்திரவினைக்குப் 
பயன்படுபவை, இவற்றின் குறுக்குவெட்டுமுகம் 

உருளையாகவோ, கூம்பாகவோ, கோளமாகவோ, 

உருளைக் கோளமாகவோ, கூம்புக் கோளமாகவோ, 

4 

சீர்செய்ய சுழல் அரங்கள் பயன்படுகின்றன, இவை 

2 மி, மீ. முதல் 166 மி, மீ, விட்டங்களில் கிடைக் 
கின்றன; வடிவில் தண்டுடலச் (௭௨%) சீவிகளை 

யொத்தன; கருவி எஃகால் செய்யப்படுகின்றன. 
எல்குக்கு 7,700 முதல் 4,600 நி.சு. இலும் வார்ப்பிரும் 
புக்கு 2600 முதல் 7,000 தி. சு. இலும் அலுமினியக் 

கலவைகளுக்கு 75,000 முதல் 2,500 நி. ௬, இலும் 
இவ்அரங்கள் இயங்குகின்றன. 

். செய்பொருள். அரங்களைச் செய்யக் : கரியின் 

விகிதம் அதிகமாக உள்ள உயர்ந்த வகை எல்கு பயன் 
படுகிறது. 

செய்முறை. அரத்தைச் செய்யத் தேவையான வடி. 
விற்கு உருட்டப்பட்ட எஃகுத்தண்டு முதலில் எந்திரங் 
களால் குறிப்பிட்ட நீளத்திற்கு வெட்டப்படுகிறது. 
இத்துண்டங்களைப் பழுக்கக் காய்ச்சிச் சம்மட்டியால் 
அடித்துப் பற்களை அவற்றில் வெட்ட ஏற்றவாறு 

செய்கின்றனர். பிறகு சாணை எந்திரங்களால்
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துண்டங்களைத் தேய்த்து அவற்றின் பரப்பை மழ 
மழப்பாக்கலாம். மழமழப்பாக்கிய துண்டங்களில் 
பற்களை வெட்ட வேண்டும். பற்களை வெட்டியபின் 
அரமானது தேவையான வெப்பநிலைக்குச் சூடேற்றப் 
பட்டதும் குளிர்ந்த நீரில் அவிக்கப்படுகிறது. 
இதனால் பற்கள் உறுதியாகின்றன. 

Cugnise (maintenance). 97 Songs சரியான முறை 
யில் பயன்படுத்தாவிட்டால் அது மிக விரைவில் - 

தேய்ந்து பாழாய்விடும். கூரிய பற்களைக் கொண்ட 
அரத்தைக் கொண்டு கடினமான வார்ப்பிரும்புப் 

பரப்பை அராவக்கூடாது. இதேபோல அதிக அழுத். 

தத்துடன் அராவுவதாலும் அரம் தேய்ந்துவிடும். 
அரத்தைப் பரப்பின்மேல் வைத்து முன்னால் நகர்த்தி 
அராவியபின், அதைச் சற்று மேலே தூக்கியே பின் 
னுக்குக் கொண்டு வரவேண்டும். பயன்படுத்திய பின் 

அரத்தைத் தூய்மை செய்து வைப்பது நலம், அரம் 

துருப்பிடிக்காமலிருக்க இது உதவும். 

நூலோதி 

1, Vladimirov, V., Measuring and Cutting Tools: 
Manufacture and Repair,Mir Publishers, Moscow, 

1978, 

2. Makienko, N. I., Fitting Practice, Mir Publishers, 
Moscow, 1983, 

3. Makienko, N., Practical Bench Work, Mir 
Publishers, Moscow, 1984, | | . க 
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அரமீன்களும் துப்பாக்கிக் குதிரை மீன்களும், ஒரு 

குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒத்த பண்புகள் நிறைந்த 
மீன்களாகும். இவ்விரு வகை மீன்களும் ஓத்த 
உருவமைப்புக் கொண்டிருப்பினும், அர மீன்கள் 
அளவில் சிறியவை; பொதுவாக 30௪௪. மீ. நீளத் 
திற்கு வளரக்கூடியவை, இவற்றின் உடலில் உள்ள 
நுண்ணிய செதில்கள் முட்களைக் (501065) கொண்டுள் 
ளன.. எனவே தோலின் . வெளித்தோற்றம் ;மென் 
பட்டு துணியைப் போன்றிருப்பினும், தொட்டால் 
அரம் போன்று சுரசுரப்பாக இருக்கும். உடல் 

தோற்றம் முட்டை வடிவத்தில் அல்லது ஏறத்தாழ 
வட்ட வடிவத்திலும்,பக்கவாட்டில் மிகவும் அழுத்தப் 
பட்டும் காணப்படுகிறது. பக்கவாட்டுக் கோடுகள் 

(lateral 11௦6) காண்பதற்குத் தெளிவாக இரா. இம். 
மீனுக்கு இரண்டு முதுகுத் துடுப்புக்கள் (001581 17108) 
உள்ளன. முதலாவது முதுகுத் துடுப்பில் ஒரு முள். 

, இரண்டாம் 

* துடன் மெல்ல நீந்திச் 

உண்டு, இம்முள் வளர்ச்சி குன்றிய வலிவீழந்த 
முள்ளுடன் பிணைக்கப்படும்போது 

நிமிர்ந்து நிற்பதுண்டு. மலவாய்த் துடுப்பு (8௦௨1 4) 
முட்களைக் கொண்டிராது, மார்புத் துடுப்புகள் சிறி 
யவை. வயிற்றுப் பாகத்தில் துடுப்பு இல்லை, 

  

அரமீன்! 

அரமீன்கள் 'நீந்தச் செல்லும் முறை கண்டு 
- களிக்கக் கூடிய ஒன்றாகும். அவை உடலை உறுதி 

யாக வைத்துக் கொண்டு கண்ணியமான தோற்றத் 
செல்வதைக் காணலாம். 

நீரலைகள் பின்புறமிருந்து முதுகின் மீதும், மலவாய்த் 
துடுப்புகளின் மீதும் அடித்துச் செல்கையில், இம்மீன் 
.,நீரினூடே உந்திச் செலுத்தப்படுகின்றது. அமெரிக்கக் 
கடல் விலங்கியல் அறிஞர் வில்லியம் பீப் (94/111௧0 
2ல்) கூற்றின் படி. அலூட்டீரா ஸ்கிரிப்டஸ் (2///27௭ 
527121) என்னும் பச்சை வண்ண அரமீன்கள் கடற் 

புற்களின் இடையில் தம்முடைய துடுப்புகளை மெல்ல 
அசைத்த வண்ணம் தலை&£ழாக நிற்கும்போது .௮ம் 
மீன்களைக் கடற்புற்களிவிருந்து பிரித்துக் காண்பது 
கடினமாகும். 

துப்பாக்கி விசை மீன்களைப் போன்றே அரமீன் 

களிலும் பற்கள் தாடை எலும்புகளில் ஆழமாகப் 
பதிந்துள்ளன. மீன் பண்புகளில் இது இயல்பற்ற 
ஒன்றாகும், துப்பாக்கி விசை மீன்கள் போலன்றி, 
அரமீன்கள் தாவர உணவை மட்டுமே உட்கொள்ளு 
கின்றன. “Se a 
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அரமீன்கள் எதிரிகளின் ' தாக்குதலுக்குட்படும் 
போது முதுகுப்புற முள்ளின் துணை கொண்டு எதிரி 
யின் தொண்டைப் பகுதியையும் வாய்ப்புறத்தையும் 
குத்திக் காயம் உண்டாக்குகின்றன எனக் கருதப்படு 
கின்றது. . எனவே இம்மீன்களின் கண்ணைக் கவரும் 
வண்ணங்கள் எதிரிகளுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை நிறமாக



அமைந்துள்ளன எனவும் கூறலாம். ஒரு முறை 
காயங்களையடைந்த எதிரி, அரமீன் ஒன்றைப் பின் 
னொரு முறை காண நேரிட்டால் அதனை விட்டு. 
அகன்று செல்லும். இம்மீன்களில் இடுப்புத்துடுப்புக்கு 
மாறாக, இடுப்பெலும்பின் (pelvic girdle) மீது ஒரு 
முள் காணப்படுகின்றது. "இம்முள் ஓர் அகன்ற தோல் 
விரிப்பு மூலம் உடலுடன் இணைந்துள்ளது. இதன் 
காரணமாக இடுப்பெலும்புமுள் இங்குமங்குமாக 
அசைய முடிகின்ற. பாறைகளின் அடியிலும் பவளங் 
களின் அடியிலும் உள்ள சிறிய இடைவெளிகளில். 
மற்ற எவரேனும் பிடித்து இழுக்க இயலாத வண்ணம், 
உறுதியாகப் பிடித்துக் கொள்ள இம்முள் அர 

மீனிற்குப் பயன்படுகின் றன. 

- அரமீன்கள் எதிரிகளுக்கு வலிய, கூர்மையான 
பற்களால் ஆழமாகக் 
இன்றன. அவை எழுப்பும் ஒலிகள் தாங்கள் இருக்கும் 
எல்லையை உணர்த்தவும் துற்காப்பிற்கும் பயன்படு 
கின்றன. 

அரமீன்கள் பொதுவாக உணவாக உட்கொள் 

ளப்படுவஇல்லை. அவற்றில் சில இனங்கள் நச்சுத் 
குன்மையுடையவை எனக் கருதப்படுகின்றன. இம் 
மீன்களில் ஏறத்தாழ 50 இனங்கள் வெப்ப, மித 
வெப்பக் கடல் நீரில் காணப்படுகின்றன, குறிப்பாக 
இந்திய, பசிபிக் வெப்பப் பெருங்கடல்களில் இவை 
பெருமளவில் காணப்படுகன் றன. 

சிவப்புப் பல் அரமீன், (ஓடோனஸ் நைகர்), (000005 

niger). இவ்வகை மீன்கள் இத்திய, பசிபிக் பெருங் 
கடல்களில் இயல்பாகக் காணப்படுகின்றன. அமைதி 
யான ' சோற்றத்தையுடைய இம்மீன், 
கட்டங்களில் : ஒளிந்து கொள்ள முயலும். ஏறத்தாழ 
50 செ. மீ. நீளத்திற்கு வளரக் கூடிய இம்மீன் பல 
வகைப் பச்சை நிறத்திலும், ஊதா அல்லது கருமை 
நிறத்திலும் காணப்படுகின்றது. இதன் பற்கள் பொது 
வாக ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு -நிறத்தில் உள்ளன... 

உட 

4ற்ர ரர்ரன8). இவ்வகை மீன்களின் நிறம் கரும்பச்சை 

முதல் கருமை நிறம் வரையில் இருக்கும். முதுகுப் 

புறத்துடுப்பு, மலவாய்த் துடுப்பு, இவற்றின் வேர்ப் , 
பகுதியில் உள்ள. கண்ணைக் .கவரும் நீளமான 

வெள்ளை வரியொன்று ஆகியவற்றால்இம்மீனை எளி 

இல் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது. பிந : 

கோளமீன்களைப் (றம11ச£ ள்) போன்று இம் 

மீனும். பக்கவாட்டில் ம் உறங்குகிறது 

2 எச், என். இ. 

க 

௩ம், Carcasson., A Field Guide to the Coral 

காயங்களை. உண்டாக்கு 

ஆபத்தான: 

கருப்பு அரமீன் (மெலிக்திஸ் ரிங்கென்ஸ்) (வல16்-. 
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Reef Fishes of the Indian and West Pacific 
Oceans. Collins, London; 1977, 

2. Frank, S. The Pictorial Encyclopaedia of Fishes, 
Hamlyn, London, 1976, 

அரவு விண்மீன்குழு 

(Serpens) என்பது வடகோளத்தில் அமைந்துள்ள 
ஒரு கோடை கால விண்மீன்குழுவாகும் (௦௦௦54611- 
21100), மற்றொரு விண்மீன்குழுவில் உள்ள ஓஃபை 
யூக்கஸ்: (0ம்) என்ற அரக்கன் போன்ற 

உருவத்தின் கையிலுள்ள பாம்பு, அரவு விண் 
மீன்குழு எனக் கிரேக்கப் புராணத்தில் குறிப்பிடப் 
பட்டுள்ளது. தற்கால வானியல் அட்டவணையில் 
ஒபையாகஸ் என்ற பாம்பு போன்ற உருவத்தியை, 
தலை, வால் என இரு பகுதிகளாகப் பிரித்திருக்க 
றார்கள், 
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i 

அரவு விண்மீன்குழு. 

மிகவும் மங்கலான ஒளியையுடைய விண்மீன்கள் 
இக்குழுவில்' உள்ளன. அவற்றில் 2.7 ஒளித்தரம் 
(magnitude) உடைய கார்செர்ப்பென்டிஸ் (௦0150 
றல(18) என்ற விண்மீன் அதிக ஒளியுடையது. மேலும், 
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வான வடபகுதியில் பல விண்மீன் தஇறள்கள் (star 

clusters) அமைந்துள்ள பகுதியில் அரவு விண்மீன் 

குழு உள்ளது. 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இவ் 
விண்மீன் குழுவின் எல்லையில் மூன்று ஒளிர்மீன்கள் 

(௦௦786) தோன்றின. ஒஃபையாகசில், அரவு விண் 
மீனின் இருபகுதிகளுக்கிடையில், 10 ஆவது ஒளித் 
தரமும், அதிகமான இயக்கத்தையும் உடைய பார் 
னார்டு (Barnard) என்ற விண்மீன் உள்ளது. காண்க 

விண்மீன்குழு. 

நூலோதி 

Encyclopaedia Americana, Vol-24, Americana 

Corporation, International Headquarters, Dan-_ 
bury, Connecticut, 1980. 

அராக்னி டா: 

கணுக்காலிகள் (211010008௨) தொகுதியைச் சேர்ந்த 

வகுப்புகளில் அராக்னிடாவும் (87க0௦148) ஒன்று. 
இவ்வகுப்பில் ஏறக்குறைய . 65,000 இனங்களைச் 
சேர்ந்த உயிரிகள் 15 வரிசைகளில் வகைப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. இவை தோற்றத்திலும் வடிவத்திலும் 
பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. 7 அங்குல நீளமுள்ள 
மிகப்பெரிய ஆப்பிரிக்கக் கருந்தேளிலிருந்து,. பூச்சி 
களின் மூச்சுக்குழல்களில் வாழும் மிகநுண்ணிய : 
ிற்றுண்ணிகள் (mites) வரை: இவற்றின். உருவ 
அளவு வேறுபடுகிறது. 

அராக்னிடா வகுப்பின் 'பொதுப்பண்புகள் | 

புற அமைப்பு. அராக்னிடாக்களின் உடலை முன் 
னுடல் (005௦08) என்றும், பின்னுடல் (0ற15(௩05014) 
என்றும் இரு உடற் பகுதிகளாகப் : பிரிக்கலாம். 
தலையும் மார்புப் பகுதியும் (1௦18௩) ஒன்றாக 
இணைந்ததால் தோன்றிய பகுதியே முன்னுடலாகும். 
இப்பகுதியைத் தலைமார்புப் பகுதி (௦6041௦1018) 
என்றும், பின்னுடல் பகுதியை வயிறு (abdomen) 
என்றும் கூறுவதுண்டு. 

அராக்னிடாக்களின் முன்னுடல் ஆறு உடற்கண் 
டங்களால்(003 5₹806015) ஆன து. இக்கண்டங்களின் 
டெர்கல் தகடுகளில் (tergal plates) சில ஒன்றுடன் ' 
ஒன்று இணைந்து 'காரப்பேஸ்' (04120206) எனப் 
படும் பெரிய மேற்பெருந்தகடாக அமைந்துள்ளன. 
ஒவ்வொரு முன்னுடல் கண்டத்துடனும் ஒர் இணை 

இணையுறுப்புகள் (8006002268) இணைந்துள்ளன. 
அக்காரினா (8031103) வரிசையைச் சேர்ந்த எரியோ 
ஃபிடே. (6110011086) என்னும் சிறப்பிழந்த(4626087216) 

குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிற்றுண்ணிகள் இதற்கு விதி 
விலக்கு. முன்னுடலின் முதல் இணை இணைவயுறுப் 
புசுள் வாய்க்கு முன்புறம் அமைந்துள்ளன. இவற்றுக் 
குக் கெலிசெராக்கள் (௦061106186) என்று பேயர். 
மற்ற இணையுஙறுப்புகள் சிலவற்றில் அடிப்பகுதியில் 
காடையடித்தகடுகள் (2௩௧11008566) உள்ளன; இத் 
தகடுகள் உணவை நசுச்கிச் சிறுசிறு துண்டுகளாக 
வெட்டப் பயன்படுகின்றன. 

அனைத்து அராக்னிட, கீகளிலும் முன்னுடல் 
கிட்டத்தட்ட ஒரே வகையான அமைப்பைப் பெற் 
றுள்ளது. ஆனால், . பின்னுடலும் , அதனுடன் 
இணைந்துள்ள , இணையுறுப்புகளும் பலவகைகளில் 
மாறுபட்டுக்: காணப்படுகின்றன. , பின்னுடல் 12. 
சுண்டங்களாலானது. பின்னுடலை ஒவ்வொன்றும் 
ஆறு கண்டங்களாலாகிய இரு உடற்பகுதிகளாகப் 
பிரிப்பதுண்டு.' அவற்றுக்கு முறையே இடைஉடற் 
1158) (mesosoma), கடைஉடற்பகுதி (688002) 
என்று பெயர். சில அராக்னிடாக்களில் பின்னுட்லின் . 
கண்ட அமைப்பு நிறைவுயிரி (34ய) நிலையிலும் 

நிலைத்துக் காணப்படுவறது. பெரும்பாலான 
அராக்னிடாக்களில் இப்பகுதியின் கண்ட அமைப்பு 

நிறைவுயிரி நிலையில் மறைத்து போகிறது. 

உடற் கண்டங்கள். "அராக்னிடாக்களின் உடற் 

கண்டங்களை முன்முனையிலிருந்து பின்முனைவரை : 
வரிசையாக ஆழ்ந்து. நோக்கினால் அவ்விலங்குகளின் 
உடற்கட்டமைப்பைப் பற்றி முழுமையாக அறிய: 
முடியும், முதல் உடற்கண்டம் தனித்த கண்டமாக 

வளர்கரு நிலையில் மட்டுமே காணப்படுறைது. . இக் 
கண்டத்தைச் சேர்ந்த உடற்குழிப்பைகளும் (௦௦61௦01௦ 
sacs) நரம்புத்: தரட்சிகளும் வளர்கரு நிலையில் 

மட்டுமே காணப்படுகின்றன. முன் நடுக்கண்கள் 

(050120 0௦110 6766) இக்கண்டத்தின் இணையுறுப்பு 
களாகக் கருதப்படுகன்றன.! இரண்டாம் ' கண்டத் ' 
இற்கு ராஸ்ட்ரல் கண்டம் (rostral segment) eretr sy 

பெயர். பூச்சிகளிலும் ஓட்டுடலிகளிலும் உள்ள : 

உணர்கொம்புகள் -:(ஊர்₹ய&6) : அராக்னிடாக்களில் - 
இல்லை. இக்கண்டம் அராக்னிடாக்களின் நிறைவுயிரி 

'நிலையில் மறைந்து போகிறது. 

ஓர் இணை கெலிசெராக்கள் வாய்க்கு முன்புறம் ' 
அமைந்து, மூன்றாவது கண்டத்துடன் இணைந் 

துள்ளன. சொலிஃப்யூகே (80]1ம0226) வரிசை 
யைச் சோர்ந்த அராக்னிடாக்களில் கெலிசெராக்கள் 

பெரியவையாக உள்ளன. ஆனால் தேள் போன்ற . 
வற்றில் இவை சிறியனவாக உள்ளன. பொது 
வாக இவை -- இடுக்கி நுனிகள் (௦81816): பெற்...



றுள்ளன. அதனால் இவை பற்றுறுப்பாகச் செயல் 
படுகின்றன. ஆனால் சிலந்தி போன்ற அராக்னிடாக் 
களில் இவை கிடுக்கிகளற்றுக் காணப்படுகின்றன. 
நான்காம் . கண்டத்தின் இணையுறுப்புகளுக்குப் 

பெடிப்பால்ப்புகள் (0601ற௨108) என்று பெயர். இவ் 
விணையுறுப்புகளின் அடிப்பகுது தாடையடித்தகடாக 
அமைந்து உண்ணும் உறுப்புகளாகச் செயல்படு 

கின்றன. சிலந்திகளின் பெடிப்பால்ப்புகள் நீளமாகத் 
தொடுஉணர்ச்சி உறுப்புகள் போலவும், நடக்கும் 
கால்கள் போலவும் அமைந்துள்ளன. : தேள்கள், 
பொய்த் தேள்கள் போன்றவற்றில் இவை மிகப் 
பெரியயவையாயும் கிடுக்கி நுனியுடனும் காணப்படு 
கின்றன. ஆண் சிலந்திகளில் இவை துணைப்புணார் 
உறுப்பாகச் (accessory copulatory 01281) செயல்படு 
கின்றன. கெலிசெராக்கள் அல்லது பெடிப்பால்ப்புகள் 
அராக்னிடாக்களில்மிகச் சிறப்பாக வளர்ச்சியடைந்து 
செம்மையாகச் செயல்படுகின்றன. இவ்விரு இணை 
யுறுப்புகளும் ஒரு சேர ஓர் அராக்னிடா உயிரியில் 
சிறப்புற்றுக் காணப்படுவதில்லை. ஒன்று பெரிதாக 

வளர்ந்திருந்தால் மற்றது சிறுத்து, செயல் தறமிழந்து, 
குறைவுபட்டுக் காணப்படுகிறது. ஐந்தாவது, ஆறா 
வது, ஏழாவது, எட்டாவது உடற்கண்டங்களுடன் 
நான்கு இணை இணையுறுப்புகள் இணைந்துள்ளன. 
தேள்களரிலும் சிலந்திகளிலும் எல்லாக் கால்களும் 
ஒரே வகையாகவுள்ளன:சாட்டைத் தேள்கள், ஒநாய்ச் 
சிலந்திகள், . உண்ணிகள் (406), சிற்றுண்ணிகளில் 
முதல் இணைக்கால்கள் முன்னோக்க நீட்டப்பட்டுத் 
தொடு உணர் உறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன. 
மற்ற அராகீனிடாக்களில் மூன் இரண்டு இணைக்கால் 
களும் வெவ்வேறு இசைகளில் நீட்டிக் கொண்டுள் 
ளன. சலத்திகளின் பெடிப்பால்ப்புகளின் காக்சாக் 
களின். அடிப்பகுஇக்கு துருவுதாடைகள் (maxillae) 
என்று பெயர், இப்பகுதிகள் மட்டுமே உண்ணும் 
பணியில் ஈடுபடுகின்றன. 

ஒன்பதாவது உடற்கண்டம் பலவகைகளில் மாறு 
பட்டுக் காணப்படுகிறது, இக்கண்டம் அரச நண்டின்... 
உடலில் வாயின் பின்விளிம்பாக அமைந்துள்ளது. 

இதனுடன் 'கைலேரியா (6/18118) என்னும் உறப்பு 
இணைந்துள்ளது. பூரிப்ட்டெரிடுகளில் இவ்வுறுப்பு 
கள் 8ழ்ப்பக்கத் தகடாக மாறியுள்ளன. தேள்களிலும் 
வேறு .சில: அராக்னிடாக்களிலும் முன்னுடலும் 
பின்னுடலும் உடலின் குறுக்களவு முழுவதும் 
இணைந்துள்ளன. இத்தகைய அராக்னிடுகளில் இந்த 
ஒன்பதாம் கண்டம் நிறைவுயிரிகளில் :' காணப்படுவ 
தில்லை. . சிலந்திகள், சாட்டைத்தேள்கள் ' ஆகிய 
வற்றில் இக்கண்டம் உடலின் இரு ' பகுதிகளையும் 
இணைக்கும்' இணைப்புப் பகுதியான இடுப்பாக 
அமைந்துள்ளது, இனப்பெருச்கத் :துளைக்கு முன் 
னால் அமைந்திருப்பதால் இக்கண்டத்திற்கு இனப் 
பெருக்க முன் கண்டம் என்று பெயர். இக்கண்டத்தின் 
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டெர்கல்தகடும் ஸ்டெர்னல் தகடும் (sternal plate) 
சில சிலந்திகளின் இடுப்புப் பகுதியில் மிகக் 
குறைவுபட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றன. இத்தகடு 
கள் முறையே லோரம் (1௦100) என்னும் தகடாகவும், 
பிளக்கூலா (018018) என்னும் தகடாகவும் அமைந் 
துள்ளன. 

சொலிஃப்யூகே, 8லோநேத்தஇ (chelonethi) ஆகிய 
இரு வரிசைகளைச் சேர்ந்த அராக்னிடாக்களிலும் 
பின்னுடல் கண்டங்களனைத்தும் ஒன்று போலவே 
காணப்படுகின்றன. சிலந்திகளிலும் இற்றுண்ணி 
களிலும் இப்பகுதியிலுள்ள கண்ட இடைக்குறிகள் 
மறைந்து விட்டதால் கண்ட அமைப்புநிலை அழிந்து 
போயுள்ளது. பத்தாவது கண்டத்தின் கீழ்ப்பக்கத்தில் 
இனப்பெருக்கத் துளை உள்ளது. இக்கண்டத்தின் 
இணையுறுப்புகள் பலவகைகளில் மாறுபட்டு இனத் 
துளை மூடியாக (860181 0ற6௦ய10௦) அமைந்துள்ளன. 
பஇனோராவது கண்டம் தேள்களில் மட்டும் 
வழக்கத்திற்கு மாறாகக் காணப்படுகிறது. இக்கண்டத் 
துடன் பெக்ட்டின் (06012) என்னும் சப்புப்போன்ற 
உணர் உறுப்புகள் இணைந்துள்ளன. அரச நண்டின் 
முதல் இணைச் செவுளேடுகள் (2111 books) @a 
கண்டத்தைச் சேர்ந்தவையாகும். இவற்றைத் தவிர 
ஏனைய அராக்னிடாக்களில் இக்கண்டத்திற்கு இணை 
யுறுப்புகள் இல்லை. பனிரண்டாவது கண்டம் 
தொடங்கிப் பதினைந்தாவது உடற்கண்டம் வரையி 
லுள்ள கண்டங்கள் அரச நண்டில் 2 ஆவது, 3 ஆவது 
4 ஆவது, 5 ஆவது இணை செவுளேடுகளைப் 
பெற்றுள்ளன. சிலந்திகளின் நூற்கும் அமைப்புகள் 
(spinerets) 4 youg, 5 ஆவது, பின்னுடல் கண்டங் 
களைச் சேர்ந்த அமைப்புகளேயாகும், மூன்றாவது 
பின்னுடல் கண்டத்தின் ஸ்டொனல்தகடு பின்னோக்கி 
நீண்டிருப்பதால், இந்நூற்சுரப்பிகள் உடலின் பின் 
முனைக்கு அருகில் காணப்படுகின்றன. 11 ஆவது 
முதல் 21 ஆவது உடற்கண்டம் வரையிலுள்ள ஆறு 
பின்னுடல் கண்டங்கள் ஒரு ல அராக்னிடா வரிசை 
களில் மட்டுமே தனித்தனியாகக் காணப்படுகின்றன. 
யூரிப்ட்டெரிடுகளிலும் (2000061108) தேள்களிலும் 
உடற்கண்டங்களின் முழு எண்ணிக்கையைக் காண 
முடிகிறது. மற்ற அராக்னிடாக்களில் ஒன்றோ 
அதற்கு மேற்பட்ட கண்டங்களோ வெளிப்படை 
யாகத் தெரியவில்லை. 

சில அராக்னிடாக்களில் கடைசி கண்டமாகய 21 
ஆவது கண்டத்துடன் கொண்டி (61800) என்னும் 
ஒரு பின்நீட்சி இணைந்துள்ளது. இது அரச நண்டில் 
நீண்ட கூர்முள்ளாகவும், தேளில் நச்சுக் கொடுக்கா 
கவும், சாட்டைத் தேளில் மெல்லிய நீண்ட வாலா 
கவும், நுண் சாட்டைத் தேள்களடங்கிய பால்ப்பிகு 
Gormoeied (palpigrada) we கணுக்களுள்ள கசை 
யிழை (113861100) போலவும் 'அமைந்துள்ளது.
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௬ வாச உறுப்புகள், அராக்னிடு வரிசைகளுக்கிடை 
யில் காணப்படும் முக்கியமான வேறுபாடுகளுக்குக் | 

காரணம் அவற்றின் சுவாச முறைகளிலும் சுவாச 
உறுப்புகளிலும் காணப்படும் வேறுபாடுகளேயாகும். 
அரச நண்டு ஒரு கடல் வாழ் உயிரி, மறைந்துபோன 
யூரிப்ட்டெரிடுகளும் ' கடலில் வாழ்ந்தவைகளே. 
இவற்றின் சுவாச அறுப்புகள் கொத்துகளாக 
அமைந்த செவுள் இழைகள் (gill filaments) 4eeg) 

அடுக்குகளாக அமைந்த. செவுள் தகடுகள் (gill 

14761138). செவுள் தகடுகள் ஒரு புத்தகத்தின் தாள் , 
களைப் போல அடுக்காக அமைந்துள்ளதால் இவ் 

வகைச் செவுள்களைச் செவுளேடுகள் (2111 books) 
எனக் கூறுகிறோம். மற்ற அராகனிடுகள் அனைத்தும் 
நிலத்தில் வாழ்வன. இவற்றில் சுவாச ஏடுகள் (1௦௦0% 
10௦] அல்லது மூச்சுக் குழாய்கள் (tracheal tubes) 
அல்லது இவை இரண்டுமே காணப்படுகின்றன. 

் உணவுப்பாதை. அரச நண்டுகள் தவிர. பிற. 
அராக்னிடுகள் உணவை நீர்ம. வடிவில் உட்கொள் .. 

இன்றன. இவற்றின்” தொண்டைக் @yf (pharynx) 
வலிமையான தசைகளுடன் 'பிற' உயிரினங்களின் 
உடல் 'நீர்மத்தை உறிஞ்சும் திறனுடையதாக இருக் 

கிறது. வ ப 
இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம்; இதயம் குழல் ' 

வடிவில் உள்ளது, இதய உழறையினால் (6110270100) 
சூழப்பட்டுள்ளது. : அராக்னிடுகளின் இரத்த ஒட்ட ' 

மண்டலம்: இ.றந்தவகை 

மாகும். 

கழிவு 8ீக்க மண்டலம். காக்சல். சுரப்பிகள் (0031 
glands) என்னும் கழிவு நீக்க உறுப்புகள் 'முதலாம், : 
மூன்றாம் காக்சாக்களில் அமைந்துள்ள சிறுதுளைகள் * 

மூலம் கழிவுகளை ' வெளியேற்றுகின்றன. இவையும். -. 
கெ?ி்செராக்களில் உள்ள 

பட்டுச் சுரப்பிகளும் நச்சுச் சுரப்பிகளும் மாற்ற ' 
மடைந்த நெஃப்ரிடியங்கள் படிப்ப] எனக் கருதப்: ் 

இல : அராக்னிடுகளின் 

படுகிற து. 

நரம்பு மண்டலம். நரம்பு மண்டலம் மூளை, முன் .: 

உணவுக் குழல் 8ழ் நரம்புத்திரள், சுற்று இணைப் 
புகள், நரம்புத்திரள்கள் உள்ள வயிற்றுப்புற 

இரட்டை நரம்புத் தண்டு முதலியவற்றைப் பெற் : 

துள்ளது. 

..அராக்னிடுகளின் கண்கள் எளிய கண்கள் (simple-- 

eyes), அரசநண்டில் மட்டும். கூட்டுக்கண்சள் (6010-. 

pound eyes) காணப்படு?ன் இன. 

பழக்க வழக்கங்கள், " பெரும்பாலான அராக்னீடு 
கன் இரவுப் பொழுதில்தான் சுறுசுறுப்பாக இயங்கு : 
இன்றன. பகற்பொழுதில் தம் கூடுகளிலும் . வளை 

இரத்த ஓட்ட மண்டல 

களிலும். கற்கள், மரங்கள், இலைகளுக்குக் கீழேயும் 
தங்கியுள்ளன. அராக்னிடுகள் உயிருள்ள இரையைப்: 
பிடித்துக் கொன்று உண்ணும் பழக்கமுடையவை,. : 
பல உண்ணிகளும் சிற்றுண்ணிகளும் ஒட்டுண்ணி , 
களாக வாழ்கின்றன. அவற்றின் -வாயுறுப்புகள் 
இரையின் உடலைத் துளைத்து உறிஞ்சுவதற்கு ஏற்ற. 
வாறு அமைந்துள்ளன. வலை பின்னும் இலைந்திகள்,. 
தாம் சுரக்கும் ஒட்டடை. இழைகளால் வலைகள் 
பின்னி அவற்றில் சிக்கும் பூச்சிகளைப் பிடித்து உண் 
ணுகின்றன. கெலிசெராக்கள், பெடிப்பால்ப்புகள் 
ஆகியவற்றால் இரையானது நசுக்கப்பட்டுக் கிழிக்கப் 

, படுகிறது. பின்னர் இரையின் உடல் திரவம் முழு 
மையும் உறிஞ்சப்படுகிற து. 

அராக்னிடுகளின் - உடல் நிறம்: அவற்றிற்குச் 
சிறப்பாகத் தற்காப்பு . அளிக்கிறது. -பெரும்பான் 
மையானவை அவை வாழுமிடங்களாகிய கல், மணல், . 

மரங்களைப் போன்ற மங்கலான நிறமுடையவை. 
அதனால் அவற்றை அவற்றின் சுற்றுப்புறங்களி 
லிருந்து எளிதாகப் பிரித்தறிய முடிவதில்லை. உயிரைக் . 
காப்பாற்றிக் 

பெரும்பாலான அராக்னிடுகளில் காணப்படுகிறது. 

முறிந்து விழுந்த கால்கள் நிலையான: இழப்பு அல்ல; 
இழக்கப்பட்ட பகுதி மீண்டும் வளர்ந்து, விடுகிறது. . 

கொள்வதற்காகத் தம் கால்களை . 

ஒடித்து எறிந்துவிட்டுத் தப்பி ஓடிவிடும் தன்மை - 

அராக்னிடுகள் தம் புறச் சட்டகத்தைக் .குறிப்பிட்ட . 
பருவ காலங்களில் . நீக்கிவிட்டுப் . புதிய சட்டகத்தை ... 

இதற்குச் சட்டை | 
உரித்தல் அல்லது . தோலுரித்தல் (ecdysis) . என்று. 

பெயர். கலவிக்கு , முன்னர். ஆணும் பெண்ணும் எஈடு., 
படும் காதலூடாட்டம் (courtship) அனைத்து அராக் .. 

உண்டாக்கக் கொள்கின்றன. 

னிடுகளிலும் காணப்படுகிறது. தேள்கள். மட்டும் 
குட்டிபோடும் இயல்புடையவை. மற்ற எல்லா அராக் 

னிடுகளும் முட்டையிடுகின்றன. : 

அராக்னிடுகள் துருவப் பகுதிகள் நீங்கலாக 
அலகின் மற்ற எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றன. 

சால்சிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில் சிலந்திகள் . 
எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் 22,000. அடி. உயரத்தில் 
வாழ்கின்றன. ட் 

- அராக்னிடா .- 

வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள து. வகுப்பு. அராக்னிடா. 

, வரிசை 1. சஃபோசுரா (xiphosura)} -HTE நண்டு 
கள் (king . crabs) 2. ஸ்கார்ப்பியோனாய்டிய. 

வகுப்பு கீழ்க்கண்ட: “வரிசைகளாக ' 

(50012100௦1468) -தேள்கள் ((800101006) , 3, பெடிப் .. 
பால்ப்.பி (0604108101) அல்லது பெடிப்பால்ப்பிடா 

(641021010௧) -சாட்டைத் தேள்கள் (ஈம1ற-5001ற01005), 

4. : பால்ப்பிகிரேடா ... (நவிற1ஜகக்க) - வாலில்லாச் 

சாட்டைத் தேள்கள் அல்லது .நுண் சாட்டைத்:. 

தேள்கள், 5. அரானே. (2181626) அல்லது அரானிடா



(காகற₹108) - சிலந்திகள். (518275), 6. சொலிஃப்யூகே 
(801120226)-ஓநாய்ச் சிலந்திகள் (018 80106185) அல்லது 
புலிச்சிலந்திகள் அல்லது சூரியச் சிலந்திகள் (8 
spiders), 7. &லோநேத்து (061௦௦6111) அல்லது 
சூடோஸ்கார்ப்பியோனிடா (05600080010100/4௧) - 
போலித் தேள்கள் ((03800080010101$), 8. ரெசிறியூலே 
(ricinulei) அல்லது போடோகோனேட்டா (podogo- 
1214), 9. ஒப்பிலியோனிடியா (0111001888) அல்லது 
ஃபெலாஞ்சிடா (phalangida) - அறுவடைச் சிலந்தி 
கள் (1877851061), 10. அக்காரினா (8087108) - உண் 

exact (ticks), சிற்றுண்ணிகள் அல்லது நாவிகள் 

(mites). 

மேலே கூறப்பட்டுள்ள பத்து வரிசைகள் தவீர; 

மூற்காலத்தில் உலகில் வாழ்ந்து பின்னர் மறைந்து 
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போன சில கணுக்காலிகள் 
கருதப்படுகின்றன. 

அராக்னிடாக்களாகக் 

சிஃபோசுரா. இங்வரிசையைச் சேர்ந்த அரசநண்டு 
கள் (%102 ௦205) அல்லது லாட நண்டுகள் (1௦756 - 
81106 ௦8089)எனப்படும் அராக்னிடாக்கள் கடலில்வாழ் 
இன்றன. இவற்றின் முன்னுடல் அகலமானது; அரை 
வட்டமானது, இவ்வுடற்பகுதியில் இரண்டு நடுக் 
sarees (median eyes), இரண்டு மருங்குக் கண் 
களும் (18(681 668) காணப்படுகின்றன. பின்னுடல் 
அறுகோண வடிவமாக உள்ளது. அதன் அகலமான 
பகுதி முன்னுடலுடன், கீல்மூட்டு அசைவைப்போல 
அசையக்கூடிய வகையில் இணைந்துள்ளது. ஆறு 
இடை உடற் கண்டங்களும், சில கடைஉடற் கண்டங் 

களும் இணைந்து பின்னுடற்பகுதி தோன்றியுள்ளது. 

  

  

  

        
    
  

பலவகைப்பட்டி அராக்னிடாக்கள் 

3. பேரலித்தேள் (சூடோஸ்கார்ப்பியோவிடா) 5, அறுவடைச் சிலந்தி (ஒப்பிலியோனிடா) 3. ரெ?நியூவிடு (ரெ௫நியூலே) 

4. சாட்டைத்தேள் (பெடிப்பால்ப்பி) 5 சைலூரியன் காலத்துத் தேள் 6, சூரியச் லந்த (சொலிஃப்யூகே) 

7. தேள் (ஸ்கார்ப்பியனாய்டியா) 8. கலைந்த (அரானிடா) 9, உண்ணி (அக்காரினா) ்
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பின்னுடற்பகுதியை அடுத்து நீளமான கூரிய முள் 
போன்ற கொண்டு. உள்ளது. 

கெலிசெராக்கள் சிறியவை; மூன்று கரணைகளா 

லாகியவை; இடுக? அமைப்புப் பெற்றவை. பெடிப் 
பால்ப்புகள் நடக்கும் கால்களைப் போன்றுள்ளன. 
பெடிப்பால்ப்புகளும் கால்களும் ஆறு கரணைகளா 
லானவை. அவையனைத்தும் நீளவாட்டத்திலுள்ள 
வாயைச் சூழ்ந்து அமைந்துள்ளன. பெடிப்பால்ப்பு 
களுக்கும் அனைத்துக் கால்களுக்கும் தாடையடித் 
தகடுகள் உள்ளன. கடைசி இணைக்கால்களில் 

வெளிக்கிளையும் (exopodite) டி.பியல் களையும் 

(tibial apophysis) உள்ளன. 
t 

நடுவுடற் கண்டங்களின் இணை உறுப்புகள் 
தகடுகள் போலவுள்ளன. முதற்கண்ட இணை உறுப் 
புகள் இனப்புழை மூடியாகவும், மற்றவை செவுளேடு 
களைத் தாங்கிக் கொண்டுமுள்ளன. 

ஸ்கார்ப்பியோனாய்டியா. இந்த வரிசையில் தேள் 
கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, இவற்றின் முன்னுடல் 
ஒரே அளவான, ஒருதன்மைத்தான உடற் கண்டங்க 

ளாலாகயது. உடலின் இப்பகுதியில் இரண்டு நடுக் 
கண்களும், ஆறு அல்லது பத்து மருங்குக் கண்களும் 

உள்ளன. பின்னுடல் பகுதியானது இடைஉடல், 
கடைஉடல் என்னும் இரு பிரிவுகளாக அமைந்திருக் 
கிறது, இடுப்பு இல்லை. வால்முள் ஒரு நச்சுக் 

கூர்முள்ளாகவுள்ளது. கெலிசெராக்கள் சிறியவை; 

மூன்று கரணைகளாலாடியவை; இடுக்கி நுனி உடை 

யவை. பெடிப்பால்ப்புகள் பெரியவை; வலு மிக் 

கவை; ஆறு கரணைகளாலாகியவை; இடுக்கி நுனி 
யுடையவை, கால்கள் ஏழு கரணைகள் உடையவை, 

நுனி டார்சசுகளின் (187905) நுனியில் மூன்று கூர் 

நகங்கள் (018885) உள்ளன. evireruw (sternum) முக் 

கோணம் அல்லது ஐங்கோண வடிவிலுள்ளது. 

இடைஉடற் பகுதியின் இரண்டாம் கண்டம் ஓர் 

இணை பெக்ட்டின்௧கள் எனப்படும் சீப்பு போன்ற 

புலனுறுப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. நான்கு இணைச் 

செவுளேடுகள் மூச்சுறுப்புகளாகச் செயல்படுகின் றன; 
இவை இடைஉடற் பகுதியின் 3 ஆவது முதல் 6 ஆவது 

வரை உள்ள நான்கு கண்டங்களில் அமைந்துள்ளன. 

சாட்டைத் தேள்களின் (௬11/ற 

scorpions) முன்னுடல் சீராகவும் ஒரு படித்தா 

கவும் அமைந்துள்ளது. கடைசி முன்னுடற் 

கண்டம் ஒரு குறுகிய இடுப்பினால் பின்னுடலுடன் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்ளிபைகி (31/02) 

குடும்பத்தைத்தவிர மற்றக் குடும்பங்களில் சில 

அல்லது பல கரணைகளாலாகிய கொண்டி 

உண்டு, கெலிசெராக்களில் ' இரண்டு கரணைகள் 

உள்ளன. இடுக்கி அமைப்புகளும் நச்சுச் சுரப்பி 

பெடிப்பால்ப்பி. 

களும் இந்த அராக்னிடுகளின் கெலிசெராக்களில் 

காணப்படவில்லை. பெடிப்பால்ப்புகள்ன பொது 
வாகப் பெரியனவாகவும் கிடுக்கி அமைப்புப் பெற் 
றும் விளங்குகின்றன. இவற்றிற்கு டிரோக்காண்டிரிய 
நீட்சிகளும் (0004௭61131 processes) wow 6A 

களும் (110181 ற௦௦69566) உள்ளன, சாட்டைத் தேள் 

களின் ஸ்டர்னம் நீளமானது, மூன்று கண்டங்களா 
லாயெைது. முதல் இணைக்கால்கள் தொடுஉணர்ச்சி 
உறுப்புகளாஃச் செயல்படுகின்றன. அவற்றின் டார்ச 
சில் பல இணைப்புகள் உள்ளன. நடக்கும் கால் 
களின் நுனியில் இரண்டு கூர்நகங்கள் உள்ளன. 
மூச்சேடுகள் சுவாச உறுப்புகளாகச் செயல்படு 
கின்றன. பால்வழி இருதோற்றம் (56௩181 0100011800) 

ஓரளவுக்குக் காணப்படுகிறது, . 

பால்ப்பிகிரேடி. இவ்வரிசையைச் சேர்ந்த அராக் 
னிடுகளுக்குப் பொதுவாக நுண்சாட்டைத் தேள்கள் 
அல்லது வாலில்லாச் சாட்டைத் தேள்கள் என்று 
பெயா். இவை உருவில் சிறியவை. இவற்றின் முன் 
னுடலின் கடைசி இரண்டு கண்டங்களும் தெளி 
வாகத் தெரிகின்றன. பின்னுடல் கண்டங்களனைத் 

தும் தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குக் 
கண்களில்லை. கொண்டி நீண்டு சாட்டை போல 
வுள்ளது. கெலிசெராக்கள் மூன்று கரணைகளாலாகி 
யவை, கால்களைப் போன்ற பெடடிப்பால்ப்புகள் 
ஆறு கரணைகளாலாகியவை; சிறு கூர்நகங்கள் 
பெற்றுள்ளன. கால்களின் 'நுனி டார்சசுகளின் 
நுனியில் இரண்டு கூர்நகங்கள் உள்ளன. காக்சாக் 

களில் தாடையடி.த்தகடுகளில்லை. வாய், ஒரு கூம்பின் 

் நுனியில் அமைந்திருக்கிறது. முன்னுடலில் நான்கு 
தனித்தனி ஸ்டர்னல் தகடுகள் உள்ளன. சுவாசம் 
உடல்தோல் மூலமாக அல்லது 4,5,6 அவது பின் 

உற் கண்டங்களிலுள்ள மூச்சேடுகள் மூலமாக 
நடைபெறுகிறது, 

அரானே. இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த அராக்னிடு 
கள் சிலந்திகள் எனப்படுகின்றன. இவ்வுயிரிகவின் 
முன்னுடல் சீராக ஒருதன்மைத்தாக உள்ளது. இவற் 
றிற்கு எட்டுக் கண்களுக்கு மேல் இல்லை. முன்னுடல் 
ஒரு குறுகிய இடுப்பினால் பின்னுடலுடன் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளது. பின்னுடலின் கண்ட அமைப்பு 
தெளிவாகத் தெரிவதில்லை. பின்னுடலில் பொது 
வாக 2 அல்லது $4 இணைநூற்பமைப்புகள் உள்ளன, 

இவற்றிற்குக் கொண்டி இல்லை. கெலிசெராக்கள் 
இரண்டு கரணைகளாலாதகியவை; கிடுக்கியற்றவை, 

_ இவற்றில் நச்சுச் சுரப்பிகள் உள்ளன. பெடிப்பால்ப் 
புகள் ஆறு கரணைகளாலாகியவை. இவை நீளமான 

கால்கள் போலுள்ளன. இவை தொடுஉணர் அறுப்பு 
போன்று செயல்படுகின்றன. இவற்றிற்கு நீளவட்ட 
மான ஸ்டர்னம் உண்டு. கால்களில் ஏழு கரணைகள் 

உள்ளன. டார்சசுகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று



கூர்நகங்கள் உள்ளன. முச்சேடுகள் அல்லது மூச்சுக் 
குழாய்கள் மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது, பொது 
வாக ஓரே இலைந்தியில் இரண்டு வகை மூச்சுறுப்பு 
களும் உள்ளன, சிலந்திகளின் பெடிப்பால்ப்புகள் 
விந்து மாற்ற SULT Ge செயல்படும் வகையில் 
அமைந்துள்ளன. eo 

சொலிஃப்யூகே. இவ்வரிசையைச் சேர்ந்த உயிரி 
கள் புலிச் சிலந்திகள் என்றும் சூரியச் சிலந்திகள் 
என்றும் அமைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் முன் 
னுடலின் கடைசி மூன்று உடற்கண்டங்கள் தனித் 
தனியாக உள்ளன. பின்னுடல் பத்து உடற்கண்டங் 
களாலானது. இக்கண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு 
டெர்ககத் தகடும் ஒரு ஸ்டர்னல் தகடும் உள்ளன; இந்த 
அராக்னிடாக்களுக்கு இடுப்பும் வாலும் இல்லை, 
கெலிசெராக்கள் இரண்டு கரணைகளாலானவை.க 
இவை மிகப் பெரியனவாயும், வலுமிகுந்தும் கிடுக்கி 
அமைப்புப் பெற்றும் காணப்படுகின்றன. பெடிப் 

பால்ப்புகள் ஆறு கண்டங்களாலாகியவை, தொடு 
உணர் உறுப்பாகச் செயல்படும் இவற்றின் டார்ச. 

சின் நுனியில் ஓர் உறிஞ்சி உள்ளது. முதல் இணைக் 
கால்கள். , தொடுஉணர் உறுப்புகளாகச் செயல்படு 
கின்றன... இவற்றின் நுனிகளில் ஒரு கூர்நகம் 
உள்ளது. மற்றக் கால்களின் நுனிகளில் இரண்டு 
கூர்நகங்கள் உள்ளன. ' 3ஆவது, 4ஆவது , இணைக் 
கால்களின் . ஃபீமர் (femur) பிளவுபட்டுள்ளது. மூச் 
சுக்குமாய்கள் சுவாச உறுப்புகளாகச் செயல்படு 
கின்றன. இவற்றின் ' கெலிசெராக்களில் பொதுவாக 
நீண்டகசை போன்ற நீட்சி.காணப்படுகிறது. , 

கலோகேத்தி, - சீலோநேத்திகள் பொதுவாகப் 
போலித் .தேள்கள்: : என்றும் பொய்த் தேள்கள் 
என்றும் கூறப்படுகின்றன. இவற்றின் முன்னுடல் 
ஒருபடித்தானது; பொதுவாக “ஓர் ' இணைக் கண் 
களுக்கு மேல் ' காணப்படுவதில்லை. 'பின்னுடலில் 

தனித்தனி டெர்கத் தகடுகளும் ஸ்டர்னல் தகடுகளு' 
முள்ள பன்னிரண்டு கண்டங்கள் உள்ளன, இவற்றில் 

இடுப்பு, கொண்டி. ஆயெ' இரு" அமைப்புகளுமில்லை 

சிறிய கெலிசெராக்கள் இரண்டு : கரணைகளாலாகி 

யவை; கிடுக்கியுள்ளவை, பெடிப்பால்ப்புகள் பெரி 
யவை; ஆறு கரணைகளாலாகியவை; கிடுக்கியுள் 
எவை. பெடிப்பால்ப்புகளில் தொடு உணர் முட்களும் 
நச்சுச் சுரப்பிகளுமுள்ளன. பொதுவாக முன்னுடலில் 
Metered) SIONS காணமுடிவதில்லை, கால் 

களில் ஐந்து முதல் ஏழு கரணைகள் வரையுள்ளன. 
எல்லா நுனி டார்சசுகளிலும் இரண்டு கூர்நகங்கள் 
உள்ளன. 3 அவது, 4 அவது பின்னுடற் கண்டங் 
களில் மூச்சுத்துளைகள் காணப்படுகின்றன. முதல் 

இணைக் கால்கள். கலவிக்குப் பமனபழும் வகையில் 
மாறுபட்டு அமைந்துள்ளன. . 
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ரெசிநியுலே. ரெூிதியுலேடுகளின் முன்னுடல் ஒரு 
தன்மைத்தானது; முன் பக்கத்தில் குக்குல்லஸ் (௦ம0ய1- 
105) என்னும் ஒரு முகபடாம் உள்ளது. இவற் 
றிற்குக் கண்களில்லை, பின்னுடல் ஒன்பது உடற் 
கண்டங்களாலானது; முன்னுடலுடன் இடுப்புப் 
பகுதியால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இடுப் 
புப் பகுதி மறைத்திருக்கறது. உடலில் கொண்டி 
இல்லை. சிறிய கெலிசெராக்கள் இரண்டு கரணை 
களாலாகியவை; கிடுக்கியுள்ளவை. பெடிப்பால்ப்பு 
கள் ஆறு கரணைகளாலாகியவை; இடுக்கியுள்ளவை. 
இவற்றின் சாக்சாக்கள் உடல் நடுக்கோட்டில் ஒன் 
றுடன் ஒன்று இணைந்துள்ளன. ஸ்டானம் மிகச் 
சிறியது; கால்களின் காக்சாக்களால் மறைக்கப்பட் 
டுள்ளது, கால்களில் 7, 117 அல்லது 12 கரணைகள் 
உள்ளன. கால்களில் முட்களில்லை. நுனி டார்சசின் 
நுனியில் கூர்நகங்களுள்ளன. மூச்சுக்குமாய்கள் 
மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது, மூச்சுத்துளைகள் 
முன்னுடல் பகுதியில் உள்ளன. மூன்றாவது 
இணைக்கால்களின் டார்சசும் நுனி டார்சகம் விந்து 
மாற்றத்துக்குதவும் பாலுறுப்புகளாக மாறியமைந் 
துள்ளன. 

ஒப்பிலியோன்கள். இவ் வரிசையைச் சேர்ந்த 
அராக்னிடாக்களைப் பொதுவாக அறுவடைச் சிலந்தி 
கள் எனக் கூறுகிறோம். இந்த அராக்னிடாக்களின் 

முன்னுடல் ஒருதன்மைத்தானது. இவை இரண்டு 
கண்கள் பெற்றுள்ளன. கண்கள் கண்தாங்ககளின் 
நுனியில் அமைந்திருக்கின்றன. இடுப்பு, கொண்டி. 
ஆகிய இரண்டு அமைப்புகளும் இவ்வுயிரிகளில் 
காணப்படவில்லை. பின்னுடலின் பத்து டெர்கத் 
தகடுகளும் பொதுவாக ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந் 
துள்ளன. இவற்றின் கெலிசெராக்கள் சிறியவை; 
மூன்று கரணைகளாலாகியவை; இடுக்கி அமைப்புப் 
பெற்றுள்ளவை. பெடிப்பால்ப்புகள் சிறியவை; ஆறு 
கரணைகளாலாகியவை, இவற்றின் நுனியில் கூர் 
நகங்கள் உள்ளன; அல்லது இருப்பதில்லை, இரண் 
டாவது, மூன்றாவது காக்சாக்களுக்கிடையே ஸ்டார் 
னம் ஒரு சிறு தகடுபோலக் காணப்படுகிறது. கால் 
களில் ஏழு கரணைகள் உள்ளன. இரண்டாவது, 
நான்காவது கால்கள் மற்றவற்றைவிட நீள 
மானவை, டார்சசுகளில் பல கணுக்கள் உள்ளன. 
டார்சசின் ' நுனிக்கரணைகளில் ஒன்று, இரண்டு 
அல்லது மூன்று கூர்நகங்கள் காணப்படுகின்றன. 
மூச்சுக் குழாய்கள் மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது. 

இரண்டாவது ஸ்டர்னல் தகட்டில் ஒர்இணை மூச்சுத் 
துளைகள் உள்ளன. ஓர் இணை நாற்றச் சுரப் 
பிகள் முன்னுடலில் அமைந்துள்ளன. 

அக்காரினா. இவ்வரிசையில் உண்ணிகளும் ற் 
றுண்ணிகளும் அடங்கும். இந்த அராக்னிடாக்களின் 
முன்னுடல் ஒருபடித்தாக, சீராக உள்ளது, இவை
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எளிய கண்கள் பெற்றுள்ளன அல்லது கண்களில்லை. 
பின்னுடற் பகுதியின் கண்டங்கள் தனித்தனியாகக் 
காணப்படுவதில்லை. கெலிசெராக்களும் பெடிப் 
பால்ப்புகளும் பொதுவாகச் சிறியனவாக உள்ளன; 

வெட்டுதல், அறுத்தல், கிழித்தல், உறிஞ்சுதல் 
ஆகிய செயல்பாடுகள் . உள்ள உறுப்புகளாக 

மாறியுள்ளன. கால்களில் ஏழு கண்டங்களுள்ளன. 
நுனி டார்சசுகளின் நுனியில் இரு கூர்நகங்கள் 
உள்ளன. மூச்சுக்குழாய்கள் அல்லது உடல்தோல் 

மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது. இளவுயிரிப் பரு 
வத்தில் ஆறு கால்கள் மட்டுமே உள்ளன. பல இனங் 
களில் கன்னி இனப்பெருக்க முறை ( barfhenogentsis) 
காணப்படுகிறது. 

. அழிந்து மறைந்த. அராக்னிடுகள். . ஆறு அராக் 
னிடு வரிசைகள் உல௰ஒல் வாழ்ந்து பின்னர் . அழிந்து 

மறைந்தன . என்பதற்குச் சான்றுகள் 
யூரிப்ட்டெரிடுகள், கேம்பிரியன் . (௦8001180) முதல் 

Gui Muwer (permian) sma வரை. வாழ்ந்தன. மற்ற. 

மறைந்த வரிசைகள் யாவும் அநேகமாகக் கார்பானிஃ 

பெரஸ் (௦87031181005) காலத்தில் வாழ்ந்தவையே 
யாகும். . இவ் வரிசைகளில் பாதிக்கு மேற்பட்டவை 
களில் கெலிசெராக்களைப்பற்றி ... எதுவும் தெரிய 

வில்லை.அவற்றின் கெலிசெராக்கள் மிகவும் சிறியவை 
யாக இருந்ததால் முன். உடலின். முன்விளிம்புக்கு 
அப்பால் காணப்படாமல் இருந்திருக்க படவேண்டும்... 
வலுவற்ற, செயல்திறன் குன்றிய , வாயுறுப்புகளைப் 

பெற்றிருந்ததால்தான் அவை உலூலிருந்து : அழிந்து 
மறைந்தன. குஸ்ட்அராக்னே (kustarachnae), AGS 

géGaruricyg (anthracomarti), ஹாப்ட்டோப் 
Guim (haptopoda) ஆகியவற்றின் அழிவு தொடங்கி 
யதற்கு அவற்றின் — விசிவறையர.. வாயுறுப்புகளே 
காரணமாகும். டயா ன 
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அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி 

அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி (6105146 ஜ(19 எனும் 

இந்நோய் இருபது ஆண்டுகட்கு முன் உலகில் 
பரவலாகக் காணப்பட்டது. 

அரிக்கும் இரைப்பைப் புண் அல்லது அரிக்கும் 
இரைப்பை அழற்சி எனப்படுவது, இரத்த ஒழுக்கு 
இரைப்பை அழற்சி (6000778216 த85(1(16)), கார 
இரைப்பை அழற்சி (81%81106 ஐ25171(16), பின்னொழுக்கு 

இரைப்பை அழற்சி (reflux gastritis) போன்ற 

வற்றையும் உள்ளடக்கியதே. அடிக்கடி மாறும் pH 
மதிப்பு,” கசையியக்கம் போன்ற இயல்பான சூழ் 
நிலையில், இரைப்பை ஒரு “மணி . நேரத்தில் 30 
மில்லியன் உயிரணுக்களை இழந்து ' பின் மீண்டும் 
புப்பித்துக்கொள்கிறது. இரைப்பையின். சீதப்படல 
மானது தனது சிறப்பான  உடற்கூட்டு அமைப் 

' பாலும், உடலியங்கியல், உயிர்' வேதியியல் ' தன்மை 
களாலும், ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் அரிக்கும் 
பண்்பிலிருந்து இரைப்பைக் காக்கிறது. ் 

பொதுவாக © அரிக்கும் இரைப்வாட்- புண் 
இரைப்பையில் தசைப் : படலத்திற்கு - மேலுள்ள. 

பகுதிகளையே பாதிக்கிறது. புண்ணின் பரப்பு மிகச் 
சிறிய அளவில் இருந்து மொத்த சீதப்படல அழுகல் 
வரை பெருகும்;* குழி போன்றும் இருக்கக் கூடும், 
அஇக அமிலம் உற்பத்தியாகும் இரைப்பையின் முதல்' 
பகுதி சீழ்நோயில் (560815) அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது. 
ஆனால் இரைப்பையின கடைவாய்ப் பகுதி (காமமா) 

மிகவும் தீவிர நோய் நிலையிலேயே பாதிக்கப்படு 
கிறது. காரப்பின்னொழுக்கு இரைப்பை அழற்சியில் 
கடைவாய்ப் பகுதியும், தீக்காயங்களில் முழு இரைப் 
பையும் முன்சிறுகுடலும் (00௦080) பாதிக்கப்படு 
கின்றன. இரைப்பையைப் படம் பிடிக்கும் கருவி, 
(gastro camera), Qenip ஒளி. இரைப்பை உள்நோக்கி 
(flexible 8511050006) ' போன்ற கருவிகளின் வழி, 
சதப்படலப் பாதிப்பை நன்கு அறியலாம். இதனால் 
நோய் அறிகுறியற்றவரிடத்திலும் சதப்படல மாறு; 
தல்கிளை அதிய, முடிகிறது: ் , 

நோயின் இயங்கு முறை, கதவ வத்தக் காக்கும், 

தன்மையும், அதனைச் சிதைக்கும் நோயின் இயங்கும். 
முறையும் புதிராகவே உள்ளன. யூரியா. (ப28), பித்த 
Ba (bile), எத்தனால் (6801) , யூஜினால் (60210௦01), 
ஆஸ்ப்பிரின் (௨011௩) போன்றவை சீதப்படலத்தில் 
நுண்ணிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. : ஆயி 

னும் பொதுவாக இவை உ£யீரணுக்களின் நெருக்க 
மான சேர்க்கையிடங்களைத் தொடக்க நிலையில் . 
பாதிப்பதில்லை. : இவையல்லாமல் Sle அரதிறத்திற்கு 
வேறுபல காரணங்களும் உண்டு.



இரத்த ஓட்ட அடைப்பு (16௩84௨), அதிர்ச்சியுற்ற 
மனிதனின் இரைப்பையை, இரைப்பை உள்நோக்கி 

மூலம் நோக்கும்பொழுது சிவந்த பகுதிகள் காணப் 
படுகின்றன. ஆகவே இரத்த ஒட்ட அடைப்பும், 
அரிக்கும் இரைப்பை அழற்ிக்கு மற்றுமொரு காரண 
மாகக் கருதப்படலாம். 

சீதப்படல சிதைவும் 11” அயனியின் பின் பரவலும். 
குடலிலிருந்து அயனியின் இழப்பு, குடலுக்குள் 11” 
அயனியின் 'கடத்தல், மிகுந்த லித்தியம் அயனி உறிஞ் 
சப்படல், இரைப்பையில் பிளாஸ்மாபுரதம் காணப் 
படுதல் போன்றவை சீதப்படலச் சிதைவிற்கு அறிகுறி 
களாக முன்பு கருதப்பட்டன. ஆனால் இவ்வறிகுறி 
களின் மதிப்பு இப்பொழுது புதிராகவே உள்ளது, 
மெகீஆல்ஹனிட்டல் (1408120621) என்ற அறிவிய 
லார்,அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி 1* அயனியின் பின் 
பரவல் இல்லாமலே ஏற்படக்கூடும் எனக் கண்டறிந் 
தார். ஆயினும் 14* அயனியின் பின் பரவல் ஒரு 
கூடுதல் காரணமாகக் கருதப்பட்டது. புராஸ்ட்டாகி 
ளேண்டின் (010510214001ய) என்ற கொழுப்பு அமிலம் 
உயிரணுக்களைக் காக்கும் பொருளாகவும், அமிலத் 
தன்மையைக் குறைக்கும் . பொருளாகவும் தற் 
பொழுது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. , 

இரத்த: ஓட்டம், உயிரணுக்களின் ஊட்ட நிலை, 
அரிப்பை ஏற்படுத்தக் குறைந்த அளவு அமிலமாவது 
இரைப்பையுள் தேவை, Ht - அயனி இயல்பான 
நிலையிலும், இரைப்பை €தப்படலத்தின் பரவலிலும், 
மன அழுத்தம், மனவேகம். போன்ற திலைகளிலும் 

இது அதிகரிக்கிறது, நுண்குழல்இர த்தச்சுற்றோட்டம் 
இந்த: அமிலத் தன்மையைக் குறைக்கப் பயன்படு 
கிறது. சில நேரங்களில் பித்த ௨ப்புகள் (0116 88118) 
இரைப்பையினுள் : சீதப்படல அழற்சிக்கும், புண் 
ஏற்படுவதற்கும் காரணமாகின்றன; 

தலையில் பலத்த 219. (head injury), சழ்கோர்த் 
தல் (580815) போன்றவை வெகுவாக இரைப்பையினுள் 
அமிலத் தன்மையைக கூட்டுகின்றன. மேலும் இது 
சீதப்படலம் வழி பரவி, மாற்றங்களை ஏற்படுத்தித் 
தந்துகிகளைச் சிதைத்து.ப்பிளாஸ்மா புரதம்,இரத்தச் 
சிவப்பணுக்கள் போன்றவற்றை இரைப்பையினுள் 
கசியச் செய்கிறது, இவை மாஸ்ட்டு உயிரணுக்களைத் 
(254 06115) தூண்டி ஹிஸ்டமின் (149488106௦) அதிக 
மாக உற்பத்தி, செய்து மிகை அமிலச் சுரப்புக்கு 
வழி வசுக்கின்றன. இதனால் உயிரணுக்களுக்கு 
ஆக்சிஜன் குறைவு ஏற்பட்டு, உயிரணுக்களின் அழிவு 
ஏற்படத் தொடங்குகிறது, 

சதப்படலத்தின் சழடுக்கு ஆற்றலின் மாறுபாடு, 
சீதப்படலத்தைக் காக்க வெகுவாகப் பயன்படுகிறது. 
உணவு அதிகம் உட்கொள்பவருக்கு இந்நோய் 
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அரிதாகவும், குறை உணவு கொள்பவருக்கு மிகுந்தும் 
காணப்படல் இதன் பொருட்டேயாம். 

சீழ்கோர்த்தல் உயிரணுக்களின மேல்சவ்வைப் 
பாதித்து அயனியின் பின் பரவலுக்கு வழி வகுத்து 
இந்நோய்க்குக் காரணமாகிறது. 

நோய் அறிகுறிகள்; அரிக்கும் இரைப்பை அழற்9 
கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் வெகுவாகக் காணப்படு 
கிறது. 

1) அதிர்ச்சி, சீழ்க்கோர்த்தல், மது,ஆஸ்ப்ரின்,இன் 
டோமித்தாசின், ஃபினைல் பியூட்டசோல் போன்ற 
வற்றை அதிகமாக உட்கொள்ளல். 2) தலைக்காயம், 
தீக்காயம், இதய அறுவைச் AREens, யுரிமியா 
நோயாளிகள் (ார்மம் 011808), சத்துணவு குறைவு 
(malnutrition), மன உளைச்சல் (ஐயோ(&| stress), 

இரத்த ஒழுக்கு, நோய் கண்டு ஏழிலிருந்து பத்து 
நாள்களுக்குள் ஏற்படும். இரைப்பையுள் சிதைவு, 
மேல் பகுதியிலிருந்து (0௩415) . கீழ்ப்பகுதிக்குச் செல் 
௮ம். செரிமானமின்மை, நடு நெஞ்சுப் பகுதியிலும் 
அதன் கீழ்ப்பகுதியிலும் வலி, குமட்டல், பித்த 
வாந்தி போன்றவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும். 

சில நோயாளிகளிடம் முதலிலிருந்தே இரத்த 
ஒழுக்கு கடுமையாகக் காணப்படும். 90 விழுக்காடு 
நோயாளிகள் மருத்துவச் ஓச்சைக்கும், மீதமுள் 
ளோர் அறுவைச் சி௫ச்சைக்கும் உட்படுவர். அறு 
வைச் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்படுவோரில் 30-50 
விழுக்காடு மரணமடைகன்றனர். 

மருத்துவச் சிகிச்சை. அமில எதிர்ப்பிகளைத் 
(antacids) sOc1 முறையாகவும், ச்சை முறையா 
கவும் பயன்படுத்தலாம், ஆறு மணிக்கு ஒரு முறை 
சிமெட்டிடின் (01௯6804106) 300 மில்லிகிராம் தரைவழி 
கொடுக்கப்படவேண்டும். ஆனால் சீழ் நோயாளி 
களிடம் சிமெட்டிடின் இறனாகச் செயல்படு 
வதில்லை. இரத்த ஒழுக்கு காணப்படின் முழு இரத் 
தமோ, பிளாஸ்மாவோ தரப்படவேண்டும். இரைப் 
“பையுள் அட்ரீனலின் (8078021105) செலுத்தலாம். 
இரைப்பைக்குள் மிகை குவிர் : சசதுபையைச் (1017 
gastric hypothermic 681000) செலுத்தலாம். அனால் 
இது நோயாளிக்குச் சிரமத்தைத் தருவதோடு, நோய்க் 
கடுமையைக் . குறைக்க இயலாமலும் போகலாம். 
நேரடியாக இரத்த ஒழுக்கு நாளங்களை மின் தீய்ப்பு 
முறையால் தீய்க்கலாம். வயிற்றின் மேல்பகுதியில் 0” 
ஆடை (0-81/() கொண்டு எதிர்ப்புறமாக அழுத்த 
லாம். லேசர் கதிர்வீச்சு off (Laser beam) இரைப்பை 
சீதப்படலத்தைப் புதுப்பிக்கலாம்.. ஆனால் இது 
இன்னும் ஆய்வு அளவிலேயே உள்ளது. செயற்கை 
முறையில் இரத்தம் உறைதலுக்கு வழி செய்யலாம்:
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அறுவைச் சிகிச்சை முறை, மருத்துவச் சிகிச்சை 
பலனளிக்காத நிலையில் அறுவைச் சிகிச்சை மேற் 

கொள்ளப்படவேண்டும். ஆஸ்ப்பிரின், மது போன்ற 
வற்றால் ஏற்படும் அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி 

நிலையில் வேகஸ் நரம்புத் துண்டிப்பு (1820101013) 
புறவாயில் அமைப்பு (pyloroplasty) போன்ற 
அறுவைச் il முறைகளை Gis emer 

Boag நோய் நிலையிலும், சீழ்கோர்த்த நிலை 
யிலும், வேகஸ் நரம்பு துண்டிப்பு, பகுதி இரைப்பை 
Sard (subtotal 2294160400) போன்ற அறுவை 

முறைகளை மேற்கொள்ளலாம். 

மொத்த சீதப்படல அழற்சியிலும் இரத்த ஒழுக் 
கிலும் இரைப்பை நீக்கம் (10141 gastrectomy) 

செய்யலாம். 
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அரிகைகள் 

நல்ல அரிகை (5614604265) துணி ஓரங்களுக்கு உறுதி 

ஊஎட்டுவதுடன்' அழகிய தோற்றத்தையும் தந்து 
விற்பனையை அதிகரிக்கச் செய்யும். அரிகைச்குப் 
பயன்படும் பாவிழைகள் : உறுதி:மிக்கவை. உடலம் 
நெய்யப்படும் துணியைவிட வேறுபட்ட பொருளும் 
நிறமும் கனமும், ஒற்றை இடைவெளியில் 'அமையும் 
இமை எண்ணிக்கையும் உடையது, வாயில், சுதுக்கத் 
துணிகளுக்கு (6068) 0.5 முதல் 2 செ.மீ. அரிகை 
ஒவ்வொரு புறத்திலும் அமைய வேண்டியது ஒரு 
கட்டாயத் தேவையாகும். பெரும்பாலும் அரிகையில் 
இருமடிப்பு நூல்கள் பயன்படுகின்றன. ஓரங்களில் 
சில இரட்டைப் பாவிழைகளும் 'பயன்படுத்துவ 
துண்டு. 'அதிகமான இரட்டைப் பாவிழைகளைப் 

பயன்படுத்துவது துணியைத் தளர்த்தும். இந்த இழை 
கள் சுருங்காமல் நேராக நிற்கும். ஆனால் .உடல் 
இழைகள் மட்டும் சுருங்கும். 

அரிசி 

உலகிலுள்ள மக்கள் தொகையில் மூன்றிலொரு 
பங்கு மக்கள் அரிசியைத் தலையாய உணவுப் பொரு 
ளாகப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். ஆரிய நாடுகளில் 
இருப்பவர்களில் பெரும்பான்மையோரின் உணவு 
அரிசியே. இது உணவுப் பயிர்கள் எல்லாவற்றையும் 
விட மிகப் பழமை வாய்ந்தது. இது ஒருவிதையிலைக் 
குடும்பங்களில் ஒன்றான போவேசிக் (ற080686 -- 
ஜகாா1௨௨6) குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. இதற்குப் புல் 
குடும்பம் (21855 ராம்) என்று பெயர். ஓரிஸா 
(oryza) என்ற பேரினத்தில் பல சிற்றினங்களிலிருந்த 
போதிலும் குறிப்பாக ஓ, சட்டைவா (0, 381/2) ஓ. 
சிளாபர்ரிமா (0. 2/சச்சாரஈா4) என்ற இரு சிற்றினங் 
கள் மட்டும் பயிராக்கப்படுகன் றன. ஓ. சட்டைவா 

இந்தியாவிலும் இந்தோசனாவிலும் முதன்முதல் 
தோன்றியது என்று கருதப்படுகின்றது. இதிலுள்ள 
மாவுப்பொருள்: (818101) உருளைக் கிழங்கிலுள்ள 
மாவுப்பொருளைக் காட்டிலும் நான்கு மடங்கா 
கவும், சில அரிசி வகைகளில் புரதச்சத்தின் (0௦%) 
தரம் கோதுமையைவிட உயர்ந்ததாகவும் உள்ளது. 

இந்தியர்கள் பண்டைக் காலத்திலிருந்தே அரிசியை 
உணவாகப் பயனபடுத்தி வந்திருக்கின்றனர். 
சுஸ்ருதர் என்னும் , ஆயுர்வேத வல்லுநர் 1,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அரிசியின் பலவகைகளைப் 
பற்றியும், அவற்றிலுள்ள உணவுச் சதீதுகளைப் 
பற்றியும் கூறியுள்ளார். 

- முளைசூழ்சதை (endosperm ), <4 guTmes (aleurone) 
எனப்படும் ஒரே செல்லடுக்கினால் சூழப்பட்டி. 
ருக்கும். இந்த அலுரான் அடுக்கில் “பி” ஊட்டச்சத்து 
(‘B’ ஏங்க) உள்ளது. நெல் அரைக்கும்போது 

அரிசியைத் தீட்டுவதால் இந்த அடுக்கு சிதைவுற்று, 
*பி” ஊட்டச்சத்து வீணாகிறது. ஆனால் கைக்குத்தல் 
அரிசியில் அலுரான் அடுக்கு பாதிக்கப்படாமல் 
₹9” ஊட்டச்சத்து அப்படியே கிடைக்கின்றது. முளை 
சூழ்சதையின் தன்மையைப் பொறுத்து அரிசி இரு. 
வகைப்படும், அவை, (1) பசையுள்ளது (210410௦105), 

(2) பசையற்றது (0௦௦-21ப1100105) அல்லது ஒளிக்கசிவு 
பெற்றது (1281811024) என்பன. : பசையுள்ள : அரிசி 

யின் முளைசூழ்சதை மென்மையாகவும், கனத்தும், 

ஒளி ஊடுருவ முடியாததாயும், சுண்ணாம்புத்தன்மை 
கொண்டதாயும் இருக்கும். இதில் டெக்ஸ்ட்ரின் 
(dextrin) இருப்பதால் இதை அயோடின் (100106) 
கரைசலுடன் சேர்த்தால் ' சிவப்பாக மாறுகின்றது. 
இவ்வரிசியீல் பசையிருப்பதால் சேமித்து, வைத்து, 
சல காலம் கழித்துச் சமைத்தாலும், சோற்றுப் 
பருக்கைகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை உடையவை. 
இவ்வரிசி பெரும்பாலும் '*ஐப்பானிக்கா:' (. faponica) 
என்னும் வகையைச் சார்ந்தது. இதற்கு' மாறாக 
இந்இகா”' ([14108) ' என்றவகையைச் சேர்ந்த அரிச”



யானது சில காலம் கழிந்தபின் சமைத்தால் ஒட்டிக் 

கொள்வதில்லை. இந்தியாவில் மக்கள் இதையே 
விரும்பி உண்ணுகின்றனர். பசையற்ற அரிசிகளின் 
முளைசூம்சதை கடினமாகவும், ஒளிக்கசிவுடனும், 

எளிதில் உடையக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இதில் 
மாவுப் பொருள் சிறு மணிகளாகவும் ௪.ர௬ுளைவழு. 
வத்தில் திரளாகவும் ஏராளமாக அமைந்திருக்கும். 

இந்த வகை அரிசி நெல் அரவையின் போது எளி 

தில் பழுதுபடுவதில்லை. இது பசையுள்ள அரிசியில் 
இல்லாத ஒரு சிறந்த குணம், பசையுள்ள ஐப்பா 
னிக்கா NA வகை சீனா (01௦8), ஜப்பான் (18080) 
போன்ற கிழக்கத்திய நாடுகளில் பெரும்பாலும் பயி 
ரிடப்படுகிறது. பசையற்ற இந்திகா அரிசி வகை 
இத்தியா,' இலங்கை, வங்காளதேசம் (9812120250), 
பாக்கிஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் சாகுபடி. செய் 

யப்படுகிறது. 

அரிசியின் பண்புகள், பயிரிடும் பருவம், பயி 
ரின் வயது முதலியவற்றைப் பொறுத்தவை. அரிசிக் 
குப் பல பெயர்களுண்டு, நிறத்தைப் பொறுத்து 
அது சிவப்பு அரிச என்றும், மணத்தைப் பொறுத்து 
கஸ்தூரி சம்பா, புனுகு சம்பா என்றும் பெயர்கள் 

பெறும். நெல்லை நீரில் உளற வைத்த பிறகு வேக 

வைத்து, வெய்யிலில் உலர்த்தியபின் அரைத்து 

எடுக்கும் அரிசிக்குப் புழுங்கல் அரிசி என்று பெயர், 
நெல்லைப் பச்சையாக அரைத்துப் பெறும் அரிசி 
பச்சரிசி எனப்படும், கஊட்டச்சத்தைப் பொறுத்த 

அளவில், பச்சரிசியைக் காட்டிலும் புழுங்கல் அரிசி 

சிறந்தது. பாஸ்மதி (685௧11), சீரகச்சம்பா போன்ற 

மணமுள்ள அரிசிகள் புலவரிசி எனப்படும். சமைத் 
தால் கோந்து போலச் சோறாகும் வகையைப் புட் 
LAA என்பார்கள், இவற்றில், வெள்ளை, பழுப்பு, 

கருப்பு என்ற வகைகளுண்டு. புட்டரிசியின் தனிப் 

பட்ட பண்புக்குக் காரணம் '*குளுட்டின்'' (21110) 
என்ற பொருள் அதில் இருப்பதே. 

அரிசியைச் சமைத்து உட்கொள்ளுவதல்லாமல், 

இட்லி, தோசை போன்ற பண்டங்கள், முறுக்கு, சடை 

போன்ற பலகாரங்கள் செய்யவும் அது பயன்படு 

இறது, இதிலிருந்து அவல், அரிசிப்பொரி, நெற்பொரி 

ஆகியவற்றையும் செய்யலாம். நெல்லை 10 நிமிடம் 

கொதி நீரில் ஊறவைத்து, நீரை வடிகட்டி, மண் சட்டி 

யிலிட்டு, வறுத்தெடுத்து, உரலிலிட்டு, இடித்து, அவல் 
செய்யப்படுகின் றது. இது நல்ல சுவையுள்ள சத்துணவு 

ஆகும். நெல்லைக் காயும் மணலுள்ள சட்டி 

யில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போட்டுக் கிளறி 

னால் அரிச பருத்து, நெல் வெடித்துப் பொரி கடைக் 

இன்றது. இது பொரியாக உண்பதற்கும், நோயாளி 

களுக்குக் கஞ்சியாகச் செய்து கொடுப்பதற்கும் 

பயன்படுகின்றது. நன்கு புழுங்க வைத்த நெல்லி 

லிருந்து இடைத்த அரிசியுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து 
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(நெற்பொரி செய்வது போல்) வறுத்தெடுத்தால் 
அரிசிப்பொரி கிடைக்கும். 

அரிசியை நதொய்யாக்க, மாவு மணிகள் (starch 
தகா1186) செய்யப்படுகன்றவ. இதைத் தயாரிக்கும் 
பொழுது வெளிப்படுகின்ற புரத நீர்மத்தை (protin 
114001) வடிகட்டி, உலர்த்தி உரமாகப் பயன்படுத்து 
கின்றார்கள் அரிச மாவு கஞ்சி, ஐஸ்$£ரிம் (ice 
௦12800), சலவை செய்த துணிகளைச் கெட்டிப்படுத்து 

தல், வாசனைப் பூச்சுத்தூள் செய்கல் (00௦5106116 
powder), Ganigacr செய்தல், புதுத் துணிகளைச் 
செம்மைப்படுத்துதல் போன்றவைகளுக்குப் பயன்படு 

கின்றது. ஐப்பான், சீனா போன்ற கிழக்கிந்திய 
நாடுகளில் பீர் (0260), ஓயின் (1106), எரிசாராயம் 

(spirit) ஆயெவற்றைத் தயார் செய்வதில் அரிசி 
பயன் படுகின் றது. 

- எஸ், ௩, 

நூலோதி 

The Wealth of India. Vol. VI, p. 330, CSIR 

Publ, New Delhi, 1966. 

அரிதாரம் 

காண்க, ஆர்ப்பிமென்ட். 

அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 

இந்திய முந்நீரகத்தின் தென்டிழக்குப் பகுதிகளில் 
உள்ள கிரட்டேசியஸ் (0761206019) காலப் பாறை 

௪ள் தென்னிந்தியாவில் காணப்படும் சிறப்பான நில 

இயல் கட்டமைப்பாகும். இதனைப் பல நிலஇயல் 
அறிஞர்களும் தொல்லுயிர் அறிஞர்களும் நுணுக்க 
மாகவும் முழுமையாகவும் ஆய்வு செய்துள்ளனர், 

சென்னைக்குத் தெற்கே அரியலூர், விருத்தாசலம், 

பாண்டிச்சேரி ஆய இடங்களில் அச்காலத்திய 
பாறைகள் வெளிப்பட்டு நிற்கின்றன. கிரட்டேசியஸ் 

கால உட்பிரிவுகள் அனைத்தையும் அப்பாறை 

களில் காணமுடிகிறது, மேலே கூறப்பட்டுள்ள மூன்றி 

னுள் தென்கோடியாக அமைந்துள்ள பகுதி திருச்சிராப் 

பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள அரியலூரைச் சூழ்ந்து 

காணப்படுகிறது. இது ட்டத்தட்ட 800 ௪, 8. மீ, 
பரப்பளவு உடையது.



178 அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 

அரியலூர் நிலஇயல் பாறைகளில் காணப்படும் 
புதையுண்டு, நிலைப்பட்ட, விலங்குத் தொகுதிகள் 
சிறப்புத் தன்மையுடையன. ஏனென்றால் இப்பாறை 
களில் எண்ணற்ற இனங்களையும்சிறப்பினங்களையும் 

சோர்ந்த தொல்லுலக முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளின் 
புதையுயிரிகள் முழுமையாகவும் நல்ல முறையிலும் 
நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் : பாறைகளில் 
ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அற்றுப்போன மெல்லுடலி 
களின் புதைபடிவங்களைக் காண முடிகிறது என்றும், 
இங்கு காணப்படும் மெல்லுடலிகள் சிலவற்றைக் 
கொண்டு கிரட்டே:சியஸ் காலத்தில் நில, நீர்ப் பரப்பு 

எல்லைகள் தொடர்பான சில உண்மைகளை உணர 
முடிகிறது என்றும், இப்பகுதியை கிரட்டேசியஸ் 
காலத்திய தொல் விலங்கியல் காட்சியகம் என்றும் 
சர் ட்டி, ஹெச், ஹாலண்டு (81ம 1.11, ௦1/8ம்) என் 

னும் தொல்லுயிரியல் அறிஞர் கூறியுள்ளார். இங்கு 
3 பெலம்னைட்டு (21012) சறப்பினங்கள், 22 

நாட்டிலஸ் (182015) சிறப்பினங்கள், 93 அம்மொ 
னைட்டு(க்றயரம்(2)சிறப்பினங்கள், 4 ஸ்காஃபைட்டு 

(308116) . இறப்பினங்கள், 2 ஹாமைட்டுகள் 
(Hamites), 8 ction Maer (Turrilites), 208 sus 
சோசொராக்கள் (&1500086) 8 ,ட்டைக்கோசெராக் 

கள் (0140௦௦8108) உள்ளிட்ட 150 தலைக்காலி மெல் 
லுடலி (௦ 6£ற810ற00 ௦111505) சிறப்பினங்கள் 8 cir or 

தாகக் கண்டறிந்து கூறப்பட்டுள்ளது. வயிற்றுக் 

காலிகள் (gastropods), தகட்டுச் செவுளிகள் 

( 13081110௧௩) ஒவ்வொன்றிலும் 220 சறப்பினங் 
கள் உள்ளனவாம், பவளங்கள் (௦௦1818), எக்கினாய் 

டுகள் (6041௩௦1045), பிராக்கியோப் போடுகள் (113- 

௦1௦0௦5) ஆகியவற்றின் பல சிறப்பினங்கள் ௮௨.ள் 
ளன எனத் தெரிகிறது. முதுகெலும்புடையனவற்றுள் 
சில மீன் சிறப்பினங்களும், சில ஊர்வன Ameen 
களும் காணப்படுகின்றன. 

அரியலூர் நிலடுயல் அமைப்பின் மேற்கு ஓரத்தில் 
முன்கேம்பிரியப்படிவுக்கும் (றா208ற் 80), Age Ge 

சியஸ் படிவுகளுக்கும் இடைப்பட்ட மேல் கோண்டு 

வானா, பகுதி (மறற? 0000484085)  ஓரளவிற்குக் 

ன் 
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காணப்படுகிறது. மேல் கோண்டுவானா காலத்தின் கவும் அதிலுள்ள புதைபடிவங்களையும், அவைகளின் 
சில மரப் புதைபடிவங்களைக் கீழே காணலாம். கடைநிலையையும் வைத்து பிரித்துள்ளார்கள். அவற் 

, இப்பகுதிகளில் காணும்: சரேட்டேசியஸ் காலத் றின் பிரிவுகளுக்கும் நிலஇயல் காலப்பிரிவுக்கும் 

பெரும் பிரிவுகளாகவும், நான்கு பெரும் நிலைகளா காணலாம். 

ஃபில்லிகேல்கள் . _ we இளேடோஃபெலபிஸ் . இண்டிக்கா (Cladphebs indica), ஆக்டினோப்ட் 
(filicales) - : டெரிஸ்-(4௦187700/2772]. 

சைக்காடோஃபைட்டா.. 2. ட்டிலோஃமைலம் HASTAC iGoCuMGutwo (Ptilophyllum  acutifolium) 
(நுகம்)... . ஓட்டோசாமைட்டுகள் (0102811(66)) அனமோசாமைமட்டுகள் (4 2- 

mozamites), டிக்ட்டியோசாமைட்டுகள் (11௦1302811165)), ட்டினி 
. யோப்ட்டெரிஸ் ஸ்பாட்டூலேட்டா (Taeniopteris spatulata). 

் கோளிஃபெரல்கள் ம் .-. எலாட்டோக்கலாடஸ் க்கோன்பெர்ட்டா (Elatocladus 0071/2712] ரெட்டி 

- (coniferales) . . . னோஸ்ப்மோரைட்டஸ்  இண்டிக்கா (8ச1/701207/124 414724], அராக்கா 
ரைட்டுகள் (4810471165), 

“கிரெட்டேசியஸ் காலப் பிரிவுகளும் புதைபடிவங்களும் 
  

  

  

காலகட்டம் நிலை. .  புதைபடிவங்கள் : 

டானியினிலிருந்து நினியூர் நாட்டிலஸ் டேனிக்கஸ் (Nautilus danicus), லைரியா sung 
மாஸ்ட்ரிச்சியன் . ரு Guwnan(Lyria formosa), கோடாக்யோ பெர்டராஸ்ஸா( Coda, 

 காலப்பிரிவு வரை. , ae _. | Kia percrassa), svLerSenn uniteyson ( Stylina parvula)- 

Cf. ; ட்ட ஆகிய . புதைபடிவங்கள் கொண்ட சுண்ணாம்புப் 

பாறைகள். 

மாஸ்ட்ரிச்சியன் ட் அரியலூர் மேல் அடுக்கு.ஃசைடெரோலைட்டுகள் (81461011165), லெப்பி 

- டார்பிட்டாய்டுகள் (6100001101065) ஆகியவை கொண்ட 
அடுக்கு. 
  

கழ் அடுக்கு: பேக்குலைட்டஸ் வஜைனா (2 420/2 742114), 
அலெக்ட்ரியோனியா : அங்குலேட்டா (Alectryonia ungulata), 

இ&ரைஃபேமியா வெட௫க்குலாரிஸ் (7).0/:4௪8 725120/2722), ராஸ்ட் 

டெல்லேரியா ப்பாலியேட்டா (1₹2318///472 றச!1/812), ப்பாக. 

டிஸ்கஸ் எகர்ட்டோனி (240//220/0 ௪282740112), ப்பா, ஒட்டக் 

கோடென்டிஸ் (7, 080028/1314), மேக்ரோடான் ஜாப்பெட்டிக்கம் 
ட்ட (Macrodon japettcum), ஸ்டிக்மாட்டோப்பைகஸ் எலேட்டஸ் 

் , (Stigmatopygus elatus), பிராமெய்ட்டஸ் பிராமா (872171212௦ 
க்யா). ஆ௫யவற்றின் புதைபடிவங்களைக் கொண்ட 
களிமண்ணும் மண்பகுதிகளும், 
  

செனோனியன் 

இருச்சிராப்பள்ளி | மேல் அடுக்கு: ப்பிளாசென்ட்டிரொஸ் ட்டாமுலிக்கம்( 2/2722- 
் ticeras tamulicum),  ஷ்லோயன்பாக்கமா தஇராவிடிக்கம் 

(Schloenbachia dravidicum), ஹெட்டிரோசிராஸ் இண்டிக்கம் 
(Heteroceras indicum), ஃபேடுயோலேரியா ரிஜிடா (Fascio- 
laria rigida) ஆகியவையடங்கிய மணற்குன்றுகளும் களி 
மண் பகுதிகளும்.           

12-அ
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டரோனியன் பதக. ர &ீழ் அடுக்கு: ப்பாக்கடிஸ்கஸ் H@ugnibcinysvan(P, “perampulus), ச 
ft ட்ட - ஷ்லோயன்பாக்்கயா 

னு 2471772145), ட்டிரைகோனியா: ட்டிரைக்கோயபொலைட்டென்டிஸ் 

“- (*020112 ரார்டர்ர0011127/2),  ப்புரோட்டோக்கார்டியம் ஹில் 

oonentd *(Protocardium hillanum) . 
களிமண் மற்றும் சுண்ணாம்புப் பாறைகள். 

செர்ராட்டிக்காரீனேட்டஸ் (8, 9ச77ய- 

Bowens அடங்கிய 

  

உட்டத்தூர் 

செனோமேனியனிலிருந்து 
மேல் அல்பியன் வரை ': வமா BP Sat 

மேல் : அடுக்கு? 
conciliatus), அக்காந்தோரராஸ நியுபோல்டி (44 22174022722 
112160௦142),  நாட்டிலஸ -- ஸக்ஸலேயானஹ '(N. hugleyanus), 

“ ஆகிய புதைபடிவங்கள் காணப்படும் மணற்படுகைகள். 

மம்மைட்டஸ கன்ிலியேட்டஸ்  (Mammites 

  

ப்). :31 நடு அடுக்கு: 'அக்காந்தோசிராஸ் ரோட்டோமேகன்ஸ் (4, 7/0 
- tomagense), அக்காந்தோசிராஸ் மான்ட்டெல்லி (4. 714872//2), 

a டட wi Rte ௮க்காந்தோசிராஸ் கோலரூனென்ஸ் (4. 60/27௪01127122), ட்டர் 
் தல] படு vei 1 நிலைட்டஸ் காஸட்டேட்டஸ் (7'//71///2 208/8/12), அலெக்ட்ரியோ 

|: னியா காரினேட்டா' (4, 227பாம/2) 
... படிவங்கள் காணப்படும் களிமண் பகுதிகள். 

ஆகிய உயிரிகளின் புதை 

  

      “ழ்: அடுக்கு: இதில்: கீழ்ப்பகுஇயில் சுண்ணாம்புப் படிவு ' 
Fs களும் மேல்பகுஇயில் நிலக்கரியும் ' களிமண்ணும் காணப் | 

ome ச ர ததத னை _ படுகின்றன. ஷ்லோயன்பாக்கயா இன்ஃப்லேட்டா (5. 78/21) 
்் ர த கை ் ஸ்ட்டோலிக்ஷ்கெயா டிஸ்ப்பர் - (9701/22/42) dispar), ட்டர்ரி 

| ்் “லைட்டஸ் பெர்ஜரி (7% ச்சாசசாம்),  ஹாமைட்டஸ் "ஆர்மேட்டஸ : 
‘ “tl amites 212/1), பெலம்னைட்டுகள் ஆகியவற்றின் புதை 

ae J we etd a], “படிவங்கள் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன.     

- கரட்டேசியஸ் அமைப்பின் சழ்ப்பிரிவு,, அரியலூர் இ 
அமைப்பின் மேற்கு ' ஓரத்தில் . உள்ளது. - இருச்சியி, ' 
லிருந்து 32 8. மீ. தொலைவிலுள்ள '? 'உட்டத்தூர் 
(Uttatur eres end ஊரின் பெயரால் இது உட்டத்தூர் '* 
நிலை (Uttatur stage) எளப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது உட 

இது. செனோமேனியனிலிருந்து . மேல் அல்பியன் _ Ste! 
(cenomanian to uppermost albian) வரையிலான அல். ‘ 

கிரெட்டேசியஸ் காலத்தைச் சேர்ந்தது. இந்த அமைப்பு... 
நிலையின் அடிப்பாகத்தில் ' பவளச் சுண்ணப்பாறை ் 

கள்: (60721 reef limestone) “' காணப்படுகின்றன. 

அவற்றில் 'பல 'பவளவுயிரிகள், துளை ஒட்டு முன்னு ' 
யிரிகள் (0180110872) ," நோடோசாரியா' (704052718), 

LOLS ive GCodum(T extularia), Gynt.meAan (Rotalia) 

போன்றவை , 'பாசிகள்' (4/282), சொலனோப்போரா ' ' 
சூடோலித் ” (Solenopora), மாரிநெல்லா (4சீசாப்ஈ21/8),- 

Ga5rSH5mioefluw (Pseudolithothamnium)  Gurrex mene 
களின் புதைஉயிரி எச்சங்கள் உள்ளன. 
சுண்ணப் : பாறைக்கு மேலே முறையான - படிவுப் 
படுகைகள் :* 

இறுகிய பவளப்பாறைகள், மணற்பாறைகளால் 
ஆகியவை. இத்தக: க௲னய் பாறைகளில். மிகப்பெரிய ae 

வயிற்றுக்காலி மெல்லுடலிகள் 

'தகட்டுச்செவுனி மெல்லுடலிகள் 

பவளச் . 

‘ (sedimentarybeds) asi eres. * இவை . 

“ey fear (Lucina), 

-அம்மொனைட்டுகளின் புதைப: வங்கள். புதையுண்டு 
_ நடக்கின்றன. உட்டத்தூர் படுகைகளில் புதைபடி 

வங்கள் : மிகுதியாசு உள்ளன; அனைத்து வகை 
் . முதுகெலும்பற்றவைகளின் புதைபடிவங்களும் இங்கு 

. கண்டெடுக்கப்படுகின்றன. இங்கு கிடைக்கும்புதைபடி 
.வங்களுள் அம்மொனைட்டுகள் தனிச் சிறப்புடை 
_யனவாகக் கருதப்படுகி றன. அவை நிலவியல் கரீலக் 

, கணிப்பிற்கும் காலத்தொடர்பு . அறிதற்கும் உதவு 
இன்றன. உட்டத்தார் Hen மூன்று அம்மொ 
னைட்டுப் புதைபடிவப் பரப்பு நிலைகளாகப் பிரித் 

. தறியப்படுகிறது. அவை முறையே ஷ்லோயன்பாக்கயா 
, இன்ஃப்லேட்டா (50/1/027ம்42/4/2 071212), அக்காந்தோ 
சிராஸ் ரோட்டோமேகன்ஸ் (,422:1//222725 rhotomaganse), 

‘ wibenotisd aetAsSucra ( Mammites conciliatus) 
ஆகியன பரவி.புள்ள இடங்களாகும். பெலம்னைட்டு 
களின் கூடுகளும், பலவகைப்பட்ட புதைபடிவங்களும், 
காரை (1841௨1), நம்பிக்கு #68 Nambikurichi), வரகுப் 

“பாடி(17க12ஜமற4010), : ஒடியம் (000யம) போன்ற பல 
் சிற்றூர்களில் காணப்படுகின்றன. உட்டத்தூர் விலங் 
1. குது தொகுதியைக் “ழ்க்காணும் வகையில் தொகுத் 
துக், Ja Dour, 

i 

நெரினியா (Nerinea), டார்ரிட்டெல்லா (Turritella). a. “i 

| 'ட்டிரைகோனார்க்கா (Trigonarca), இன்” 
. செராமஸ் (Inoceramus), =a Reker ales (Alectryonia), கஇரைஃ 

பேயியா (070420), ஆஸ்ட்ரியா (Ostrea),
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பெலம்னைட்டுகள், நாட்டிலஸ், ஷ்லோயன்பாக்யா, ௮க்காந்தோிராஸ், 
லைட்டோ௫ராஸ் ,/222723) ஃபில்லோராஸ் (/4)//222783], மம்மைட்டஸ், 
அனய்சோ?ராஸ், ட்டர்ரிலைட்டூகள், ட்டைக்கோ?ராஸ், பேக்குலைட்டுகள் 
(Baculites) 

அஸ்ட்ரோச£ீனியா (A strocoenia), க்கேரியோஃமில்லியா 
் புவளங்கள் ': 

்... இரண்டாவது பிரிவு திருச்சிராப்பள்ளி நிலை 
(Trichinopoly stage) எனப்படுகிறது. : இப்பிரிவு 
'செனோனியனிலிருந்து டரேோனியன் வரை (86000120. 
1௦10700180) யிலான நடு கிரேட்டேசியஸ் காலத்தது. 
அரியலூரை அடுத்துள்ள : கருடமங்கலம், குன்னம் 
ஆகிய இரண்டு சிற்றூர்களிலும் இந்த: நிலையினைச் 
சிறப்பாகக் காணமுடியும், இங்குக் : காணப்படும் 

புதைபடிவ மரங்களைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டுக் 
கூறலாம். பெரிய அடிமரங்களின் 'புதைபடிவங்கள் 
இங்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன;சா த்தனூர் அருகே 
அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ''புதைபடிவ மரத் 

தின் நீளம் ஏறத்தாழ 28 மீ., அடிமரத்தின் சுற்றளவு 
1.5 மீ. இது சைக்காடியாய்டியா (cycadeoideay 
பிரிவைச் சேர்ந்த மரம்போலத் தோன்றுகிறது. கருட 

(௦ aryophylliay 
, MAGntymsans a0 (Platycyathus) ஸ்ட்டைலினா, (81/12), தக் | 
கோஸ்மைலியா (742009710/72), அய்சாஸ்ட்டிரியா (124277௪2), த்தாம்னா 

் ஸ்ட்டிரியா(722822120), ஹெலியோப்போராஸ் (17 6//20072), 

மங்கலத்தையும் அதனைச் சூழ்ந்துள்ள இடங்களிலு ' 
முள்ள சுண்ணப் பாறைகளில் வயிற்றுக்காலி,தகட்டுச் 
செவுளி, மெல்லுடலி ஒடுகளின் படிவங்கள் நிறையக் 
கிடைக்கின்றன. இப்பாறைகளைத் இருச்சிராப்பள்ளி 
மாக்கல் (1401100001 மகாம16) எனக் குறிப்.பிடுவர். 
உட்டத்தூர் நிலையை அடுத்த நிலையைச் சேர்ந்த 
புதைபடிவங்களை இங்குக் காண முடிகிறது. சுருள்கள் 
பிரிவுற்ற அம்மொனைட்டுகளாகிய ஸ்கேஃபைட்டுகார 
(Scaphites) ட்டர்ரிலைட்டுகள், அனய்சோசெராக்க 
ளின் புதைபடிவங்கள் இப்பாறைகளில் மிக அரிதா 
கவே கிடைக்கின்றன. இந்த நிலையைச் சேர்ந்த 
பாறைகளில் காணப்படும் புதைபடிவங்களைக் கீழ்க் 
கண்டவாறு வகைப்படுத்திச் கூறலாம், 

தலைக்காலிகள் 

Ne 

- வயிற்றுக்காலிகள். wo 

ger OD” 

"pat guGenptadt, | 

பவளவுயிரிகள் 

எக்கினாய்டியா 
(echinoidea) 

ae dune ACG ved, maoreGLHgmew (Cvmatoceras), anc.A@gnav(G audrycerasy, - 
ட்டெட்ராகோனைட்டூகள் (7”ச/7:4,2011/22), QantiiyGonSgncw (Heterocers) 

GusGeoui_Oaor, adernGscsriiwg Ags (Placenticeras) apGonuciunds 

fur, ஸ்கேஃபைட்டுகள், ப்பாசோடசியா (2820:/8), பெஸ்மோடுராஸ் 

(Desmoceras), டேம்சைட்டுகள், க்கோஸ்மாட்டி?ராஸ் : (220587:81122722) 

ப்பெரோனிசிராஸ் (2 2701102742), ப்பாக்கீடிஸ்கஸ் (Pachydiscus). 

௮ப்போராமிஸ் (Aporrhais), aiGefun(A laria), அ வெல்லானா (4021/4712), 
. ஆக்ட்டெயான் (4௦/42011), ப்ரியா (01ராச28), கோசாவியா (Gosavia), 

செரித்தியம் (௪7/47/1470), ஃபுல்குரேரியா 772/,22707/4), &பேியோலேரியா 

(401௦/87/2), ஹெமிஃபுசஸ் (0721111222), ட்டர்ரிட்டெல்லா, கெம்னிட்டியா 
(Chemnitzia), -Gona&am (Trochus), வோ லாட்டா (7௦/12), தட்டுக் 

காலிகள் ($222/:02228), டெண்ட்டாலியம் (0211811141). ். 

அலெக்ட்ரியோனியா; ஆர்க்கா (4702), க்கார்புலா ((7075ய/2),  கோரிமியா 
(Corimya), ma3Silun (Cytherea) dacintGrdun (Cuspidaria), &maing 

_ wto (Cardium), ssmon (Chama), SmuBGuwido (Glycimeris) sr&Gan 
‘maga (Exogyra), மோடியோலா '(74௦4/௦/4),, மெகலாடான் (M egaladon,) 
Guo Mady (Meretrix), &GuiGunGuoiomoun (Pholodomya), tuyGyat. * 
Gir&aeniiguid (Protocardium), ப்பின்னா (208௦0), ப்பிளிக்காட்டுலா 
(2//22/1/2), ஸ்ப்பாண்டைலஸ் (9.20-௩4/25), ட்டிராக்கக்கார்டியம் (Trachy- 
சமாய் பாடி, ட்டிரைகோனார்க்கா, ட்டிரைகோனியா (7702014), 

pie age ae 
ட்டுரோக்கோஸ்மிலியா (772௦/:03/11//12), ௮ய்சாஸ்ட்டிரியா 

ஹெமியாஸ்டர் (7௪72:127).."' 

at
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பிராக்கியோப்போடுகள் 

(brachiopods) | 

அரியலூர் நிலஇயல் அமைப்பின் மூன்றாவது 
பிரிவு அரியலூர் நிலை ( Ariyalur, stage) coro 
குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்பிரிவீன் 'காலம் மாஸ்ட்ரிச் 
சியனிலிருந்து செனோனியன் (maestrichtian to seno- 
nian) வரையிலான மேல் திரட்டேசயசைச் ... சார்ந் 

தீது. இதன் மேல், &ழ் அடுக்குகள் புதைபடிவங்கள் 
மிகுந்தவை. ஆனால் இடைபஅடுக்கு புதைபடிவங் 
களற்றது. அரியலூர் 8ீழடுக்கில் வளைத்தசைப் புழுக் 
ect (annelids), பவளவுயிரிகள்; பாலிசோவன்கள் 

(0014208105), பிராக்கியோப்போடுகள், தகட்டுச் 
செவுளிகள், வயிற்றுக்காலிகள், தலைக்காலிகள், முள் 

தோலிகள் போன்ற விலங்கு வகைகளின் படிவங் 
களைக் காணலாம். இவற்றுள். தகட்டுச் செவுளி 
களின் . புதைபடிவங்களே;- மிச "அதிகமாகவுள்ளன. 
இப்பகுதியின் மணற்பரறைகளில் , 'கிரைஃபேயியா 
ஓடுகளின் .புதைபடிவங்கள் செறிவுற்றுக் காணப்படு 
கின்றன. பெக்ட்டன் (060060), ஆர்க்கா, லிமா (lima), 
ஃபோலோடோமையா, க்கார்டியம், இனோசெரா, 
மஸ் போன்ற. தகட்டுச்செவுளிகளின் ,புதைபடிவங் 
களும் நிறைய உள்ளன. 

செர்ப்புலிடே புழுக்கள் (serpulid ௭௬௦1௧5), குறிப் 
பாக: செர்ப்புலிஸ். ஃபைலிஃபார்மிஸ் (8. 71//1/07-72) 
புழுக்கள், பொதுவாகச் சிறுசிறு, ஒழுங்கற்ற மெல்லிய: 
குழாய்த் தொகுதிகளாகப் பாறைகளின்மேல் ஒட்டிக். 

கொண்டுள்ளன. பாறைகளின் ...:: 

ஆய்வு செய்யும்போது அவற்றில் நுண்ணிய துளை 
ஓட்டு முன்னுயிரிகள் உள்ளதைக்: காணமுடிகிெறது. : :,- - 

இப்பாறைகளிலுள்ள இளஞ்சிவப்புப் பரப்புகளில் 
ரோடோஃபைூயே ( 111000 ற10/0626) குடும்பத்தைச் 

சேர்ந்த பாசிகளின் படிவுகள் உள்ளதையும் சிறப்பா 

நுண்சீவல்களை . . 
i 

_— firisGan@pecN@ach (Rhynchonellids), 9 
'ம்டெரிபிராட்டுல்லிடுகள் (78£ல்721011142). 

கக் குறிப்பிடவேண்டும், அரியலூருக்கு 8 ச.மீ, வட்: -” 
கிழக்கேயுள்ள ஓட்டக்கோயில் 01481011) இரொமத்திற்' 
கருகில் அரியலூர் ' பிரிவின் ' கழடுக்கு- நிலையைச்... ' 
சேர்ந்த சிறந்த படிவங்கள் எடுக்கப்பட்டன. லெக்ட்ரி ' 
யோனியா,; ரேடியோலைட்டுகள்  (radiolites), 

- பகுதிகள், மேற்கை எலும்பின் :.: 

போன்றவை இவற்றுள் அடங்கும். ட்டெரிபிராட்டூலா 
0சசச்ர2/2/2)_ வகை பிராக்கியோப்போடுகளும் , இங் 

கொன்றும் அங்கொன்றுமாகக் காணப்படுகின் றன. 
முறையாகவும் முழுமையாகவும் புதைபடிவங்களாக : 

மாறிய எக்கினாய்டுகள் இங்கு நிறையக் காணப்படு 
இன்றன. இவற்றுள் ஸ்ட்டிக்மாட்டோப்பைகஸ்தான் (47/7 
7972100212) அதிகமாக உள்ளன. ஈர்ட்டோமா(0)7/0/712), 

ஹெமியாஸ்டர், காஸ்ஷஹிடூடஸ் (Cassidulus) சிடாரிஸ் (0788 . 

72) போன்ற எக்கினாய்டு. இனங்களும் காணப்படு 
இன்றன. உலஇன் மற்றப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப் 
பட்ட கிரேட்டேசியஸ் கால எக்கினாய்டுகள், பற்றிய 
ஆய்வுகள் போன்ற ஆய்வுக்கேற்ற ஆய்வுக்களமாக 

இப்பகுதியைக் mtd carte, Coa ப : 

அரியலூர் பிரிவின் நடு அடுக்கு நிலையைப்! புதை 
படிவமற்ற பகுதி எனக் கூறலாம்., ஆனால், ஓட்டக் 

கோயிலுக்கு இரண்டு கி.மீ. , சிழக்கேயுள்ள 'கல்ல 
மோடு. (kallamoad), . என்னும் , அிற்றூரிலிருந்து Aa, 
ஆனால், மிகச் சிறப்பான புதைபடிவங்கள் எடுக்கப் 
பட்டன. . மெகலோசாரஸ் . (Megalosaurus) | என் னும். 
நன்கு அறிந்த பெரும்பல்லியின் பல் ஒன்று ' இங்கு 

ப சண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பெங்களூர்ச் சென்ட்ரல் 
. கல்லூரியின் விலங்கியல் துறையினர் வீலங்யைல் 'கள 
ஆய்வுப் . பணிக்காக இங்கு வந்தனர், பேராசிரியர் 
சி. ஆர். நாராயணராவ், பி. ஆர். சேஷாச்சார் ஆகி 

். யோர் 1927 இல் இதுபற்றிய கட்டுரை ஒன்று வெளி 

யிட்டனர். அவர்கள் முழுமையான ஒரு முள்ளெலும்பு, 
இடுப்பெலும்பு, தோள்வளைய எலும்புகளின் சில 

மற்பாதி, . உடை 
“பட்டுள்ள ழ்த்தாடை எலும்புடன் பொருந்தியுள்ள 
' ஒரு! பல், உடைந்த நிலையிலிருந்த கால் எலும்புகள் 
Gu ரரன்ற பல புதைபடிவ எச்சங்களைக் கண்டெடுத் 
“தனர்: இவை யாவும் சாராப்போடா (8807020008) 

... உள்வரிசையைச் சேர்ந்த காமராசாரிடே (08௦௭218- 

போன்ற தகட்டுச்செவுளிகள், Gia; Suu(Cerithium), oo. 
LGyndéado (Trochus) | 

இரண்டு மூன்று வகை நாட்டிலஸ்கள்; சுருள், பிரி 
வூற்று அல்லது அறிவா. சில: "அம்மொனைட்டுகள் 

ஊர்வன 

(Reptiles) 
. ன ரத ரக 

மீன்கள் 166) 
‘ 

தலைக்காலிகள்: 

் போன்ற ' , வயிற்றுக்காலிகள், By 

_ Peta Otodus), sphesitens (Oxyrhina), Ceo kom of (Ptychodus) 

sauridae): குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஊர்வனவற்றின் 

சட்டகப். பகுதிகள் என ஆராய்த்தறியப்பட்டன... 

அரியலூர் நிலைப் புதைபடிவங்களைக் Biba 

ues காணும் வகையில் தொகுத்து அமைக்கலாம். 

. மெகலோசாரியன்கள்' (Megalosaurians), ட்டிட்டனோசாரியன்கள், 

wea Utiancuaurtats),: ஆதியவற்றின் எலும்புகள். 

சல ர etoad 

நாட்டிலஸ், டெஸ்மோசெராஸ், பிராமிட்டுகள் ம ஹாரிசெராஸ், 

(Hauericeras) GunGanfor, பேக்குலைட்டுகள், கோஸ்மாட்டிசெராஸ் 

ஸ்பீனோடிஸ்கஸ் (9 2121081501), காராப்பாடைட்டுகள் (karapadites)> - 

_ ப்பாக்கீடிஸ்கஸ்,
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அலைக்ட்ரியோனியா, சைப்ரினா (0ர£ப்12), கரிஸ்ட்டேட்டா(072/212).இனோ 

செராமஸ், ஹிப்பியூரிட்டுகள் (11றறமா1165), மேக்ரோடான் (88070408), 

ரேடியோலைட்டுகள் (7801011168), &போலோடோமையா (Pholodomya) 

டிரைகோனார்க்கா, டிரைகோனியா, யோல்டியா (1௦1018), லு£சினா. 

அலேரியா, ஆக்ட்டெயான், சிப்ரியா, கேன்சல்லேரியா(0 4122178700), செரித் 

usivenugsm (Euspira), ஃபுல்குரேரியா, 

GanwAursn (Helcion), Q5oLGelun(Neptunea), ysGensvorsn (Pug- 

7721//2) ரோஸ்டல்லேரியா(7₹0212//8744), ட்டர்கிட்டெல்லா, வோலூட்டா. 

ஸ்டைக்மெட்டோப்பைகஸ் (3 [3721714/0. 0) 248), ஹெமியாஸ்டர், எப்பியாஸ்டர் 

தகட்டுச்செவுளிகள் ன 

வயிற்றுக்காலிகள்- wos 
இயம், -சைரோடஸ் ():70423), 

முள்தோலிகள் ae 

(Echinoderms) . Epiaster), AGidev 

பவளவுயிரிகள் “4 

பிராக்கியோப்போ டுகள் 

- துளைஒட்டு முன்னுயிரிகள் we 

அரியலுரர் நிலைக்கு : அடுத்தநிலை நினியூர் 

011 ர்9ரபா) இராமத்தில் தெளிவாகக் காணப்படுவதால் 

அது நினியூர் நிலை என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 

நினியூர் நிலை டானியனிலிருந்து மாஸ்ட்ரிச்சியன் 
(Danian to maestrichtian) வரையிலான மேல் சரட்டே.. 

. சியஸ் காலத்தைச்: சேர்ந்தது. இப் பாறையில் அம் 

மோனைட்டுகள் 

சைக்ளோலைட்டுகள்| 0401011168), 

, ட்டெரிபிராட்டுவிடுகள் : 

ஆர்பிட்டாய்டுகள் (orbitoids), சைடெரோலைட்டுகள் (siderolites ), 

Gynysdv (Robulus) போன்றவை. 

காணப்படவில்லை. ஆனால் 
நாட்டிலஸ் டேனிக்கஸ்(1/8ப11/48 82120௦) சிறப்பினம் 
மட்டும் காணப்படுகிறது. இது இப்பாறைகளின் 
சிறப்புத் தன்மையாகும். நினியூர் பாறைகளில் ips 
காணும் விலங்குப் படிவங்கள் காணப்படுகின்றன. 

5 E@Levedenn(Tellina), க்கார்டிட்டா( 0 எல்12), லூனா 

சூடோலிவா (17208௦1006), சோலேமியம் 

க்கேரிமோஃபில்லியா (Caryophyllia), ஸ்ட்டைலினா, த்தாம்னாஸ்டிரியா, 

அட9க்குலேரியா (42/24/8712), ஆர்க்கமோலித்தோதெம்னியம் (4721220]/- 

தலைக்காலிகள் டு உ நாட்டிலஸ் டேனிக்கஸ் 

தகட்டுச்செவுளிகள் 

வயிற்றுக்காலிகள் யூஸ்பைரா, லைரியா (Lyria), 

Pos (9 2/2721:71) ட்டர்ரிட்டெல்லா 

பவளவுயிரிகள் | a, oe | 

முன்னுயிரிகள் ட் _ ஆர்பிட்டாம்டுகள். 

பாசிகள் . eee 
thothamnium) Gur ex mene. 

அரியலூர் நிலஇயல் பகுதியில் மிகுதியாகக் 
கிடைக்கும் புதைபடிவங்கள், இந்திய-பசிபிக் பெரும் 
பகுதியின் உட்பகுதிகளுக்கடையேயுள்ள நிலஇயல் 
தொடர்புகளைக் கண்டறிய உதவுகின் றன. இதுவரை 
கூறப்பட்ட கிரட்டே.சியஸ் படிவுப்பாறைகள் தமிழ 

கத்தின் பொருளாதார ' வளர்ச்சிக்கும் உதவும்படி 
யான சில முக்கிய படிவுகளைக் கொண்டுள்ளன. 
அவற்றில் அண்மையில் கிடைத்துள்ள பாறை எண் 

ணெய் வளமும் ஒன்றாகும். இதில் கிடைக்கும் புதை 

படிவங்கள் செறிந்த சுண்ணாம்புப் பாறைகள் 
மெருகேற்றப்பட்டு அழகுப்பாறைத் துண்டுகளாக 

வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் 

இவை சிமெண்ட் தொதில் வளர்ச்சிக்கும் அடிகோலு 

அன்று மற்றும், இதில் ஜிப்சம், பாஸ்பரக் கனிம 
முடிச்சுகள் போன்ற தாதுப்பொருட்கள் செறிந்து 
காணப்படுகின்றன. நினியூர் நிலைப்படி.வுப் பாறை 

களில் செர்ட், பிளின்ட் என்னும் சிலிக்கான் பாறை 
களும் கடைக்கின்றன. இப்பாறைகள் ஆய்வுக்கூடக்



184 அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 

  

      
  

தாட்டிலஸ் டேனிக்கஸ்,' 

ஷ்லோயன்பாக்கியா இன்ஃப்லேட்டா, . 

அக்காந்தோசிராஸ், மான்ட்டெல்லி, . 

ப்பாக்கிடிஸ்கஸ் ப்பெராம்ப்புலல், 

. பிராமெய்ட்டஸ் பிராமா, ப்பட 

டெஸ்மோூராஸ் லேட்டிடார்சேட்டம், . 

ஹெமியாஸ்டர் இமிலிஸ், | 

ஸ்ட்டிக்மாட்டோப்பைகஸ் எலேட்டஸ் 

ட்டர்ரிலைட்டஸ் இண்டிக்கஸ்,' 
லரசினா பெர்கிராஸ்ஸா, 

ச் 

அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 

கீச்... 

ச்சீ, 

1s 
14. 

ச... 
16. 
17. 

பரச, 
19, 

20. 

ச 
% 

ட்டிராக்கொர்டியம் இன்காம்ப்ட்டம், . , 

ப்புரோட்டோக்கார்டியம் ஹில்லானம். 

ட்டிரைகோனார்க்கா கால்டிரினா, 

மேக்ரோடான் ஜாப்பெட்டிச்கம், . + 

அலெக்ட்ரியோனியா பெக்ட்டினேட்டா, ட 

ஸ்ட்டைலினா பார்வுலா;. ட் , 

ராஸ்ட்டெல்லேரியா பாலியேட்டா, 

ஃபுல்குரேரியா எலாங்கேட்டா, ் 

'ஃபேசியோலேரியா பிஜிடா, 

" படரீரிட்டெல்லா டிஸ்ப்பாஸ்ஸா.



கருவிசள் மற்றும் உப்புக் காகிதங்கள் செய்யப் 
பயன்படுின்றன. ன 

_~ Ga. இரா; 

நூலோதி 

Krishnan,M.S., Geology ‘of India and Burma, 
Higginbothams (P)Ltd , Madras, 1968. 

அரிலியா . 

சொறிமீன் என்று அமைக்கப்படும் அரிலியா, (8ய18118) 
குழியுடலிகள் வகையைச் சார்ந்தது. ஜெல்லி போன்ற 

இவ்வுயீரியை மீனவர்கள் உணவுக்காகப். பயன் படுத் 
தாமல் வீசி எறிந்து: விடுகின்றனர். ஆனால் சீனா, 
ஓப்பான், சிங்கப்பூர் ஆகிய நாட்டு மக்களில் சிலர் 
இதனை உணவாகப் பெரிதும் பயன்படுத்துகின் 
தனர், : 

அரிலியாலின். "உடலின் எபரும்பகுதி “ஜெல்லி 
போன்ற பொருளால் ஆனது. இவை. படுபிக், 
அட்லாண்டிக் ஆகிய வெப்ப மண்டலக் கடல்களில் 
காணப்படுகின்றன. - இவை தனித்தனியாகவும். கூட் 
டங்களாகவும் கடல் நீரில் நீரோட்டப்போக்கில் 
மிதந்து செல்சின்றன. கடுங்காற்றும் புயலும் வீசும் 
போது கரையோரங்களில் ஒதுக்கப்படுகின் றன . 

ன அரிலியாவிற்குச் 'சொறிமீன், நிலா ஜெல்லி மீன் 
(moon jelly fish) என்னும். பெயர்களும் . உண்டு. 

அரிலியா அரிட்டா  (மமொய1/க கமார்(8) என்ற இனம் 

பொதுவாக இந்திய கடல்களில் ' காணப்படுகிறது. ' 
பல செல்களை உடைய அரிலியா ஆரச் சமச்சீர்: 

அமைப்பைப் * (ரகயக] symmetry) Gu pmicien gy. - 

இதன் உடல் விட்டத்தின் அளவு 8 செ.மீ. : முதல்... 

25 செ. மீ, வரை இருக்கும். : 

அமைப்பு. முதிர்ந்த அரிலியா மெடுசா (medusa) 
நிலையில் காணப்படுகின்றது. இதன் உடலைக் குடை 
வெளிப்பறபப்பு (கேமா௩0ர6118 817206), குடை . உள் 

பரப்பு (90% நம6!13 5மா706) என்ற இரண்டு பரப்பு 

களாகப் பிரிக்கலாம். குடைவெளிப்பரப்புஉள்ளீடற்று, 
தட்டையான கண்ணம் போன்று குவிந்து அமைந் 
துவ்ளது. குடை உள்பரப்பு சற்றுக் குழிந்து காணப் 

படுகின்றது. குடை வெளிப்பரப்பு மேல் நோக்கி | 

இருக்கும். குடை உள் பரப்பின் நடுவிலிருந்து ஒரு , 
குட்டையான நீட்சி தொங்குகின்றது. இதை மானு. 
பிரியம் (றாக) என்பார். இதன்'.நுவியில் சதுர 
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வடிவ வாய் உண்டு, வாயின் நான்கு ஓரங்களி 
லிருந்து நான்கு வாய்க் கைகள் (018] 8ர௱8) நீண்டு 

அமைந்துள்ளன. ஒவ்யொரு வாய்க் கையின் கீழ்புறத் 
திலும் சீலியங்களைக்: கொண்ட நீர் வெளியேற்று 
வரிப்பள்ளம் (6௩112180ட 21௦016) காணப்படுகின்றது. 

ஒவ்வொரு வரிப்பள்ளமும் பல கொட்டும் செல் 
soneris (nematocysts) பெற்றுள்ளது. இவை உண 
வைப் பெறுவதற்கும் பர்துகாப்பீற்கும் பயன்படு 
இன்றன. 

அரிலியாலின் குடை விளிம்பு எட்டுப் பிளவு 
Sore எட்டு மடல்களாகப் (1கறற௦(6) பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இரு மடல்களுக்கிடையில் உள்ள வெட் 
டும்தடத்தில் (௦௦1௦) ரோபேலியா (1௦4114) அல்லது 
டென்டாகுலோூ9ஸ்ட் (tentaculocyst) என்னும் 
உணர்ச்சி உறுப்பு உள்ளது. அரிலியாவில் உள்ள 
எட்டு உணர்ச்சி உறுப்புகள் சமநிலைப்படுத்தும் 
உறுப்புகளாகவும்செயல்படுகின்றன. குடையின் விளம் 
பைச் சுற்றி உள்ளீடற்ற குட்டையான பல உணர் 
நீட்சிகள் (1204180165) உண்டு, 

குடை உட்பரப்பின் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள 
மெல்லிய விளிம்பு உறைக்கு வெலேரியம் (181811மாப) 
என்று பெயர். குடை உள்பரப்பில் வாய்க் கை 
களுக்கு இடையே உள்ள நான்கு துளைகள் நான்கு 
குழிகளை நோக்கிச் செல்கின்றன. இக்கு[திகள் 
துணை இனப்பெருக்கக் குழிகள் (8யத6௩1(21 pits) 
என்று அழைக்கப்படுகன்றன, இக்குழிகளில் நீர் 
செல்லும்போது சவ்வூடு பரவுதல் (050818) முறை 
யில் சுவாசம் நடைபெறுகின்றது. மேலும் இக்குழி 
களின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் (900205) அமைந் 
துள்ளன. 

உணவு, அரிலியா ஓர் சஎனுண்ணியாகும், இது 
கடல் நீரில் காணப்படும் சிறிய மீன்கள், மீன்களின் 
முட்டைகள், இளவுயிரிகள் (187786), கோபிபோடு 

aor (cope ௦48) ஓட்டுடலிகள் ஆகியவற்றை உண 
வாகக் கொள்கின்றன. 

இனப்பெருக்கம். ஆண் அரிலியாவின் லிந்துகள் 
வாயின் வழியாகக் கடல் நீரை அடைகின்றன. பெண் 
அரிலியாவில் வளர்ச்சி அடையும் அண்டங்கள் இனப் 
பெருக்கப் பைகளில் தங்குகன்றன. இவற்றை நீரின் 
வழியாக வரும் விந்துகள் கருவுறச் செய்கின்றன. 
பின்னா் கருமுட்டைகள் வாய் வழியாக வெளியேறி 
வாய்க் கைகளிலுள்ள வரிப்பள்ளங்களில் தங்குகின் 
றன. இங்கு வளர்ச்சி அடைந்து ௧௫ முட்டையி 
விருந்து நீரில் சிறிது காலம் நீந்தும் (பிளானுலா 
planula) srep;ud இளம் உயீரி, யாக வளரும். பின்னர் 
இது ஒரு பற்றிடத்தைப் பற்றி ஸ்கைபிஸ்டோமா 
வாக (scyphistoma) amighh அடையும். இது
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குறுக்குப் பிளவு முறையில் பல எஃபைராக்களைத் 
(ரோர&) தோற்றுவிக்கும். இம்முறைக்கு ஸ்ட்ரொபி 
லேஷன் (911001181100) என்று பெயர். எஃபைரா 
உருமாழ்றத்தினால் அரிலியாவாகின்றது. 

அரிலியாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் தலைமுறை 
மாற்றங்கள் . காணப்படுகின்றன. காண்க. குழியு 
டலிகள், சொறிமீன். ' ் 

ஈர, பாரா 

ச்” * 2's 
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சிவப்பணுக்கள் -சாதாரணமாக 120 நாட்கள் இரத். 
தத்தில் சுழன்றுப் பின்னர் சிதைவடைூ௫ன்றன. சிவப் 

பணுச் சதைவுச் சோகையில், சிவப்பணுக்கள் குறித்த 
நாட்களுக்கு முன்னரே சிதைவுறும். 'இதில் அரிவாள் 
அணுச்சோகையும் ஒன்றாகும். இந்நோயின் குணங் 

குறைகளைப் பற்றி நெடுநாட்களாக  அறிந்திருந் 
தாலும், ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறின் ' வேதியியல் 
அமைப்பில் உள்ள மாற்றமே, இதன் உயிரியல் பணி 

மாற்றத்திற்குக். காரணமாகும். என்ற உண்மை மிக 
முக்கியத்துவம் உடையதாகும். '' அரிவாள் | அணுச், 
சோகையில் 'ஹீமோ-5 ' என்ற இயல்பலாத ..' இறீமோ” 
குளோபின் அடங்கியுள்ளது. இத் துறையில் பெளலிங்,' . 
இடானா, இங்ராம் போன்ற அறிவியலாளர்களின் : ... 
பங்கு' 'குறிப்பிடத்தக்கது. இது அப்பிரிக்கர்களின் 
நோய் எனப் பொதுவாகக் கருதப்படயாமலும், அரபு" 

நாடுகளிலும் இந்தியாவிலும், ஐரோப்பாவில் சிசிலி, ' 
கிரீஸ் போன்ற நாடுகளிலும், தெற்கு நேபாளத்தில் 
மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த தாரா மக்களிடமும் 
காணப்படுகிறது. - *மக்கள் மரபியல்'* என்ற. துறை 

முன்னேற அரிவாள் -அணுச்சோகை காரணமாக . 

இருந்தது." இந்தியாவில் பழங்குடி. , மக்களிடையே 
இந்நோய் பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. ' பொது 

மக்களிடமும் ஒரிருவருக்கு இருப்பதாக அண்மையில் ' 
தெரிய வத்திருக்கிறது. பழங்குடி. மக்களிடம் கீழ்க் 
காணும் விழுக்காட்டில் காணப்படுகின்றது. “தமிழ் 
நாட்டின் படகர்கள் - 8. 4%5,. தோடர்கள் - - 8, 90% 

இருளர்கள் - 30%, குரும்பர்கள் - 27%, மகாராஷ். 
டி. ரத்தின் மஹார்கள் - 22%, 

நோய்க்குறியியல்.. ஹீமோகுளோபின் என்பது 
இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் குளோபின் ' 
புரதம் சேர்ந்த ஒரு வண்ணப் பொருளாகும். இதன் : 
மூலக்கூறின் அமைப்பை அறிந்தால்தான் பல்வேறு ' 
இயல்பலாத ஹீமோகுளோபினைப் பற்றியும், அவற் 
றால் ஏற்படும் சிவப்பணுக்களின் சிதைவைப் பற்றி 

யும் அறிந்து கொள்ள முடியும், குளோபின் என்ற 

புரதப் பகுதி ஆல்பா (௨) பீட்டா (8) என்ற இரு 
விதமான சங்கிலிகளைக் கொண்டது. . இச் சங்கிலி 
குறித்த , வரிசைப்படி இணைந்த அமினோ அமிலங் 
களாகும், பீட்டா சங்கிலியின் ஆறாவது அமினோ 
அமிலமான குளுட்டாமிக் அமிலத்திற்கப் பதிலாக 
வாலின் என்ற, அமினோ அமிலம் காணப்படுகிறது. 
இந்த இயல்பலாத ஹீமோகுளோபின் ஹீமோ-8 என 
அழைக்கப்படுகிறது. இம்மாற்றத்திற்குக் காரண 
மான பீட்டா சங்கிலியைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபுக் 

- கூறு, பதினோராவது இனக்கற்றின் (0700108006) 
குட்டைப் புயத்தில் உள்ளது. ஒரு குறித்த பண்பிற் 
குரிய மரபுக் கூறுகள் ஜோடி. இனக்கீறு இரண்டிலும் 
அடங்கியுள்ளன. இவற்றுள் ஒன்று தாயிடமிருந்தும் 
மற்றொன்று தந்தையிடமிருத்தும் வழித்தோன்ற 
லுக்குக் கிடைக்கிறது. இரண்டு மரபுக் கூறுகளும் 
ஒரே. பண்பினைப். பெற்றிருப்பின் (சமச்சீர்க் கூட்டு]: 
ஹீமோஃ$இன் அளவு மிக : உயர்ந்து காணப்படு 
கிறது. ஒரு. மரபுக்கூறு மட்டும் இப் பண்பைப்: பெற் 
றிருப்பின். (மாறுசீர்க் கூட்டு) ஹீமோ-$இன் அளவு 
மிதமாக உயர்ந்து . காணப்படுகிறது. . மாறுசீர்க் கூட் 
டுடையவர்களிடம் அரிவாள் அணுச் , சோகையில் 

குணங்குறிகள் மிதமாகவே தோன்றுகிறது. இவர்கள் 
“அரிவாள் .அணுச் சாயலுடையவர்கள்'' என 
அழைக்கப்படுகிறார்கள். “இவர்களுக்கு : மரபுவழிக் 

குறி. Hb Bo | Hb BS அல்லது A என குறிக்க்ப்' 

படுகிறது." சமச்சீர்! கூட்டமாக , இருப்பின் சோகை: 
தீவிரமாகக் காணப்படுகிறது. “இவர்கள் “அரிவாள். 
அணு நோயுடையவர்கள்”” என 'அழைக்கப்படுட. 

றார்கள், . இவர்களுக்கு மரபுவழிக், குறி. “Hb Bs" {Hb 

B® அல்லது 85 எனக் குறிக்கப்படுகறது. ஹ்மோ- $, 
ஆக்சிஜென். ஏற்ற நிலையில் இயல்பாசவும்,: ஆக்சிஜன் 
அற்ற. நிலையில் நீண்ட இழைகளாசவும் : மாறு, 
கின்றது. இம்மாற்றம் :: ஜெல்லாதல் எனப்படுகிறது. . 
ஒரு ஹீமோ -$ மூலக்கூறு மற்றொரு ஹீமோ... 8 
மூலக்கூறின் மருங்கே ஒட்டிக் கொள்கிறது. இவ்வித; 
மாக இணைந்து இணைந்து நீண்ட இமைகளாக. 
மாறுகின்றது. . இவ்விழைகள் சிவப்பணுக்களை, அரி 
வாள் போன்று உருமாற்றுகின்றன... ஆகவேதான். 
இச்சோகை அரிவாள் அணுச் . சோகை எனப்படு 

சிறது. : ஹீமோ-$5। உடன் : ஹீமோ - & அல்லது 
ஹீமோ -1* கலந்து. இருப்பின் அது: . தொடர்ந்து 
இழையாக LT OE ஓரளவிற்குத் தடை. செய். 

Ang: தந்துககளில் '. சிவப்பணுக்கள் :'. சுழலும்: 
பொழுது: ஆக்சிஜன் குறைந்திருப்பதால் அணுக்கள் | 
அரிவாள் உருமாற்றமடைந்து பின்னர் இயல்பான . 
உருவைத் திரும்ப: அடைகின்றன. இவ்விதம் மாறி 
மாறி: உருவ வேறுபாடு கொள்வதனால் சிவப்பணு 
வின். உறை பழுதடைகிறது; : பின்னர் . நிலையாகவே 
அரிவாளின்:: உருவத்தைக் கொள்கிறது. இவ்வணுக் 
கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டித் தத்துககளில்: இரத்த . 

/



ஓட்டத்தைத் தடை செய்கின்றன. தடை செய்யப் 
பட்ட அணுக்களின் பின்: வரிசையில் இருக்கும் சிவப் 
பணுக்களும் படிப்படியாக உருக்குலைந்து . சுழற்சி 
யைத் தடை செய்கின்றன. இரத்தம் தேங்குவதனால் 

மேலும் அணுக்கள் உருக்குலைின்றன. இது ஒரு 
இயச் சுழற்சியாகிறது.. இரத்தச் சிவப்பணுவின் ஈர் - 
பாஸ்போ கிளிசரேட் (ம. 1. 0.) என்ற உயிர்வினை 

யூக்கி சோகையின் தீய விளைவுகளை ஓரளவிற்குக் 
கட்டுப்படுத்துகிறது. அனால் அதே சமயத்தில் அரி 

வாள் அணு உருமாற்றத்தைத் தூண்டுகிறது. 

  

  

  

வட்டமான. இரத்த சிவப்பணுக்களின் உருவம் அரிவாள் 

போல் உருமாற்றம் பெற்றுள்ளது (6220, 

, நோய்க்குறிகள். 509% "நோயாளிகளிடம் குணங் 
குறிகள் மூதல் இரண்டு வயதிற்குள் ஏற்பட்டு விடு 
தின்றன. 'நோய்க்குற! கள் இரு காரணங்களால் தோன் 
றுகின்றன., இரத்தக் குழாய்கள் அடைபடுவதால் சில 
குறிகளும், வப்பணுச் ' சிதைவினாலும், எலும்பின் 
மஜ்ஜை மாற்றத்தினாலும் சில குறீகளும் தோன்று 
தின்றன; மூட்டு வீக்கம், வலி, இசு நசிவு, வீரலிலும் 
மற்ற எலும்புகளிலும். புரையோடுதல், உப்புசத்தில் 

இரத்தத் துணுக்குகள் அடைத்தல், கல்லீரலில் நாரியல் 

மாற்றங்கள் ஏற்படுதல் போன்றவை முதல் காரணத் 

தால்:ஏற்படுகின்றன. இரத்தக் குமாய் அடைபட்ட 

தால் ஏற்பட்ட சிக்கல்களின் காரணமாகச் சீழ்க்கட்டி. 

தோன்றுதல், சிறுநீரக பாப்பில்லா (081118) நசிவு 

றுதல், மூளை நரம்பியல் பாதிப்பு, விழித்திரையில் 

மாற்றங்கள், ' பின் கண்ரசத்தில் இரத்தக் கசிவு 

போன்ற் மிகத் தய விளைவுகளையும் உண்டாக்கு 

கிறது. உடல் வெளுப்பு, விரைவான இரத்தச் சுழற்சி 

கல்லீரல் வீக்கம் போன்றவை இரண்டாவது காரணத். 

தால் ஏற்படுகின்றன. எலும்பின் மஜ்ஜை: விரிவடை : 
துருத்திக்கொண்டு, வதால்' கன்ன ' எலும்புகள் 

கபாலம் கோபுரம் போல் உயர்ந்து ஒருவிதமான 

மாறுபட்ட முகத் தோற்றத்துடன் காணப்படுவார் 

கள். . நோயின்: தீவிரம் clea bean அதிகரித்தாலும் 
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சில கடும் இக்கட்டுகள் இடீரெனத் தோன்றி ) 
நோயாளி அபாயக் கட்டத்தை அடையலாம். அதிக £ 
அளவில் இரத்த அணுக்கள் இரத்தச் சுழற்சியிலிருந்து 
மண்ணீரலுக்கு ஒதுக்கப்படுவதால், பல்வேறு உறுப் 
புகளுக்கு ஊட்டம் குறைந்து அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். 
அதிக அளவு சவப்பணுச் சிதைவும் மஜ்ஜை வற்று 
வதும் தீவிரச் சோகையை உண்டாக்கும். இரத்தக் 
குழாய் அடைபடுவதனால் முக்கிய உறுப்புகள் உயிர்த் 
தன்மை இழக்கலாம். நோயின் தீவிரம் குறித்த 
மரபுக் கூறுகளையும், மற்ற மரபுக் காரணிகளையும் 
௬ற்றுச் சூழல் காரணிகளையும் பொறுத்துத் தோன்று 
கிறது. எடுத்துக்காட்டாக காலில் தோன்றும் நெடு 
நாள் புண்ணைக் கூறலாம். ஒரே வெப்பதட்ப நிலை 
யில் வாழும் ஜமாய்க்காவில் 75 விழுக்காடும், நைீரி 
யாவில் 10 விழுக்காடும் இந்நோய் காணப்படுகிறது. 
மாறு சீர் கூட்டுடையவர்களின் பிளாஸ்மோடியம் 
மலேரியாவினால் துண்புறுவதில்லை. சிவப்பணு ௪௨௬ 
மாற்றம் ' அடையும்பொழுது மலேரியா கிருமிகள் 

அழிக்கப்படுகின்றன. அல்லது மலேரியா தொற்றிய 
சிவப்பணுக்கள் எளிதில் “அரிவாள் உருமாற்றம் 
அடைந்து இரத்த ஒட்டத்திலிர்ந்து நீக்கப்படுகின் றன. 

இதனால் மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள் சிவப்பணுக் 
களின் உள் பல்கிப் பெருக முடியாமல் அழிந்து 
விடுகின்றன. 

கோய்உறுதி, அரிவாள் அணுச் சோகையில் நோய் 
உறுதி செய்தல் மிக எளிது, ஆக்சிஜன் குறைக்கப் 
பட்ட இரத்தத்தை உருப்பெருக்கியின் மூலம் பார்த் 

தால் சிவப்பணுக்களின் அரிவாள் மாற்றத்தைக் 
- காணலாம். ஹீமோகுளோபின் மின் பகுப்பாயவில் 
ஹீமோ-8 தனிப் பட்டையாகப் பிரிகிறது. பிறக்கும் 
முன்பு கருவிலேயே இநநதோயைக் கண்டுபிடிக்கலாம். 
கருப்பையில் உள்ள பனிநீரை உறிஞ்சி எடுத்து, 
அதில் மிதக்கும் உயிரணுக்களின் மி. என், ஏ. 
அமைப்பை ஆராய்ந்து கண்டறியலாம். , 

சிகிச்சை. சோகைக்கு ஆதரவு சி௫ச்சை அளித்தல் 
தேவையாகிறது. வலி, தொற்றுகள், முதலிய சிக்கல் 
களுக்கு சிகச்சையளித்தல் வேண்டும். சிலகாலமாக 
உருமாற்றத்தைக் குறைக்கும் மருந்துகளுக்காக 

ஆராய்ச்சி நடந்து வருகிறது. இவற்றுள் சயனேட்டுச் 

சிவப்பணுவின் உருமாற்றத்தைத் தடை செய்ய 

வல்லது. இதை மனிதருக்குப் பயன்படுத்துவதில் 
பணமும் தொழில் நுட்பமும் தேவைப்படுறது. : 
எதிர்காலத்தில் இத்தடைகள் நீக்கப்படலாம். ் 

- ௬, இ, 

நூலோதி oS 

1. Begemann, H., Rastetter, J., Atlas of Clinical 

Haemetology. Second edition. Alle. Zeit. Wach. 
_ Munich, 1971,



188 அரிவாள் மூக்கன் பறவை 

2, Arthur, C., Guyton M. D.,. Textbook of Medical 
Physiology, sixth edition, W. B, Saunders Com- 

pany, London, 1981. . ட 

அரிவாள் மூக்கன் பறவை 

அரிவாள். மூக்கன் பறவைகள் (11568) என்று பொது 

வாசு அழைக்கப்படும் பறவைகளில் வெள்ளை 
அரிவாள் மூக்கன், கருப்பு அரிவாள் மூக்கன், மினுக்கு 
அரிவாள் மூக்கன் ஆகிய மூன்று வகைகள் உள்ளன, 

வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் (White Ibis). இகன் 

உயிரியல் பெயர் திரெஸ்க்கயார்னிஸ் எத்தியோப்பிக்கா 

மெலனோசெஃபலா (/4728%1077/2 2214700102. melanoce- 
Phala) என்பதாகும். . வீட்டுக்கோழியினளவு பரும 
னுள்ள இப்பறவை தூயவெண்ணிற இறகுகளுடையது. 
குலையும் கழுததும் கால்களும் கரிய நிறத்துடன் இற 
குகளற்றுக் காணப்படுகின்றன. இதன் நீண்ட அலகு 
கீழ்நோக்கி வளைந்துள்ளது. வால்புறத்தின் மேலுள்ள 
நீளமான இறகுகள் சாம்பல் நிறமுடையவையாகும். 
இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இந்நீண்டீ இறகுகள் 
உதிர்ந்து, று இறகுகள் ' மட்டும் காணப்படு 
கின்றன. : ் “ee 

இவை இந்தியாவில் எல்லா இடங்களிலும், . நீர் 
நிலைகளையடுத்து வாழ்கின்றன. புல்வெளிகளிலும் 

. விளைநிலங்களிலும் காடுகளிலும் குளம் குட்டைகளுக். 
கருலும் அவ்வப்பொழுது உப்பங்கழிகளுக்கருகலும் 

"நாரைகள், கரண்டிவாயன் பறவைகளுடன்($ற000111) 
சிறு கூட்டங்களாக வாழ்கின்றன. ஆழம் குறைவான 
நீர்நிலைகளில் விரைந்து நடந்து சென்று திறந்த 

அலகால் சேற்றைத் துழாவி உணவைத் தேடுகின்றன. 
மீன்கள், தவளைகள், மெல்லுடலிகள், பூச்சிகள், 
புழுக்கள் ஆகியவை இதன் முக்கிய உணவு. இவை 
பொதுவாக மரங்களின் உச்சிக்களைசளில் அமர்ந்து" 

"கூட்டமாக . கொள்கின்றன,  அந்திப்பொழுதில் 
தொலைதார நீர்நிலைகளைத் தேடிப் பறந்து செல் 
கின்றன. வரிசையாக . அல்லது ர் வடிவில் அணிவ. 

குத்துச் சிறகுகளை சீராக. அடித்துக் . கூட்டமாகப் 

பறந்து செல்கின்றன. பறக்கும்போது இறக்கைகளுக் 

"கடியில் கருஞ்சிவப்பு நிறக்கோடுகள் பளிச்சிடு 

இன்றன.” 

இவை பொதுவாக இலியெழுப்புவதில்லையெனி 
னும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் உறுமுவதுபோன்ற 
ஒலி எழுப்புகின் றன. | உ 

இவை நாரைகள், கொக்குகள் 'போன்ற "பறவை 
களுடன் தென்னிந்தியாவில் நவம்பரிலிரூந்து பிப்ரவரி 

அல்லது மார்ச் மாதம் வரை '..இனப்பெருக்கம் செய் 
கின்றன. வடகிழக்குப் :பருவக்காற்றுடன். கூடிய 
மழைக்காலத்தில் மழைநீர் தேங்கிய இடங்களுக்கருகில் 
வேலமரம்,வேலிகாத்தான்,இலந்தை ஆகிய மரங்களின். 
இளைகளிலும் அடர்ந்த புதர்களிலும் Am சுள்ளிகள், 
குச்சிகள், ஆகயவற்றைக்கொண்டு கூடுகட்டுகின்றன. 
பெண்பறவை 2 முதல் 4 முட்டைகள் வரை இ௫ுிறது. 
வெண்ணிற முட்டைகளில் வெளிர்நீலம் அல்லது 
பழுப்பு வண்ணப் புள்ளிகள். காணப்படுகின் றன. 

22 இலிருந்து 25 நாள்கள் வரை முட்டைகள் அடை 
காக்கப்படுகின்றன. தாய்ப்பறவை, தான் உண்ட 
உணவை மீண்டும் உமிழ்ந்து குஞ்சுகளுக்கு சட்டு 
கிறது. குஞ்சுகள் தாய்ப்பறவையின் வாயிலிருந்தே 
இவ்வுணவைப் பெறுகின்றன. 

, குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றுவதில் இவற்றுக்குத் 

திறமை குறைவு. பருந்துகள் இவற்றின் குஞ்சுகளை 
எளிதில் வேட்டையாடிச் செல்கின்றன. கிராமப்புற 
எல்லைகளில் இவை கூடுகட்டும்போது காகங்கள் 
கூட இவற்றில் முட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் 

தூக்கிச் செல்கின்றன. இப்பறவை *தலைக்கத்தி 

கொண்டான்' என்றும் சில இடங்களில் வழங்கப் 

படுகிறது. ன கு 

கருப்பு அரிவாள் மூக்கன் (18௦% 115). இதன் 
உயிரியல் பெயர் சூடிபிஸ் பாப்பில்லோசா. (pseudibis 
28///052] என்பதாகும், இதுவும் ் வீட்டுக்கோழியள 
வுள்ள பறவையினமே. இறகுகள் பளபளப்பான 
கரியதிறம் உடையவை. அலகு நீண்டு, மெலிந்து கீழ் 
நோக்கி வளைந்துள்ளது, தலையின். உச்சியில் இறகு 

கள் இல்லை, அப்பகுதியில் . சிவந்த நிற. முக்கோண 
வடிவக் குறியொன்று காணப்படுகிறது. இறக்கை 
களின், முகப்பில் தெளிவான வெண்ணிறத்' திட்டுகள் 
உள்ளன. கால்கள் ,செந்நிறமானவை. 

ட வட இந்தியாவில் இவற்றை அதிகமாகக் காண 
லாம். மூன்று நான்கு. பறவைகள் அடங்கிய :இறு 
கூட்டங்களாகக் காணப்பட்டாலும் ஐம்பது பறவை 

கள் வரை அடங்கிய கூட்டங்களும். உண்டு. இவை 

நீர்சார்ந்த இடங்களைவிட்ச் சிறிது வறண்ட 
நிலப் . ' பகுதிகளிலும் விளைநிலங்களுக்கருகிலும் 
வாழ்கின்றன. டை ஜட ER ரவ. 

இவை தவளைகள், சிறு மீன்கள், மண்புழுக்கள், 
வண்டுகள், பூச்சிகள் ஒணான்கள், , சிறு பாம்புகள், 
தேரைகள், ஒட்டுடலிகள் (02051806௧8) போன்ற 
வற்றை மட்டுமின்றித் தானியங்களையும் உண்ணும் 

பழக்கமுடையவை. .: பொதுவாக . அமைதியாகவே 
இருத்தாலும் அரிதாக பெருங்குரலெடுத்துக் கத்துவ 

கலன். mn | , ல 
ரஷ 

் “ இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இவை தனித்தனி 
யாகக் கூடுகட்டுகின்றன. ' மூன்றிலிருந்து ஐந்து



, பறவைகள் வரை ஒரே மரத்தின் கிளைகளில் கூடு 
் கட்டுவதுண்டு. ஒரு நீண்ட. குச்சியை அடித்தளாசாக 
வைத்து வைக்கோலைப் பயன்படுத்திக் கூட்டை 
அமைக்கும், பொதுவாக ஆலமரம் போன்ற பெரிய 
மரங்கள் கூடுகளை அமைத்தாலும் பனை போன்ற 

"நெடிய மரங்களின் மடல்களிலும் அமைப்பதுண்டு, 

இவை பருந்துகள், வல்லூறுகள் ஆகிய பறவைகள் 
அமைத்த பழைய கூடுகளையும் பயன்படுத்திக் கொள் 

வதுண்டு. இரண்டிலிருந்து நான்கு வரைஎண்ணிக்கை 
யுடைய செந்நிறக்குறிகளுடைய நீலநிறமுட்டைகளை 
இடுகின்றன. ஆண், பெண் ஆகிய இருபாற் பறவை 
களும் முட்டைகளை அடைகாக்கின்றன. 

. மினுக்கு . அரிவாள் மூக்கன் பறவை (210853: 115). 
இதன் உயிரியல் பெயர் பிளிகேடிஸ் ஃபால்ஏனெல் 

wav SOuTVEGen weve (plegadis falcinellus falcinellus) 
ஆகும். . இதைப் பொதுவாகக் . 
டான்” என்றும் அழைப்பர். கண்ணைக் கவரும் 
அழகிய பளபளப்பான இறகுகள் இதன் தனிச்சிறப்பு. 

- உடல் முழுவதும் சதா, பச்சை வண்ணங்களின் 
. சாயல் கொண்ட கரிய இறகுகளால் போர்த்தப்பட் 
படுள்ளன. ; இவ்வழகிய வண்ண இறகுகள் இப் 
- பறவைக்கு இனப்பெருக்க காலத்தில் : மட்டுமே 

: உண்டு. மற்ற காலங்களில் பழுப்பு நிற இறகுகள் 
- வெண்ணிறக் : கோடுகளுடன். காணப்படுகின்றன. 

அலகு மெலிந்து கீழ் நோக்கி வளைந்துள்ளது. வட 
இந்தியப் பகுதிகளில். பரவலாக எப்பொழுதும் 
காணப்படும் பறவைகளுடன் . உலகன் வடபகுது 

நாடுகளிலிருந்து குளிர்காலத்தில் வலசைவரும் பற 
வைகளும் சேர்ந்துகொள்கன்றன. பொதுவாகச் 
சாதுவான இப்பறவைகள் நாற்பது ஐம்பது பறவை 

களடங்கிய கூட்டங்களாக வாழ்கின்றன. சில நேரங் 

களில் தலை முழுவதையும் நீருக்குள் ஆழ்த்தி நீர் 
நிலைகளில் உணவைத் தேடுவதைக் காணலாம். 

பறக்கும்போது இவை வெகுவிரைவாகச் சிற 

கடித்துப் பறந்து பிறகு சரிந்தவாறு மிதந்து பறந்து 
செல்கின்றன. கூட்டமாக, வளைந்த கோடுகள் வடி 

விலும் “7” வடிவிலும் அணி வகுத்துப் பறந்து 
செல்கின்றன. மரக்கிளைகளில் அமர்ந்து ஓய்வெடுக் 
கின்றன. மெல்லுடலிகள் (140௦111505), ஓட்டுடலிகள், 

புழுக்கள், பூச்சிகள், சிறு தவளைகள், தலைப்பரட் 
டைகள் போன்றவை இவற்றின் முக்கிய . உணவு. 
இவை பொதுவாக அமைதியாக இருந்தாலும் . இனப் 
ஸ்ிபருக்கக் காலங்களில் நீண்ட கரகரப்பான ஒலி 

யெழுப்புகின்றன. இனப்பெருக்கக் காலத்தில் இவற் 
ODE கூட்டமாகக் காணலாம். இப் பறவைகள் தேங் 

கிய தண்ணீரில் அல்லது அதன் அருகில் மே முத்ல் 
ஜுன் வரைக் காணப்படுகின்றன. : அடர்ந்த மரங் 

களின் கஇளைகளில்: சிறுகூடுகளைக் கட்டுகின்றன. 

இவை. இரண்டு. அல்லது. மூன்று பசுமை கலந்த நீல. 

“கருப்புக் . கோட். 
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DO (pion .களிடுகன்றன. ஆண் பறவையும் பெண் 
பறவையும் அடைகாத்தலில் பங்கேற்கின்றன. ் 

அரிவாள் மூக்கன் பறவைகள், சிக்கோனிஃபார் 
மிஸ் (1201180105) வரிசையில் திரெஸ்க்கியார்னித் 

இிடே (ம்ரச51401ற/101086) குடும்பத்தின் சீழ் வகைப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளன., 

. நூலோதி: 

1. Henry, G.M., A Guide to the Birds of Cey- 
lon, Oxford University Press, New York, 1978. 

2, ‘Salim Ali aod Dillon Ripley, §., Handbook 
of the Birds of India and Pakistan 77௦11, 
Oxford University Press; New Delhi, 1980. 

'அரினேசியஸ் பாறைகள் 

காண்க, மணிப்பரல் பாறைகள். 

அரிஸ்ட்டாட்டில் 

அறிவு வளர்ச்சிக்கு அடிகோலிய அறிவியலாருள் 
'அரிஸ்ட்டாட்டில் முதலிடம் பெறுகிறார். இவர்கிரேக்க 
குடியேற்ற நாடுகளில் ஒன்றான ஸ்டாகிரா (Stagira) 

என்னும் நகரத்தில் பிறந்தார். இவர் தந்தையார் 
மாமன்னன் அலெக்சாந்தரின் தந்ைத பிலிப்பின் 
(பபற ாடு அரண்மனை மருத்துவராக இருந்த நிக் 
கோமேக்ஸ் (Nichomachus) ஆவார். அரிஸ்ட்டாட் 

டிலுக்குத் தந்தையின் வழிப்பட்டு மருத்துவப்பணி 
யில் பயிற்சி ' பெறுவதில் மனம் : செல்லவில்லை. 

'ஆனாலும் அவர் தந்தையார் அவருக்குப் பெரிதும் 
உதவும் வகையில் இயற்கையியல் பற்றிய : விரிவான 

தொரு பின்புலத்தை அமைத்துத் தந்திருந்தார். 
அரிஸ்ட்டாடில் தன் 17-வது அகவையில் ௫, மு, 

366 ஆம். ஆண்டில் அக்காலத்தில் அறிவு மையமாகத் 

திகழ்ந்த' ஏதன்ஸ் நகருக்குச் சென்று சிறந்த மெய்யறி 
வாளரான பிளாட்டோவின் (21810) மாணவராக 

அமர்ந்து பயிலத் தொடங்கினார். அறிவியல் அடிப் 
படையில் சித்திக்கத் தொடங்கிய அவர்தம் அரி 

யரின் கருத்துக்களை மறுக்கவேண்டிய இடங்களில் 
மறுத்துப் பேசவும் தயங்கினாரில்லை. ஆரியர் 

என்ற நிலையில், பிளாட்டோவும். அரிஸ்ட்டாட்டில் 
பற்றிக் குறிப்பிடும்போது அவர் *எனது கல்விக் 
கழகத்தின் அறிவுச் செல்வம்' என்று. பேசுறார்,



7790 அரிஸ்ட்டாட்டில் 

ஆனாலும் பிளாட்டோவிற்குப். பின்னர் 'அச்சுல்லிக் 

கழகத்தின் தலைமைப் பொறுப்பு அரசியல் மாற்றத் 

இன் காரணமாக அரிஸ்ட்டாட்டிலுக்குக். கிட்ட 

வில்லை. Sailing என.அவார் விலக்கப்பட்ட. பு 

பெரும் பேராசிரியராகப் பகல் 2 பெற்றுத் 

இகழ்ந்த அரிஸ்ட்டாட்டில் ள் ன்னானண்டு அகவை 

யினரான அலெக்சாந்தருக்குப் பாடம் பயிற்றுவிக்க 

வேண்டி 8. மு. 842 ஆம் அண்டில் மாசிடோனி 

யாவுக்கு அழைக்கப்பட்டார். ஏழாண்டுக் காலம் 

இவரிடம் கல்வி கற்ற அலெக்சாந்தர் மாமன்னனான 

நேரத்திலும் தன் ஆசிரியரை மறக்காமல் ' அறிவியல் 

பயில்வதற்கும், ஆய்வு செய்வதற்கும், வேண்டிப் 

பெரும் பொருள் தந்து உதவினார். என் தந்ைதையிட 

மிருந்து வாழ்வைப் பெற்றேன், , அரிஸ்ட்டாட்டிலிட 

மிருந்து வாழும் கலையைக் கற்றேன்' என்று அவர் 

சொல்வதிலிருந்து அரிஸ்ட்டாட்டிலிடம் மாமன்னன் 

கொண்ட மதிப்பு நன்கு புலப்படுவது காணலாம்: 

அலெக்சாந்தர் அன்றைய பண்பாடு மிக்க நாடுகளை 
வெல்லப் படை. இரட்டிச் சென்ற நிலையில், 'அரிஸ்ட் 
டாட்டில் சி, மு. 885 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் 
ஏதென்சு திரும்பி லைசயம் (14௦610): என்ற கல்விக் 
கூடத்தை நிறுவி அறிவுப் புலங்கள் அனைத்தையும் 
ஆராயத் தொடங்கினார். உலவிக் கொண்டே பாடம் 
சொல்லும் அரிஸ்ட்டாட்டிலின் வழக்கத்தையொட்டி 
அது நடமாடும் கழகம் என்றும் அழைக்கப்பட்ட்து, 

அரிஸ்டாட்டில் அரசியல், இயற்பியல், டமறை 

பொருளியல், மருத்துவ இயல், உளவியல், அளவை 
யியல்,. உயிரியல், கணக்கியல், 'வானியல், இலக்கியத் 
இறனாய்வு போன்ற. பல்வேறு , , துறைகளிலும் தம் 
அறிவைப் படரவிட்டார். : அவர். நானூறு . முதல் 
ஆயிரம் நூல்கள் வரை. ' எழுதியிருக்கலாம் என்று 

கருதப்படுகிறது. தாமே, .. அவற்றை... எழுதினாரா, 
அல்லது அவருடன் இருந்த அறிவியலாரும். மெய்யறி 
வாளரும் ஆய்ந்து சண்ட : முடிவுகளைத் தொகுத்து 
உலகுக்கு அளித்தாரா. என்றும். கேட்கப்படுகிறது. 
அரிஸ்டாட்டில் பெயரிலுள்ள ஏடுகள் மிகப் ' /பேரள 

வில் பரந்தும், கற்பனையிலும் _ காண. முடியாத 
அளவிற்கும் . பல்வேறு துறைகளை உட்கொண்டும் 
இருப்பதால் ஒருவரே எழுதியிருக்க , முடியும் - என்று 
நம்புவது கடினமாக உள்ளது. அவர் எழுதிய்வற்றுள் 
அழிந்தன போக ஐம்பது நூல்கள் இன்று நமக்குக் 
கிடைத்துள்ளன. வட உன் 

அரிஸ்ட்டாட்டில். ; அவினீயல் பற்றி, ஆய்வு மேற் 
கொள்வதற்கென ஆயிரம் பேர்கொண்ட. ஒரு குழு 

வினை அமைத்திருந்தார். : அக்குழுவினர்... .திரேக்க 
நாடு முழுவதும் கற்றுப் . பயணம் மேற்கொண்டு 
கடலிலும், நிலத்திலும் வாழும். உயிரினங்களைத் 
இரட்டி ஆராய்து தாம் கண்ட முடிவுகளை அவ்வப் 

என்றும் சொல்லப்படுவது. 
பொழுது அரிஸ்ட்டாட்டிலுக்கு அறிவித்து” வந்தனர் ் 

a 

் அரிஸ்ட்டாட்டில் உயிரியல், “விலங்கியல் ஆய் 
புலங்களில் என்றும் நிலைத்து நீடிக்கும் உண்மை 
“களைக் கண்டு உலகுக்கு உணர்த்தியுள்ளார். . இந்த 
ஆய்வுமுறைக் கோட்பாட்டினை அன்றே அவா் 
தெரிந்து மேற்கொண்டுள்ளமை - வியப்புக்குரியதாக 
உள்ளது. குறிப்பாக, நீர்ப் 'பகுதியிலும்,”. . உப்புநீர் 

மிக்க. கடற்பகுதியிலும் வாழும் உயிர்களைத் திரட்டி 
அவழ்றின்' வாழ்வியல் வளர்ச்சி முறைகளை ஆய்ந்து 
முடிவெடுக்கும் அவர்தம் அரிய காட்சித்திறன் போற் 
றுதறகுரியதாக அமைந்திருத்தலைக் காண்கின்றோம். 
ஒரு காலத்தில் தவறானவை *: எனக் : கருதப்பட்ட 
அவர்தம் கருத்துக்கள் பலவும் பொருத்தமானவை 

“இன்று அறிஞர்களால் கொள்ளப்படுகின் றன. 
"இயற்கையின் , வளர்ச்சி. முறை ஏணிப் படிகளாக 
உயர்ந்து : செல்வதை : அவரால் : உணர. முடிந்தது. 

உயிரினங்களின்.-' வளர்ச்சி நிலையை : அவற்றின் 
அமைப்புக்கும் சுற்றுச் சூழலுக்கும் : ஏற்ப வகைப் 
படுத்திக் காண முடியும் என்று கூறியதோடு உயிரினங் 
'களின் உடலமைப்பு அவற்றின்: வாழ்க்கை - . நிலைக்கு 
ஏற்ற “வகையில் -'நிறைவுடையதாய்.; இருப்பதையும் 
உணந்து விளக்கினார்; உயிர்கள். முறையற்ற வகை 
யில் - சிதறுண்டு கிடைக்கவில்லை என்றும், ' DOVE 
அஆயிர்த் தோற்றத்தில்: ஓர் ஒழுங்குமுறை செயல்பட்டு 
வருகிறது என்றும் கண்ட. பண்பாளர்களுள் ..முதல் 
வராகவும் அரிஸ்ட்டாட்டில் திகழ்ந்தார். உ 

  

  

    
அரிஸ்ட்டாட்டில் ட் 

காட்சித் இறனோடு - ஆய்வுக்” et AB oud 
நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள பரந்த உலகத்திலும் ஆய்வை 
மேற்கொள்வதே அறிவியல் ஆய்வு முறையின் அடிப் 

படை ஆகும். இம் முறை வழிப்பட்டு உயிரியல் 
புலத்தில் , அரிஸ்ட்டாட்டிலும் அவர்தம் குழுவினரும் 
அழகுறச் செயல்பட்டனர். அரிஸ்ட்டாட்டில் உயிரினங் 

களை. ஆராயும்போது அவற்றின் ' புறத்தோற்றத்தை 
மட்டும்' ் கொண்டு: செயல்பட்டுவிடவில்லை. முதன் 

முதலாக "விலங்குகளைக் ' கூறிட்டு: உள்ளுறுப்புகளில்



காணும் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கருத்தில் 
கொண்டு ஆய்ந்து வகைப்படுத்துவதி ௮ம் அவரே 
முதல் மனிதராக இருந்தார். 

உயிரியலைப் பொறுத்த வரையில் மிகவும் விழிப் 
புடன் செயல்பட்ட அரிஸ்ட்டாட்டில், ஏனோ இயற் 
பியலில் தவறான அடிப்படையிலேயே தம் கருத்து 
களை உருவாக்கிச் சென்றார். உயிரியலில் அவர் 
நல்ல முறையில் பின்பற்றிய ஆய்வு முறைகள் வான 
நூலிலும், இயற்பியலிலும் முற்றிலும் தவறாகப் 

, பயன்படுத்தப்பட்டன, அல்லது அடியோடு புறக் 
, கணிக்கப்பட்டன. ஆனாலும் அரிஸ்ட்டாட்டிலின் 
அழுத்தமான செல்வாக்கு அளவுக்கும் அதிகமாக 
1500 ஆண்டுக்காலம் அசையாமல் நின்று நீடித்தது. 
அரிஸ்ட்டாட்டில் ஒன்றை எழுஇினார்.என்றால் அது 
உண்மையாகத்தான் இருக்க முடியும் என்ற ஒரு நம் 
பிக்கை அறிஞர்களிடையே ஆழமாகப் பதிந்து 

விட்டது. ன் ட் 

அரிஸ்ட்டாட்டில் உருவாக்கிய கருத்துகளில் ல 
வருமாறு: உலகில் . காணும் அனைத்துப் பொருள் 

- களின் “பண்புகளையும் எந்த அளவிற்கு அவை வெப் 
பமாக, அல்லது குளிராக உள்ளன, எந்த அளவிற்கு 
ஈரமாக அல்லது உலர்ந்தனவாக உள்ளன என்பதைக் 

கொண்டு. முடிவு செய்துவிடலாம். இப்பண் புகளில் 
ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று 
ஆகிய! “நான்கு: மூலப் பொருள்களைக் காரணம் 
காட்டி : விளக்கம் கூறலாம். ஒரு மரக் கட்டையை 
நெருப்பில் :இட்டால், நீர் கட்டையிலிருந்து கந்து 
வெளிப்படும்; காற்று - (புகை) வெளிவரும்; நெருப்பு 
'கட்டையிலிருந்து தோன்றும்; நிலம் (மண்) தனியே 
விடப்பட்டுவிடும். வானம் (heaven) என்பது மற் 
றொரு் மூலப்பொருளால் ஆனது. அது மாறுவ 

“இல்லை. இவ்வாறாகப் பேரண்டமானது ஐந்து மூலப் 
பெண்ணால் ஆகியுள்ளது. 

“லான் பொருள்கள் - புறவெளியில் உள்ளன. 
நெருப்பு மேலே உயர்ந்தது. நீர் நிலத்திற்கு மேல் 
சென்றது. ஆனால் நெருப்புக்குக் 8ழே நின்றது. உல 
கத்தின் நான்கு மூலங்களும் மேலே அல்லது கீழே 
சென்றன. வான் பொருள்கள் மட்டும் வட்டப் பாதை 
யில் சுற்றி வந்தன. வட்டமே ஒரு சரியான, முழுமை 
யான. பாதை... அதுவே குறைகாணவியலாத விண் 
பொகுள்களில் பாதையும் ஆகும். 

் பின்னாளில். aire are அறிஞர் கெப்ளர் (Kepler) 
(1571-1620) கோள்கள் நீள்வட்டப் பாதைகளில்(6!11- 
11081: orbits) செல்கின்றன எனக் கணக்கிட்டுக் கண்ட 

போது அவர்தம். மனச் சான்றே அரிஸ்ட்டாட்டில் வழி 
நின் நு'அவருக்கு எதிராகப் பேசியது! அரிஸ்ட்டாட்டில் 
கொண்ட ' விண்பொருள். பற்றிய ' கொள்கையின் 
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நீண்டகால வரலாறு அப்படி ஒரு நிலையை அறி:- 
ஞார்களிடையே | ஏற்படுத்தியிருந்தது. கலீலியோ 
காலம் முதல், விடுபட்டு விழும் கனமான, அல்லது 
இலேசான பொருள்கள் காற்றின் எதிர்ப்பு ஆற்றல் 
இல்லையென்றால் ஒத்த. அளவு வேகத்தில் விழும் 
என்பது எவரும் அறிந்த உண்மையாவிட்டது. 
ஆனாலும்,அரிஸ்ட்டாட்டில் அழ்ந்துகாணாததாலும் 
அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்ததாலும் இயற்கைக்கு ஒவ் 
வாத நிலையில் சல தவறான கருத்துகளை வெளி 
யிட்டுச் சென்றுள்ளார். அவர் ஓர் இலையைவிட ஓர் 
கல், நடைமுறையில் விரைந்து வீழ்வதைக்' கண் 
களால் கண்டது என்னவோ உண்மை, உடனே கன 
மான பொருள் இலேசான பொருளைவிட வேகமாகத் 
தாழ்ந்து விழும் என முடிவு செய்துவிட்டார். 
இரண்டு பவுண்டு எடை ஒன்று, ஒரு பவுண்டு எடை 
ஒன்றைவிட இருமடங்கு வேகத்தில் வந்து விழும் 
என வாதாடினார். ஆனாலும் அதை அவர் ஆய்வு 
வழிக் கண்டு நிறுவ முயன்றாரில்லை. அளவை முறை 
யில் (1௦21081) சரியாக இருக்கும் எதுவும் நடைமுறை 
யிலும் சரியாகவே இருத்தல் வேண்டும் என்று மன 
நிறைவு கொண்டார். ஆனாலும் அது தவறு என்று 
மெய்ப்பிக்க ஏறத்தாழ ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு மேல் 
ஆயின. 

அரிஸ்ட்டாட்டில் தன் 62ஆம் அகவையில் யூபேயா 
(Euboea) என்னும் தீவில் தன் தாயாரின் வீட்டில் 
காலமானார். காண்க, அரிஸ்ட்டாட்டில்: வாழ்வியல் 
களஞ்சியம், தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

நூலோதி 

1, கலைக் களஞ்சியம்-தொகுதி ், தமிழ் வளர்ச்சிக் 
கழகம், சென்னை (1947) 

2. Encyclopaedia Britannica, Macropaedia-Vol: I,. 
1981], 
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உலூல் ஏறக்குறைய மூன்று மில்லியன் உயிரினங்கள் 
காணப்படுவதாக உயிரியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்ற 

னர். இவ்வுயிரினங்களில் இன்று வரை ஒன்றரை 
மில்லியன் உயிரினங்களே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அறி 

வியல் பெயரிடப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இன்னமும் ஏறக்குறைய ஐம்பது விழுக்காடு : சுண்ட 
நியப்பட வேண்டியுள்ளது. 

. விலங்குகளில் முதுகெலும்பற்றவை அதிக எண்
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ணிக்கையிலும்,வகைகளிலும் காணப்படுகின் றன.முது 

கெலும்புடைய உயிரினங்களில் 4,100 வகை பாலூட் 

டிச் சிறப்பினங்களும் (ஐ௨௯௯819)," 8,700 பறவைச் 

இறப்பினங்களும், 6,200 ஊர்வனச் சிறப்பினங்களும், 

3,000 இருவாழ்விச் சிறப்பினங்களும் (௨௱ற101௧05), 

93,000 மீன் சிறப்பினங்களும் இருப்பதாகக் கணக் 

கிடப்பட்டுள்ளது. ் ் 

தற்பொழுது உல$ல் காணப்படும் விலங்கெங்க 

ளில் 2,000 வகை ' விலங்கினங்களும் 25,000 வகை 

தாவரங்களும் அருகி வரும் உயிரினங்கள் (௫004128080 

species) என்று அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கை 

வளப் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (1019, . 10187௩௧110] 

union for conservation of natureand natura! resour- 

௦89) தனது சிவப்பு விவர நூலில் (60 data book) 

வெளியிட்டுள்ளது. . அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

பற்றி நாம் எண்ணும்போது பெரும்பாலும் நமக்குத் 

தெரிய வருபவை உருவில்' பெரியனவாககவுள்ள முது 

கெலும்புடைய விலங்கினங்களே. ஆயினும் கண்ணுக் 

குத் தெரியாத பல்லாயிரக் கணக்கான உயிரினங்கள் 

oer கண்டறியப்படாத பல பகுதிகளில் நாளும் 

. அருகி வருகின்றன. இவ்வழிவு நம்மால் கணக்கிடப் 

பட முடியாததும், தடுக்க இயலாததும் ஆகும். ் 

உயிரினங்களின் பரிணாமமும் அற்றுப் போதலும். 

உயிரினங்கள் அற்றுப் , போவது புதிதன்று. , உலகில் 

உயிர் பிறந்த இரண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளாக 

உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன, பரிணமித்திருக் 

இன்றன, முற்றிலும் அற்றுப் போயிருக்கின்றன. 

டைனோசார்கள் (dinosaurs) எனப்படும் பெரும் 

பல்லிகள் நெடுங்காலம் இவ்வுலகில் வாழ்ந்து அற்றுப் 

போயின, அற்றுப்போதல் (extinction) என்பது பரி 

ணாமத்தின் ஒரு பகுதியே. உயீரினங்கள் ஒரு குறிப் 

பிட்ட போக்கல் மெதுவாக மாற்றமடைந்து பிழைத்து 

வாழ்ந்தன. தேவையான உள்ளமைப்பு, . வெளிய 

மைப்பு, நடத்தை இயல்புகளை மாற்றிக்கொள்ள 

முடியா தவை அழிந்துவிட்டன. சூழ்நிலையில் ஏற்படும் 

மாற்றங்களுக்கேற்பத் தகவமைப்பு பெறுவதில் விலங் 

இனங்கள் வெற்றி பெறுகின்றன, அல்லது தோலவி 

யுறுகன்றன; தோல்விக்கு இயற்கையளிக்கும் முடிவு 

அற்றுப் போதலேயாகும். ்் ன கு 

உயிரினங்களுக்கிடையிலான பின்னிய செயல் 
விளைவு. கடந்த காலத்தில் ஒர் உயிரினம் நேரிடை 

யாக மற்றோர் உயிரினத்தின் . அழிவுக்குக் காரண 

மாக இருந்திருக்க முடியாது. ஓர்” உளனுண்ணி 

1505 இரையாகும் உயிரினத்தைச் சேர்ந்த 

அனைத்து விலங்குகளையும் உண்டு .தீர்த்திருக்க 

முடியாது. அவ்வாறு நடந்திருக்குமானால், இறுதி 

யில் அந்த ஊஎனுண்ணி இனமே உணவின்றி அழிய 

($நரிடும். இரையாகும் விலங்கினத்தின் மொத்தத் 

்-திறப்பான 

தொகைக்கும் அதனை உண்ணும் விலங்கின த்தின் 
மொத்த தொகைக்குமிடையில் ஓர் இயற்கையான 

சமச்சீர்நிலை நிலவுகிறது. ் ் 

அனால் ஒரு சிறப்பினம் மற்றொரு சிறப்பினத் 
தின் அழிவுக்கு மறைமுகமாகக் காரணமாகலாம். 
வெவ்வேறு சிறப்பினங்களைச் சேர்ந்த ஒரே வித 
பழக்க வழக்கங்களுள்ள விலங்குகள் ஒரே சூழ்நிலை 
யில் வாழும்போது அவை அங்குள்ள உணவு, வாழு 

“மிடம், நீர் போன்ற பல வாழ்க்கைத் . தேவைகளுக் 
காகப் போராடுகின்றன. இப்போராட்டம் பொது 
வாக மறைமுகமாகவே நிகழ்கிறது. சூழ்நிலைக்கேற்ற 

குகவமைப்புப் பெற்ற இறப்பினம் 
குறைவான தகவமைப்புப் பெற்ற சிறப்பினத்தைவிட 
அதிகமாக இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும். அவை 
அதிக உணவை எடுத்துக்கொள்வதால், மற்றவற்றுக் 

குத் தேவையான பொருள்களையும் சேர்த்து எடுத் 
துக் கொள்கின்றன. இவ்வகைப் போராட்டம் உண 
வுப் பொருள்களுக்காக மட்டுமின்றி மற்ற அடிப் 
'படைத் தேவைகளுக்காகவும் நடக்கிறது. போராட் 

டத்தில் தோற்றுப்போகும் உயிரினம் எண்ணிக்கை 
யில் குறைந்துகொண்டே வந்து இறுதியில் அற்றுப் 
போய்விடுகிறது. இவ்வாறு உயிரினங்கள் அற்றுப் 

“போவது மிகமிக மெதுவாக நிகழ்கிறது. : 

மனித இனமும் மற்ற உயிரினங்களும், , அண்மைக் 
. காலமாக மனிதர்களின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் 
, காரணமாகப் பல "உயிரினங்கள் வெகுவேகமாக 

அழிந்து வருகின்றன; -மற்ற உயிரினங்கள் சூழ்நிலைக் 
, கேற்றபடி : 
மாறாக, மனிதன் தனக்கேற்றபடி. தான் வாழும் சுற் 

தங்களை .. மாற்றிக் , கொள்சின்றன. 

றுப்புறத்தை மாற்றிக் கொள்கிறான். சில விலங்கி 

னங்கள் தாங்கள் வாழும் சூழ்நிலையை ஓரளவு 

. மாற்றிக்கொள்ள 'இயலும். - ஆனால் மனிதன் குறு 

இய காலத்தில். மிக விரைவாகச் சூழ்நிலைத்தன்மை 

களை மாற்றிவிடுகறான். உடை, உணவு, கறை 

- விடத்திற்கா கவும், நீரைத் தேக்கி வைக்க அணைகள் 

கட்டிபும், : காடுகளை அழித்தும், பாலை .நிலங்க 

ஞக்கு நீர் பாய்ச்சியும் இயற்கையமைப்பை ' மாற்று 

கிறான். ் ் ee 

.' இந்த நடவடிக்கைகள் சூழ்நிலையை வெகுவாக 

மாற்றிவிடுவதால் அங்கு இயல்பாக வாழ்ந்துவரும் 

உயிரினங்கள் தங்களையும் அதற்கேற்றபடி மாற்றிக் 

கொள்சின்றன, அல்லது வேறிடங்களுக்குச் சென்று 

விடுகின்றன, அல்லது மடிந்துவிடுகின்றன. இவ்வகை 

யில் நில, கடல் வளங்களுக்கு ' மனிதன் மற்ற உயிரி 

னங்களுடன் கடுமையாகப் போராடுகிறான். அவன் 

வளர்க்கும் கால்நடைகளையும் பயிர்களையும்: பாது 

காக்க வேண்டி அவற்றுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் 

உயிரினங்களைக் கொன்று அவற்றைக் கட்டுப்படுத்து



20,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதர்கள் ஆசி 

யாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் முதன் முதலில் குடியே 

'நிய . பின். அங்கு பல விலங்கினங்கள்... அற்றுப் 

போயின, உ்றைபனிக் காலத்தில் (Ice 226) வாழ்ந்த 

மாமதம் (mammoth) . எனப்படும் யானை, ஸ்லாத் 

கரடிகள் : (610105), சமவெளிகளில் வாழ்ந்த சில 

குதிரை இனங்கள் - ஆகியவை இவ்வாறு வட அமெ 

ரிக்காவில் . அற்றுப்போயின. . அவற்றை இயற்கையா 

கக் கொன்று உண்ணும்.எ.இரி விலங்குகளிடமிருந்து 

தப்புவதற்கேற்ற தகவமைப்புகளை அவை பெற்றி 

ருந்தன; ஆனால் மனிதனின் வேட்டையாடும் முறை 

களிலிருந்து ' தப்ப இயலாமல் முற்றிலும் அழிந்து 
விட்டன. ர ரர உட as டன் 

2" 12,000 ஆண்டுகளுக்கு ' முன்பு வேளாண்மை, 

கால்நடை “ வளர்ப்பு ' ஆகிய தொழில்களால். வன 

விலங்குகள் அதிகமாகப் ' பாதிக்கப்பட்டன. உலகில் 

மனித இனம் மென்மேலும் புகிய இடங்களுக்குப் 

பரவுவதால் பல வனவிலங்குகளின் : ஒட்டுமொத்த 

எண்ணிக்கை குறைந்து அவை வெகு 'விரைவில்- அற் 

றுப்போயின. ன ட ன 

_.. அருகிவரும் உயிரினங்களின் பாகுபாடு. பல தாவர, 

் விலங்கெங்கள் அற்றுப் போய்விடும் கட்டத்திலுள் 

. ளன. ஆயினும் இவ்வினங்களின் நிலைமை வேறுபடு 

| கிறது. ஒரே றப்பினத்தைச் சேர்ந்த 5, 000 விலங் 

டகுகள் பல இடங்களில் ஆங்காங்கு வாழ்தல், ஒரு 

: இறப்பினத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகள் மொத்தமாக 50 

' மட்டுமே ஒரே இடத்தில் வாழ்தல் ஆகிய இரண்டை 

யும் ஒப்பிட்டால் இவ்விரண்டாவது சிறப்பினமே 

| முதல் சறட்பினத்தைவிட நெருக்கடியான நிலையில 

; இருக்கும். இதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனைத் 

: துலக இயற்கை, இயற்கை வளப் பாதுகாப்பு ஒன்றி 

“யம் குறைந்து வரும் உயிரினங்களை 4 வகையாகப் 

் பிரித்துள்ளது. அவையாவன, 1. அருகிவரும் உயிரி 

னங்கள் (6008025160 species), 2. அரிய உயிரினங்கள் 

; (7865060168); 4. குறைசெறிவு உயிரினங்கள் (06016_ 

‘ted species), 4. அளவுறா உயிரினங்கள் (indetermi- 

‘ nate species). 

அருகிவரும் உயிரினங்கள். இவற்றின் எண்ணிக்கை 

மிகக் குறைவாக உள்ளது, அல்லது இவை வாழும் 

: பகுதி மிகக் குறுகியதாக உள்ளது, இவற்றுக்குச் , 

. தறப்பான பாதுகாப்பு அளிக்கப்படாலிட்டால் இவை . 

முற்றிலும் அழிந்து போய்விடலாம். டாஸ்மேனிய 

ஓநாய் (780௩௨10310 wolf, Thylacinus cynocephalus) 

என்னும் பைப்பாலூட்டி இவ்வகையான உயிரினமே, 

இது ஒரு காலத்தில் டாஸ்மேனியாலிலும் ஆஸ்திரே 

லியாவில் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் வாழ்ந்தது 

வளர்ப்பு நாய்களுடன் ஏற்பட்ட போராட்டத்தில் 

இவை ஆஸ்திரேலியாவில் அழிந்துவிட்டன. இவ்வி . 

அ.௧-2: (ப 
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னத்தின் . வாழிடங்கள் அழிக்கப்பட்டதாலும், நாய் 
களால். பரவிய நோயாலும் 1900, ஆம் ஆண்டில் 
காணப்பட்டதைவலிட இவற்றின் எண்ணிக்கை வெகு 
வாகக் குறைந்துவிட்டது. இவற்றின் உண்மையான 
எண்ணிக்கை தெரியவில்லை, விலங்குக் காட்சியகங் 
களில் வைக்கப்பட்டால் இவை இனப்பெருக்கம் செய் 
வதில்லை. டு 

அரிய உயிரினங்கள். இவை பெரும்பாலும் தனித் 
தன்மை வாய்ந்த சூழ்நிலைகளில் காணப்படுவதால் 
வெகுவிரைவில் அழிந்துபோகும் நிலையிலுள்ளன. 

. ஹவாய் கடல் paus (Hawaiian monk seal, Mona- 
chus schauinslandi) srem ay கடல் நாய் வடமேற்குப் 

பகுதிகளிலுள்ள ஆறு சிறு ஹவாய் தீவுகளில் 
மட்டுமே காணப்படுகின்றது. தற்போது ஏறத்தாழ 
1500 கடல் நாய்கள் மட்டுமே உள்ளன. இவற்றின் 

கொழுப்புக்காக இவை கொல்லப்பட்டன. .1909 
இலிருந்து இவ்விலங்கினம் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட் நு 
வருவதால் இவற்றின் எண்ணிக்கை தற்போதுள்ள 
“அளவு உயர்ந்துள்ளது. இவற்றைக் கொல்லாமல் 
இருப்பதுமட்டுமே இவற்றைக் காக்கும் நடவடிக்கை 
யாகாது. இது இனப்பெருக்கம் செய்யும் கடற்கரைப் 
பகுதியில் இடையூறு ஏற்பட்டால் குட்டிகளை விட்டு 

- விட்டுத்-தாய் விலங்குகள் கடலுக்குள் ஓடி மறைந்து 

விடுகின்றன. கரையில் விடப்படும் குட்டிகள் இறந்து 
விடுகின் றன. 

குறைசெறிவு உயிரினங்கள். இவ்வகை உயிரினங் 
களின் எண்ணிக்கை போதுமான அளவு இருந்தா 
லும் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. 
இவற்றின் தொடர்ந்த எண்ணிக்கைக் குறைவு, இறு 
இயில் இவற்றை அருகிவரும் வகையாகவோ அரிதான 
வகையாகவோ மாற்றிவிடலாம். வடக்கு ஆப்பிரிக் 
காவில் காணப்படும் திருகுக்கொம்பு மான் (கம்ப, 
Addax 1800100111), இவ்வகையைச் சேர்ந்தது, 
இது எட௫ப்திலிருந்து மாரிட்டானியா (1481118018) 
வரை பரவலாகக் காணப்பட்டது. அனால் 

தொடர்ந்து வேட்டையாடப்பட்டதால் தற்போது 
ஏறத்தாழ 5,000 மான்களே உள்ளன. எகிப்திலிருந்து 
இவை 1900 ஆம் ஆண்டிலேயே மறைந்துவிட்டன. 
தற்போது மாரிட்டானியா, மாலி (18814) போன்ற 
இடங்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. அங்கு 

வாழும் மக்கள் இன்றும் அவற்றை இறைச்சிக்காக 

வேட்டையாடுகின்றனர். இவ்வாறு வேட்டையாடுதல் 

, நிறுத்தப்பட்டால் இன்றும் இந்த மான் வகை பல்கிப் 

பெருகும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

அளவுறா உயிரினங்கள், இத்தகைய விலங்'?னங் 

கள் இடையூறுற்ற நிலையிலிருந்தாலும் அவற்றின் 

உண்மை நிலையை அறியத் தேவையான குறிப்புகள் 

: இடைக்கவில்லை. வடகிழக்குப் பிரேசிலில் வாழும் 3
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பட்டைச் செதில் வரிகளுள்ள ஆர்மடில்லோ ((0766- 
banded armadillo, Tolypeutes tricinctus) QeamehR& 
காக மனிதர்களால் வேட்டையாடப்படுகிறது. 
சுமத்ரா (sumatra) Sayre குட்டைக் காது குழி 
qpwev (short-eared rabbit, Nesolagus netscheri) 

காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் பெருமளவில் குறைந்து 
வருகிறது. மெக்சிகோவிலுள்ள புல்வெளிநாய் 
(Mexican prairie dog, Cynomys bardii) sac Qonmé 
சிக்காகக் கொல்லப்படுகிறது. ~— 

அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கை வளப்பாது 
காப்பு ஒன்றியம் அதன் சிறப்பு விவர. : நூலில் பல 
விலங்கினங்களின் ' நிலையைப் பற்றிய குறிப்புகளை 
வெளியிடுகிறது. அதிலுள்ள இளஞ்சிவப்பு வண்ணப் 
பக்கங்களில் அருகிவரும் உயிரினங்கள் பற்றிய குறிப் 
புகளும், பச்சை-நிறப் பக்கங்களில் முன்பு அருகிய 
உயிரினமாக இருந்து தற்போது எண்ணிக்கை பெருகி 
விட்டவை பற்றிய குறிப்புகளும் இடம் பெறுகின்றன. 

... அருகிவரும் பாலூட்டிகள். அருகிவரும் விலங்கினங் 
களில் மக்களின் கவனத்தையும், ஆதரவையும் அதிகம் 
பெற்றுள்ளவை பாலூட்டிகளே. 1600 ஆம் அண்டி 

லிருந்து அற்றுப் போன விலங்கினங்களில். 40 இனங் 
கள் பாலூட்டிகளே. இவற்றுள். கரிபியன் கடலில் 
உள்ள தீவுகளில் வாழ்ந்தவையே அதிகம், மனிதர் 
களின் நேரடி நடவடிக்கைகள் . . இவ்வழிவுக்குக் 
காரணமாக இருந்தன. . தீவுக்கண்டமாகிய ஆஸ்தி 
ரேலியாவில் 5 சிறப்பினங்களைச் சேர்ந்த பாலூட் 
டிகள் அற்றுப் போய்விட்டன. வட அமெரிக்காவில் 

கடந்த 400 ஆண்டுகளாக எந்தப் பாலூட்டி வகை 

யும் முற்றிலும் அழிந்துவிடவில்லை.:. :- :. ட 

. கடந்த 400 ஆண்டுகளில் மொத்தப் பாலூட்டி 
வகைகளில் ஒரு விழுக்காடு அழிந்துள்ளது. தற்போது 
த,000 வகை பாலூட்டிகள் வாழ்கின்றன. இவற்றுள் 
9 விழுக்காடு, அதாவது 120 சிறப்பினங்கள் அற்றுப் 
போய்விடும் நிலையில் உள்ளன. இவற்றுள் பெரும் 
'பாலானவை . இந்தோனேஷியத் :. தீவுகளிலும் மட 
'காரஸ்கர் தவிலும் காணப்படுகின்றன... ் 
Loe ் 3 

21 பாலூட்டிகள் வகுப்பைச் சேர்ந்த அருவெரும் ம் 

்- பாலூட்டியான பாண்டா (2044), உலக வனவிலங்கு 
AQwenocinIer (WWF-World Wildlife Fund), Aeirer 

மாக இருந்து, இந்த அழியும் விலங்கு வகைகளை 

  

   



உலகுக்கு அறிவிக்கிறது. ஆசியாவில் உராங் உட்டான் 
(organg-utan),  எங்கவால் குரங்கு (11௦0-1811604 
macaque), Amused, புலி, வரை ஆடு (Nilgici tahr), 
மணிப்பூர் மான் வகை (0108-40(167604 0262), பமீர்டே 

விட் core (PereDavid’s deer), ஆசியக் காட்டெருமை . 

(Asiatic 14721௦), காட்டெருது (தரம) போன்ற சில 

பாலூட்டிகளும், ஐரோப்பாவில் பிரஸ்வாலஸ் குதிரை 

(Przewalski’s ௩0766), காட்டுக்கழுதை (பிம் 888), 

மங்கோலியக் காட்டுக் கழுதை (Mongolian wild 

ass), பறக்கும் அணில் (1910 $0017701), ஸ்பானிய 

cilesraiv (Spanish lynx), uTéifu gta (Bactrian 

௦361), ஐரோப்பியக் காட்டெருது (130700680 bison) 

போன்றவையும் குறிப்பிடும்படியான சில அருகிவரும் 

பாலூட்டி இனங்களாகும். 

  

    

  

படம் 2. சிங்கவால் சூரங்கு 

அதிகமாக அழிந்து வரும் பாலூட்டிகளைக் 

கொண்டுள்ள ஆப்பிரிக்காவில் சிம்பன்சி (chimpan- 

766), கொரில்லா (201111) போன்ற மனிதக் குரங்கு 

son, Fm sens (leopard), iene culls gene (mount- 

ற (2மால), கருப்பு காண்டாமிருகம் (black rhino- 

௦05), சதுரவாய் காண்டாமிருகம் (1௦00114670 500216- 

lipped rhinoceros), Aimar @fséen (scimiter horned 

orynx), டூகாங் (0ய2002) போன்ற பலவகை இனங் 

களும் அழிந்து வருகின்றன. : 

தீவுக் கண்டமாகிய ஆஸ்திரேலியாவில் தைலா 

இன் ஒநாய், : ஒப்போசம் (leadbeater’s oppossum) 

வெள்ளைத் தொண்டை வல்லபி (white throated 

ஒயில்) போன்ற பல அரிய விலங்கினங்கள் அழிந்து 

வரும் பாலூட்டிகளாகும். ் 

அமெரிக்கக் கண்டங்களில் 

13-31 Y 

புல்வெளி . நாய் 

1716 802), காட்டெருது (௦௦0 1500), பெரிய 
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srmidijS Aso (giant anteater), மலை டபீர் 

mountaln tapir), gered airegev (Antarctic 

walrus), afiQu& zx cumau: (Caribbean monk seal), 

் பழுப்புக் கரடி (2112219 028), துருவக் கரடி (00128 
க) போன்ற பலவகைப் பாலூட்டிகளும் அழிந்து 
வரும் விலங்னெங்களாகும். இவ்விலங்குகளைத் தவி 
ரத் துருவக் கடலில் காணப்படும் கடல்நாய் (137 
$28]), வால்ரஸ், (எவ1ப08), நீலத் திமிங்கெம் (0106 
௫1212) போன்ற பலவகைக் கடல்வாழ் பாலூட்டிகள் 
தொடர்ந்து வேட்டையாடப்படுவதால் அற்றுப் 

போகும் நிலையிலுள்ளன. 

அருகிவரும் பறவையினங்கள். பறவைகள் பாலூட் 

டிகளைவிட அதிகமாக வேட்டையாடப்பட்டு அழிக் 

கப்படுகின்றன. பறவைகள் வானில் பறந்தாலும், 

அவற்றுக்குத் தரையில் வாழும் மனிதனாலேயே இடை 

யூறு ஏற்படுகிறது. ஐரோப்பியப் பகுதிகளில் காணப் 

படும் ஸ்பானிய ராஜரளிக் கழுகு (Spanish impet al 

eagle) வேட்டையாடுபவர்களின் தறமைக்குக் கடைக் 

கும் வெற்றிக் கோப்பையாசக் கருதப்பட்டதால் 

தொடர்ந்து வேட்டையாடப்பட்டு அற்றுப்போகும் 

நிலையிலுள்ளது. பல குடல் தீவுகளில் காணப்படும் 

பறக்க இயலாப் பறவைகள் (11[த[11683 61705) மிக 

விரைவாக அழிந்துவரும் பறவைகளாகும். மனிதர் 

களின் காலடி படாத கடல் தீவுகளில் எதிரிகளற்று 

வாழ்ந்ததாலேயே இவை பறக்கும் தன்வையை இழந் 

தன. இந்தியாவில் வரகுக்கோழி (8624 Indian bus- 

tard) என்னும் பறவை அருகி வருகிறது. மனிதன் 

புதிய தீவுகளில் குடியேறும்பொழுது அந்தீலிலுள்ள 

இந்தப் பறவைகள் அவனது வேட்டைக் கருவிகளுக்கு 

இலக்கா௫ன்றன. காலப்பேகோஸ் இவுகளில் (0218- 

03285 151௦05) காணப்படும் நீர்க்காகம் (6011001801), 

ஆஸ்திரேலியத் தீவுகளில் வாழும் ஈமு (ய), 

மோயா (௩௦௨) போன்ற பல பறவையினங்கள் ஒரு 

சில ஆண்டுகளில் அற்றுப்போகுமளவு அழிந்து வரும் 

பறவைகளாகும். 

1600 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வாழ்ந்து வந்த 8,700 

பறவையினங்களில் 94 திறப்பினங்கள் அழிந்துவீட் 

டன. நியூசிலாந்து, மடகாஸ்கர், இந்தியப் பெருங் 

கடலிலுள்ள ராட்ரிக்ஸ் தீவுகள், மேற்கிந்தியத் Say 

கள், ஹவாய்த் தீவுகள், போன்ற தீவுகள் ஒவ்வொன் 

றிலிருந்தும் சில பறவையினங்கள் அற்றுப் போய் 

விட்டன. வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பச்சைக் 

இளி இனமொன்றும் (041011௦3 ற8181%661, Conuropsis 

carolinensis), Lom gen Gores mich (passenger pigeon, 

(Ctopistes migratorius ) இறுதியாக 1914 இல் விலங் 

குக் * காட்சியங்களில் மாண்டு போயின. இவ்விரு 

பறவையினங்களும் முற்காலத்தில் வட அமெரிக்கப் 

பகுதிகளில் மிகவும் அதிகமாக வாழ்ந்தன, 

் அருகிவரும் ஊர்வன, உலகின் கவனத்தைப் பெரு
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bara ஈர்த்துள்ள. அருகிவரும் seutouor (reptiles) 
ஆமைகளும் முதலைகளும் ஆகும், பச்சை ஆமை 

(green turtle) சில . வருடங்களுக்கு முன்பு கடலில் 
எங்கும் பரவலாகக் காணப்பட்ட விலங்கெைமாகும்- 
ஆண்டொன்றுக்கு 20,000 வரை கொல்லப்பட்டதால் ' 

தற்பொழுது இவ்வினம் அருகிவிட்டது. முதலைகள் 

அவற்றின் உறுதியான தோலுக்காக உலகமெங்கும் 
அழிக்கப்படுகனறன. சயாம் முதலை (512656 croco- 
dile), 9Quméa HAA apseo(American Missisipi 

crocodile) அகியவை வீரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய 
எண்ணிக்கையிலேயே உயிரோடு உள்ளன. இந்தோ 

னேசியத் தீவுகளில் காணப்படும் கோமோடா உடும்பு 
(komodo dragon) உலகில் .உயிரோடு இருக்கும் மிக 

அரியதோர் ஒணான் வகையாகும். பெரிய உருவுள்ள 

விலங்கினங்களோடு ஒப்பிடுகையில் உருவில் , சிறியன 
வாகிய பல இருவாழ்விகளும்: மீன்களும் அறிவிய 
லாரின் ' கணிப்பைவிட _- அதிக எண்ணிக்கையில் 

APH al GA mer 
6 

௬ உயிரினங்கள், அருகி 'வருவதற்கான காரணங்கள். 
உயிரினங்கள் அருகிவருவதற்கு நோர்முகமாகவோ 
மறைமுகமாகவோ வேட்டையாடுதல், உணவு, வாழி 

் டங்கள் அழிக்கப்படுதல், சூழ்நிலையை . மாசுபடுத்து 

தல் போன்ற மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளே காரண : 
won Ach Meer. 

“ வேட்டையாடப்படுதல். தி.பி. 1500ஆம் ' ஆண்டி. 

லிருந்து வெகுவேகமாக விலங்கினங்கள் அழிந்து 

'வருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக வெகுதூரம் பறந்து 
செல்லும் வட அமெரிக்கப் புறா வகை ஒன்று 
(passenger ஐர2600) .1914 ஆம் ஆண்டில் இறுதியாக 
அழிந்துவிட்டது. மனிதர்கள் , அவற்றை வேட்டை 

யாடியதாலும் அவற்றின் முட்டைகளைத் திரட்டிய . 
தாலுமே இவ்வரிய பறவையினம் மறைந்தது. சிக்க 

லான வேட்டைக் கருவிகளைக் கொண்டு அதிகமாக 

வேட்டையாடப்படுவதால் கடல் நாய்கள், திமிங் 

கலங்கள், : அழகிய இறக்கைகளுடைய .பறவைகள், 
முதலைகள் ஆகியவை மிக அதிகமாகக் கொல்லப் 
படுகின்றன. இதனால் ஒரே றப்பினத்தைச் சேர்ந்த. 

விலங்குகள் , வெகுதூரம் . பிரிக்கப்படுவதால். அவற் . 

றின் இனப்பெருக்க வீதம் குறைகிறது, இவ்வாறு 
நீலத்  திமிங்லைத்தின் (blue whale, . Balenoptera 

muscusl) , வண்ணிஷகை தற்போது. குறைந்துள்ளது. 

பயிர்களுக்கு” தனறு விளைவிக்கும் , உயிரினங் . 

களைக் கொல்லப் பயன்படுத்தும் நச்சுப். பொருள் :.. 

களை உண்டு, பல கொறிக்கும் விலங்குகள் (1006115), . 

பறவைகள் போன்றவை மாண்டுபோகின்றன. பிரை. 

மேட்டுகளான (012168). பாலூட்டிகள் பல. அறி, ் 

வியல் ஆய்வுகளுக்காகக் கொல்லப்படுகின்றன. 

ஆர்க்டிக் துருவக் கரடி (polar bear, Ursus mari- ட 
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timus), வேட்டையாடி அழிக்கப்படுகிறது. மனிதர் 

கள் தரையிலிருந்து அவற்றை வேட்டையாடிய 
போது தப்பிப்: பிழைக்க வழியிருந்தது. ஆனால் 
தற்போது ஆகாய விமானங்களில் வந்து அவற்றை 
வேட்டையாடுவதால் அவற்றால் ஓடித் தப்ப முடிய 
வில்லை. புலிகளின் (11260, 42௦ tigris) அழிவுக்கும் 

வேட்டையாடுதலே காரணம். பாலி, சுமத்ரா, ஜாவா 
(காக) போன்ற தீவுகளில் வாழ்ந்த புலிகள் மறைந்து 

விட்டன. சைபீரியா, சீனா போன்ற நாடுகளில் வாழ் 
பவை மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. 

' பெரும்பான்மையான வனவிலங்குகள் அவற்றின் 
கம்பளி மயிருக்காகவும், கால்நடைகளை அவற்றிட 

மிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் மனிதர்களால் 
வேட்டையாடப்படுகின்றன, வேங்கை (006618) ௦07 

hunting leopard, Acionyx Jjubatus) இந்தியாவில் 

அற்றுப் போய்விட்டது. சிறுத்தைப் புலிகளும் 
(1603௦5) குறைந்துவிட்டன. வணிக லாப நோ$5 
கில் 'திமிங்கிலங்களும் வேட்டையாடப்படுகின்றல. 
திமிங்கிலங்கள், அவற்றின் உடலிலுள்ள கொழுப்புப் 
பொருளிலிருந்து கிடைக்கும் எண்ணெய்க்காகவும் 
உணவுக்காகவும், வேளாண்மைக்கு முக்கியமான 

எருவாகப் பயன்படுத்தவும் கொல்லப்படுகின்றன. 

நீலத் திமிங்கலத்தின் ஒராண்டுப் பிறப்பு வீதத்தை 
விட மனிதர்களால் கொன்று அழிக்கப்படும் வீதம் 
அதிகமாக இருப்பதால் அவற்றின் எண்ணிக்கை 
தற்போது : வெகுவாகக் குறைந்து: விட்டது. 30 

மீட்டர் நீள உடலுடைய இத்திமிங்கலங்களின் எண் 
ணிக்கை 1950 ஆம் ஆண்டின் நடுவில் 30,000 முதல் 
40,000 வரை இருந்தது. அவை மிக அதிகமாகக் 

கொல்லப்பட்டுவிட்டதால் தற்போது ஏறத்தாழ 

12,500 மட்டுமே எஞ்சியுவ்ளன. 

டாஸ்மேனிய ஓநாய், அமெரிக்கச் சிவப்பு ஓநாய் 

(Americano red wolf, cants rufus) 3@u Qo ஓநாய் 
வகைகளும் கால்நடைகளை உண்ணும் பழக்கமுடை 
யவை. அதனால் இவை மக்களால் இரக்கமின்றிக் 
கொல்லப்பட்டுத் தற்போது அருகிவரும் விலங்கு ' 
களாகிவிட்டன. 

வாழுமிடமும் உணவும் அழிக்கப்படுதல். மனிதர் 
களால் வாழிடங்களும் உணவும் மாற்றப்படுவதால் 
அல்லது அழிக்கப்படுவதால் உயிரினங்கள் அதிகமாக - 

அருகிவருகின்றன. ஓரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் ' 
மட்டுமே வாழ்வதற்கேற்ற தகவமைப்புகளைப் : 
பெற்று வாழ்ந்துவரும் உயிரினங்கள் அவற்றின் : 
வாழிடச் சூழ்நிலை பிரிதி த பிறங்கல் இறத்துலிடு 
தின்றன. Ae os ™ 

2 adcdgbs இயற்கையான ee 
பலவும் வேளாண்மைக்கான விளைநிலங்களாகவும் 
மேய்ச்சல் நிலங்களாகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு ...
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விட்டன. காடுகளை அழித்தல், அளவுக்கு மிஞ்சிய 
பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல், சாலைகள் 
அமைத்தல், அணைகள் கட்டுதல், வறண்ட நிலங் 

களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்தல் போன்ற பல நட 
வடிக்கைகளால் இயற்கையான வாழிடங்கள் மாற் 
றப்படுகன்றன. பாலைவனங்கள் கூட எண்ணெய்க் 

காகவும் கனிமப் பொருள்களுக்காகவும் மட்டுமின்றி 
மனிதர்களின் வாழிடங்களுக்காகவும் பெருமளவு 
மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலை 

மாற்றங்களுக்கேற்பத் தம்மையும் மாற்றிக்கொண்டு, 
சில விலங்கினங்களால் மட்டுமே. வாழ இயலும். 

9 ஆம் நூற்றாண்டின தொடக்கத்திலிருந்து ஹவாய் 
Sejsafy (Hawaiian islands) 26 வகைப் பறவைகள் 

அழிந்துவிட்டன. 

தந்த அலகு ம்ர்ங்கொத்தி (ivory-billed wood- 
pecker, Campephilus principalis) என்னும் பறவை 
Wert NAA ஆற்றின்: கரையோரக் காடுகளிலும் 
ஃப்ளோரிடாவின் சதுப்பு நிலப் பகுதிகளிலும் 
காணப்பட்டது. ., அப்பகுதகளிலுள்ள உயரமரன . 
மரங்கள் வெட்டப்பட்டதால் இப்பறவைகளின். 
எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது. கடந்த 30 ஆண்டு . 

களுக்கும் மேலாக அவை காணப்படுவதில்லையென் 

றாலும் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த ஒருசில | பறவை. 
களாவது ரயிசியானா (Louisiana) . பகுதியில், ் 
வாழ்ந்து வரலாம் "என்று நம்பப்படுகிறது. 

ப காடுகள் அழிக்கர்ப்டுவதரல் குறைந்து பதன் 
வனவிலங்குகளுள் உராங் உட்டான் (ozang-utan, | 
Pongo _ Pygmaeus), மலைக்காடுகளில் வாழும் - 
GanMedsur (gotillo, Gorilla gorilla berinegei ) ஆகிய 
மனிதக் குரங்குகள் குறிப்பிடத்தக்கவை, 

புதிய விலங்கினங்கள் புகுத்தப்படுதல், விலங்கினங் 
கள், உணவுக்காகவும், பயிர்களின் களைகள், பூச்சி . 
கள் 'போன்றவற்றை.,உயிர்வழிக் கட்டுப்பாட்டு , 

முறையில் (biological ௦௦ஈ1701) - கட்டுப்படுத்தவும்:; 
அவற்றின் இயல்பான வாழிடங்களல்லாத பிற .. 
இடங்களில் வலியப் புகுத்தப்படுகின்றன. சில நேரங் 
களில் 'இவை புதிய வாழிடங்களில் கட்டுப்பாடற்ற 
நிலையில் வெகுவிரைவில் பெருகிப் .. பரவித் 3. 
தொல்லை கொடுக்கி கின்றன. கடல் இவுகளில் (0௦630... 
nic islands) வாழும்: உயிரினங்கள் புதிதாக: வரும்” 
விலங்னெங்களுடனோ அவற்றால் பரப்பப்படும் :' 
நோய்களுடனோ வன்மையாகப் போராட முடிவ 
தில்லை. இந்தியப் பெருங்கடலிலுள்ள ஆல்டாப்ரா - 
Se (Aldabra 1818ம்) தவிர அனைத்துத் இவுகளிவி."" 
ருந்தும் டெஸ்ட்டுடோ ஜைஜாண்ட்டியா (௪54/2 gi- 
Saniea) : என்னும் - பெரிய ஆமை வகை. அழிந்து 
விட்டது. அதைப்போன்ற மற்ற ஆமை : - வசைகளும்-:? 
காலப்பேகோஸ் : இவுகளிலிருந்து ° அழிந்துவிட்டன, '-* 

புதிதாக அத்தீவுகளில் புகுத்தப்பட்ட கால்நடைகளு 
டன் ஏற்பட்ட உணவுப் போராட்டமும், ' பன்றிகள், 
இவற்றின் முட்டைகளை உண்டு அழித்ததுமே 
இதற்குக் காரணம், 1600 ஆம் அண்டிலிருந்து அற். 
றுப்போன 702 ஏறப்பினப் பறவைகளில், 12 சிறப். 
பினங்களே உலகக் கண்டங்களில் வாழ்ந்தவை: மீதி 
150 , சிறப்பினங்களும்' தீவுகளில் வாழ்ந்தவையே. , 

மனிதர்கள் புதிதாகக் குடியேறுமிடங்களில். 
அவர்களுடன் கொண்டு செல்லப்படும் கால்நடை, 
பூனைகள், : நாய்கள் போன்றவை முன்பே அங்கு 
வாழ்ந்துவரும் உயிரினங்களை ' உண்டு அழித்து விடு. 
வதும் உண்டு. ப்ட் ட்ட க 

piles wrens (Environmental pollution). 
சூழ்நிலை ' மாசடைவதால் சில விலங்கினங்கள் 
அழிந்துவிடும்' நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வனவிலங்கு 
களும் அவற்றின் வாழிடங்களும் நவீன தொழில் 
வளர்ச்சியால் நேோர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் 

அதிகமாகப்: பாஇக்கப்பட்டுள்ளன. கடல் வாழிடங் 
களும் நில வாழிடங்களும் சூழ்நிலை மாசடைவதால் 
மாற்றமடைகின்றன. தொழிற்சரலைகளிலிருந்து . 
வெளியாகும் எண்ணெய், கதிரியக்கமுள்ள கழிவுப். 
பொருள்கள் போன்றவை கடல்நீரில் கலப்பதால் | 
கடல்நீர் அதிகம் மாசுபடுகிறது. இதுபோன்ற ' மாச 
டைதலால் அறுகள், ஏரிகள், போன்ற நீர்நிலை 
களில் இயற்கையாக: வாழும் விலங்கினங்களும், 
பருந்துகள், நாரைகள் போன்ற பறவைகளும் கறி, 
லும் அழிந்து போயிருக்கின்றன. ' 

evi மக்கள் தொகை : பெருகுவ்தற்கேற்ப் : 
உணவுப்பொருள்கள் அதிக அளவில் உற்பத்து - 
செய்ய வேண்டி, காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விளை” 
நிலங்களாக்கப்படுகின்றன, வேளாண்மைக்காக நச். 
சுத்தன்மை வாய்ந்த களைக்கொல்லிகளும், பூச்சிக் - 
கொல்லிகளும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின் 
றன. அவை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தவும், நோய் ” 
களைக்: கட்டுப்படுத்தவும் பயன்பட்டாலும் வேதி 
யியற் சிதைவுற்று மீண்டும் இயற்கையுடன் கலப்ப - 
தில்லை. மாறாக அவை” மண்ணில் தங்கிப் பின்னர்; 
ஒடை: அல்லது ஆற்று நீரில் அடித்துச்: செல்லப் ப 
பட்டுக் கட்லில் 'சேர்கின்றன, மிகச்சிறிய அளவில் 
நீரிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளால் உட்கொள்ளப்பட்டு, 
அவை உணவுச் சங்கிலியின் வழியே மற்ற உயிரினங் 
களைச் சென்றடைகின்றன. 'உணவுச் "சங்கிலியின் 
இறுதியிலுள்ள் பெரிய விலங்ககளில்' அதிகமான * 
அளவில் “சென்று தங்கிவிடுகின்றன. எடுத்துக்காட்.. 
டாக,” ' “நச்சுப்பொருள் படிந்த நீர்ப்பா்சிகள் (algae) 
சிறு. ஓட்டுடலிகளால் . “ (crustaceans) உட்கொள்,” 
ளப்பட்ட: பின்பு, ஒட்டுடலிகளை உண்ணும் இறிய *' 
மீன்கள், அடுத்து அவற்றை உண்ணும் பெரிய மீன்கள் 
வழியே," “இறுதியில்  துருவக்கரடியை (00122 bear)



அடைூன்றன. இத்தொடர் உணவுச் சங்கிலியாகிறது. 

'இதனால் அதிக நச்சுப்பொருள் துருவக் கரடியைச் 

சென்றடைகிறது. oe 

பூச்சிக்கொல்லிகள், . பறவைகளின் உடலைச் 
சென்றடைவதால் ' அவை குறைபாடுள்ள முட்டை 
களை இடுகின்றன. பூச்சிக் ' கொல்லிகளின் பாப் 
பால் சில பறவைகள் மெல்லிய ஒடுடைய முட்டை 
களை டுடுவதால், அவை தாய்ப்பறவை அடை 

காக்கும் போதே உடைந்துவிடுகின்றன. அமெரிக்கா 
வின் தேசிய . சன்னமான வழுக்கைத்தலைக். கழுகு 
(American bald eagle, - Haliasetus. leucocephalus 

leucocephalus) இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பறவை 
இனம், 
உட்டு ‘yy ப அ “Ye: ட் 

- “காளான்களை . அழிக்கப் : பயன்படுத்தப்படும் 

பாதரசப் பொருள்கள் கடல்நீரில் கலந்து . மீன்களின் 
உடலில். தங்கப் பின்னர் அவற்றை, : உண்டுவாமும் 
கடல்வாழ் பாலூட்டிகளின் உடலை அடை.சன்றன. 
கலிஃபோர்னிய கடல் Adis (California seal ion, 

28/02. சர] சாபா). அலாஸ்க்காவின் . கம்பளி 

மயிர் கடல்நாய் (&1881:20. [0 5631, ... சே!/சார்/215 
ரசம்), மற்றும் ஆர்க்டிக் பகுதியில் வாழும் துருவக் 
கரடி,. அன்டார்க்டிக் பகுதியில் காணப்படும் பென் 
குவின்' (௫210) : போன்றவை : இவ்வாறு பாதிக்கப் 
பட்ட | Ae விலங்கினங்கள்... உண்மையில் .- இவ் 

வேஇப் பொருள்கள் ஆர்க்டிக், அன்டார்க்டிக் பகுதி 
களில் .பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும் இந்நச்சுப் 
பொருள்கள் கடல்வாழ் .. உயிரினங்களைச் , சென்ற 
'டைந்து தங்கிவிட்டன.... ் : 

வேதிய உரங்கள், ஏரிகளையும், ஆறுகளையும் 
அதிகமாகச் சென்றடையும்போது, அங்கு வாழும் 
தாவரங்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்தி வளர்ச்சி 
யடைந்து, பல்ிப் பெருடவிடுகின்றன. “இந்நிகழ்வு 
மிஞ்சிய ட்டமடைதல்: (eutrophication) எனப்படு 

கிறது. இதனால் நீர்வாழ், தாவரங்கள், , முக்கியமாக 
நீர்ப்பாசிகள், அதிகமாக வளர்ந்து, நீரிலுள்ள ஆக்ஸி 

ஜன். முழுவதையும் எடுத்துக் கொள்கின்றன. இக 
னால் நீரில் வாழும் மீன்களும் மற்ற விலங்கனங் 

களும் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் இறத்துவிடு 
கின்றன... 

| பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்.  அருவெரும் . விலங்கி 

னங்களில் 25 விழுக்காடு அமெரிக்கக் கண்டத்திலும், 
123 விழுக்காடு ஐரோப்பாவிலும் 20 விழுக்காடு ஆசி 
'யாவிலும், 228 விழுக்காடு ஆஸ்திரேலியாவிலும் 
காணப்படுகின்றன. இத்த அரிய விலங்கினங்கள் பல 

வனவிலங்குப் புகலரண்களிலும், பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகளிலும், வனவிலங்குக் காட்சியகங்களிலும் 
ஆய்வாளர்களால் அதிக கவனத்துடன் பாதுகாக்கப் 

அருகி வரு விலங்கினங்கள். (93 

படுன்றன. டவ்வாறு அருவெருக் உயிர்ம 
களைக் காக்கப் பல நாடுகள் பல்வேறு சட்டங்களை 

இவற்றியுன்ளன. இவ்வயை விலங்குகளை வேட்டை 
யாடுவதேர, பீடிப்பதேோ, கொல்வதே கண்டனைக் 
6fu குற்றமாடிறுது. அரூவெரும். விலங்குகள் 
இவ்வாரு அடுகப் பொறுப்புடன். பாருகாக்கப் 

பட்டாலும் இவற்றின் எடுர்காலம் ards 
யாகவே உள்ளது. மனிதனோடு ட௫வை நடத்தும் 
வாழ்க்கைப் போராட்டத்டுல் இவை தோல்வியையே 
பெறும் என்று வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு அரவலர்கள் 
கஷிக்னெறவரை். 

வீலங்கெங்கள் தஷியார்களால் இல நரற்நாண் 
டுக் காலமாகவே பாதுகாக்கப்பட்டு வருவறவன. 
1600 அம் ஆண்டிலிருந்து அரசாங்கச் சட்டங்களும் 
இயற்றப்பட்டு விட்டன. இதற்காக முதன்முதலில் 
பெர்முடா அரசு 1631 ஆம் அண்டு ட்டீராடுரோமா 

&GaCanrar (The Cahow, சிவமாக விய) என்னு 6 
பறவையைக் காக்கச் சட்டமியற்லியது; எனிலும் 
இப்பறவையினம் அற்றுவிட்டது. 1950 ஆம் ஆண்டு 
இச்சிறப்பினத்தைச் சேர்த்து பறவைகள் வாழ்வது 
மீண்டும் தெரிய. வந்தது, தற்போது இவை மிகுத்கு 
எச்சரிக்கையுணர்வுடன் பாதுகாக்கப்படுகன் றன. 

அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கை வளப் பாது 
காப்பு ஒன்றியம், உலக வனவிலங்கு நிஇயமைப்பு 
போன்ற திறுவனங்கள் அரு$வரும் உயிரினங்களைப் 

பற்றி அறிந்து அவற்றைப் பேணுவதற்கான முயற் 
சிகளை : மேற்கொள்கவ்றன., இவ்வாறான நட 
வடிக்கைகளும் தனியார்கவின் ஆர்வமும் ஓன் 
றிணைதந்து உலக மக்களிடம் அருவெரும் உயிரினவ் 
களைப் பற்றிய லிழிப்புணா்ச்சியை ஏற்படுத்தி 
அவற்றைப் பாதுகாக்கத் தூண்டுவெறன. டுவ்வாறு 
பாதுகாப்பதில் ஒரு சிக்கல் உள்ளது, ஒரு றப் 
பினத்தைச் சேர்த்த விலங்குகள் ஒரி.த்தில் அதிக 
மாகவும் மற்றோர் இடத்தில் மிகக் குறைவாகவும் 
இருக்கும். அவற்றின் எண்ஷிக்கை குறைவாக: 
இருக்குமிட.த்இல் மட்டுமே அவை பேணிப் பாதுகாக் 
கப்படலாம். குறைவாக இருக்குமிடத்தில் சட்டத்துக் 
கெதிராக அவை கொல்லப்பட்டு அவற்றின் தோல் 
போன்றவை அஇகமாக உள்ள இடத்துக்குக் கடத்தப் 
பட்டு இயல்பான வியாபாரப் Singita மாற்றப் 
படுகின்றன. 

1970 ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க் மாநிலம், அருகி 
வரும் உயிரினங்களைப் பாதுகாக்க மாசான் சட்டம், 
(142800 200) எனப்படும் சட்டத்தை டுயற்றியது, அதன் 
படி. முதலைகள், சிறுத்தைப்புலி, வேங்கை, துருவக் 
கரடி, சிவப்பு ஒநாய்,புலி போன்ற பல விலங்குகளைக் 
கொன்று கிடைக்கும் பொருள்களின் விற்பனைக் 
குத்தடை விதிக்கப்பட்டது. பின்பு 1973 இல் பூச்சி 
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களைக் காக்கவும், 1975 இல் 41 இனங்களைச் 
சேர்ந்த வண்ணத்துப் பூச்சிகளைக் ' காக்கவும் இச் 

சட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. ் ் 

... இவ்வாறு இயற்றப்படும் சட்டங்கள் எந்த அளவு 

விலங்கினங்களை உண்மையிலேயே . பாதுகாக்கப் 

பயன்பட்டன என்று காலப்போக்கில்தான் தெரியும். 
எவ்வளவு முயற்சி . செய்தாலும் சில . உயிரினங்கள் 
நாளடைவில். அற்றுப் போய்விடும். 'அவற்றின் எண் 
ணிக்கை: மிகமிகக் குறைவாக இருப்பதே இதற்குக் 
காரணம். பல விலங்கினங்களின் எதிர்கால நிலை 

மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளைப் பொறுத்தே அமை 

யும். வேட்டையாடப்படுதல் கடுமையான சட்டங் 
களால்: முறியடிக்கப்பட்டா லும்' சூழ்நிலை மாசடை 
தல் HS GS arene ் 8 
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இதற்குத் “தாவரவியலில் - Asean fui ் (27202 acida) 

(Linn.) Merril =phyllanthus ‘acidus skeels) © என்று 

பெயர். இது ஒருபூவிதழ்வட்டமுடைய (monochlamy- 
0686) , இருவிதையிலைக் குடும்பங்களில் * ஒன்றான: 
யூஃபோர்பியேசியைச் . (euphorbiaceae) , சார்ந்தது. 
சிக்கா பேரினத்தில் ஒரே ஒரு ' சிற்றினந்தானுண்டு' 

என்று கருதப்படுகின்றது. ஆங்கிலத்தில் இதை ஸ்டார் 
கூஸ் பெர்ரி, கண்டிரி கூஸ்பெர்ரி (star gooseberry; 

௦0009 8005808107) என்றழைப்பார்கள். இது வீட்டுத் 
தோட்டங்களிலும் மற்ற வெற்றிடங்களிலும் பயிரிடப் 
படுகின்றது. மடகாஸ்கர்: (1480822508) அல்லது வட 

கிழக்குப் பிரேசில். (140684 88211). கடற்கரைக் 
காடுகள் இதன் தாயகமாக இருக்கலாமென்று கருதப் 
படுகின்றது. கோடை காலத்தில் : மலர்ந்து மீழைக் 
காலங்களின் முற்பகுதியில் காய்கள் ; பறிக்கப்படுகின் 
றன, இது . தென்னிந்தியாவில் : ஒரு : வருடத்தில் 
ஏப்ரல்-மே. மாதங்களில் ஒருமுறையும், .- ஆகஸ்டு - 
செப்டம்பரில் மறுமுறையுமாக இரு முறை உ கணை 
தருகிறது. 1. 47 ௩ பம 

சிறப்புப்பண்புகள், இது 6-10 மீ.உயரம் : வரர் 
வளரக் கூடிய இலையுதிர் மரம்.இலைகள் நடுவில்: அசுல 
மாக இருக்கும்....இவை 'பார்ப்பதற்குச் சிறகுஅமைப் 
புக் கூட்டிலை (101௧813000 0௦யம் 1884) போன்று 
இருக்கும். ...: மலர்கள்: ஒருபாலானவை:.) சிறியவை; 

ஆரச்சமச்சீரானவை; (80(100000119); .. எண்ணற் 

றவை:. மலர்க்காம்புகள் நுண்ணிழைகள் (08ற!11809) 
போன்றவை. .மஞ்சரி. சிறிய கொத்துக்களாக இலைக் 
கோணங்களிலிருந்தோ, !கிளைகளிலுள்ள இலை வடுக 
களின்கோாணங்களிலிருந்தோ தோன்றுகின் றது. ஆண் 
மலார்கள்: அதிக அளவில் உண்டாகின்றன. “கனிகள் 

1,5-2,5 செ. மீ. குறுக்களவு கொண்ட்வை; உருண்டை 
'வடிவமானவை. : கனிகளில் 6-8 பிரிவுகள்: உள்ளன) 

அவை: . வெளிர் । பச்சை: அல்லது ..: மஞ்சள் : நிறம் 
கொண்டவை. :” சுனி . புளிப்புத் . தன்மையுடையது; 
அதிக அளவு HA onus 5H ('C’ vitamin) Guys 
ருக்கன்றது. ் 
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| dangeisenar சிறப்பு. *௪'' ஊட்டச்சத்து குறை 
வினாலேற்படும் தோல் வியாதிகளுக்கு. (scurvy) இது 
மருந்தாகிறது; காசநோய்க்கும் (tuberculosis) ’ மருந்தா 

றது. உலர்ந்த ' கனிகள் , வயிற்றுப்". ்போக்கிற்கும் 
சதபேதிக்கும் மருந்தாகப்” பயன்படுகின்றன. இக்கனி 
அறுகாய், பழப்பசை (jam) ஆகியவை செய்யப் ப்யன் 

படுகின்றது. "இதைப் பச்சைக். கனியாசவும் ' சாப்பிட் 
லாம். இலைச்சாறு '  நஞ்சாசுப் யு பயன்படுகிறது; 

ஆதலால், - அது ் தலைவலி,” “தூக்கம், ' வயிற்றுவலி . 

முதலியவற்றைத் தூண்டி இறுதியில் உயிரிழப்பையும் 
ஏற்படுத்தக்கூடும். வேர்ப்பட்டையில் ட டேன்னின் 
(tannin) - 18 சதவீதம்'. “இருக்கிறது; i சப்போனின் 
(saponin),, காலிக், அமிலம் (531116 acid), 'லூப்பியால் 

(100801) என்ற 'படிகம்(ரர9(81) அதில் அடங்கியுள்ளன. 

தென்னிந்தியாவில் தோல் பதனிடுவதற்கும் ஒரளவு 
இதைப் ட 'பயன்படுத்துகிறார்கள். மேலும், விதை 
களும், வேரும் பேதி மருந்தாகப். (cathartic) பயன் 

ர படுன்றன... இதன் கனிகள், சிறு குச்சிகள், பட்டை 

கள் ஆகியவற்றைப்” பயன்படுத்தி ஒருவித மை (ink)
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அருநெல்லி (Cicca acida) (L.) Meri) 

1. ஆண் பூவின் விரிப்புத் தோற்றம் 

சீ. மகரந்தத் தாள் 
5, கனியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் 
கீ. விதை” 

8, : இலை. 

செய்கிறார்கள். பட்டைகள் . சாயம் செய்வதற்குப் 
பயன்படுகின்றன. அலர்ந்த . இலைகள் உரமா 
கின்றன. ் ் 

், _ 5 எம்.எல்.லீ. 

நூலோதி 

1. Hooker, J.D, in Hook f. Fl. Br.Ind. Vol. V, 
1887. The Wealthof India, Vol 11, CSIR Publ. 
New Delhi, 1950. 

2. Willis, J.C. A Dictionary of Flowering Plants & — 
Ferns 7th Ed.;. Revd. Airy Shaw (H. K.) 
Cambridge Univ.Press, London, 1966. 

fate Mp) yes ae 6 . 

அரும்புகள்: (மொட்டுகள்) _- 
தண்டின் நுனிகளிலும் "இலைக் கோணங்களிலும் 

6. கனி 

7. பெண் பூ 
8. மஞ்சரி 

9. ஆண் பூக்கள் 
oy 

(leaf axils) wertéAusor_urgs  Donevuled anenri 
படும் மிகச் சிறு அமைப்புகளுக்கு அரும்புகள் அல்லது 
மொட்டுகள் (06ய08) என்று பெயர். தண்டின் நுனியி 
லிருப்பவை நுனி அரும்புகள் . (1010௧1 ௦7 ௨1081 
buds)... என்றும், இலைக்கோணங்களிலிருப்பவை 
இலைக்கோண அரும்புகள் (வப11க௫ர மயம்) என்றும் 
முறையே அழைக்கப்படுகின்றன. இவை இலையடிச் 
இிதல்கள் (8(1ற0165)), சிதல் இலைகள் (80௨16 16468) 

அடர்த்தியான கேசங்கள் (18115), வெவ்வேறு வகை 
யான வளரிகள் (out-growths), GoaGlew (resin), 

Garbgi (gum) svg) Guape (wax) ஆகியவற்றி 

னால் சூழப்பட்டுக் காப்பாற்றப்படுகின்றன. சிலசெடி. 
களில் அரும்புகள் இவ்வகையான பாதுகாப்பு ஏது 
மின்றி : இருப்பதும் உண்டு, இவை உறையற்ற 
அரும்புகளாகும் (18150 005), ஒவ்வோர் இலைக் 
கோணத்திலும் பெரும்பாலும் ஒரே ஓர். அரும்பு 
இருக்கும், சில செடிகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட.
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அரும்புகள் இருப்பதும் உண்டு, இவை துணை 
அல்லது கூடுதல் அரும்புகள் (800௦658003. 02 supernu- 
18720 6மர8) என்று கூறப்படுகின்றன. கூடுதல் 
அரும்புகள் அடுத்தடுத்துப் பக்கவாட்டில் : அமைந் 

இருக்கும் பொழுது அவை ஒருங்கமைந்த அரும்புகள் 

(collateral duds) cre mid, garter Coders ors 
வும், வரிசையாகவும் தோன்றும்பொழுது அடுக்குற்ற 
அரும்புகள் ($00671000564 buds) என்றும கூறப்படு ் 
இன்றன. சில செடிகளில் அரும்புகள் தண்டின் நேர் 
நுனியிலிருப்பதற்குப் பதிலாகச் சிறிது தள்ளி அதன் 
பக்கவாட்டில் தோன்றுவதுண்டு, இவை போலி-நுனி: 
அரும்புகள் (195₹0401600108] மப) என்று அழைக்கப் 
படுகின்றன, இலைக்கோண அரும்புகள் இலைகள் 
தோன்றும்பொழுது * அவற்றுடன் ::இணைந்து 
தோன்றுகின்றன. '” இருந்தபோதிலும் : ' 

லானவை மேற்கொண்டு ,. வளர்ச்சியும் . விரிவும் 
அடையாமல் அடுத்த பருவம் அல்லது சல ஆண்டுகள் : 
வரை உறங்கு நிலையில் இருந்துவிடுகின்றன. - இவை --. 
உறங்குறிலை”' அரும்புகள் (dormadt buds) / என்று 

ee 

923 ௩ 

Sa. oY yy ட்டு 

- 4 கறங்கு நிலை நுனி அரும்பு 0. fc ட்ட்டமு 
ட கீ. போலி நுனி அரும்பு . a Nt த த 

8, கூடுதல் அல்லது துணை அரும்புகள் 
4. அடுக்குற்ற அரும்புகள் . 

8. மேற்பருஇ ஏழ் தோக்கயெ அமைப்பு (' ன்ப்ணு ல் 
6, பிரையோஃபில்லம் '. காலினேம் மரவகை. 

, மேழி 881180.) இலை அரும்புகள் 
5 ஒழுங்கற்ற. மடிப்படைப்பு ferampled) . 

ae Te 

பெரும்பா ..... 

கட
 

கூறப்படுகின்றன. நுனி, இலைக்கோண அரும்புகள் 
ஆகியவற்றை அகற்றும் பொழுது தண்டு, வேர்கள், 

இலைகள் போன்ற வேற்றிடங்களில் உள்ள அரும்பு 
கள் வளரக்கூடும். இவை வேற்றிடத்து அரும்புகள் 
(adventitious 008) எனப்படும், வேர்களில் தோன்றும் 
அரும்புகளை வேர் அரும்புகள் (radical buds) 
என்றும், தண்டில் தோன்றுபவற்றைத் தண்டு 
அரும்புகள் (கெய!106 0048) என்றும், இலைகளில் 
உண்டாகின்றவற்றை இலை அரும்புகள் (6011311௦08 
௦1 101147 0ம45) என்றும் முறையே கூறுவர், இவை 
எல்லாம் பாலில்லா (888௩081) இனப்பெருக்கத்தை 
ஏற்படுத்துவதற்குப் பயன்படுகின்றன. வேர் அரும்பு 
களுக்கு மரமல்லிகையையும் (.484//142101142 /௦7127572) , 
தண்டு அரும்புகளுக்கு நாகலிங்கத்தையும் (0204 
guaianensis), இலை: அரும்புகளுக்கு கட்டிப் 
போட்டால் குட்டி போடும் @aigenuujtd (bryophyllum . 

  
5 'அரும்புகள் (buds) . 

8, 

9. 

10. 

Il. 

iz, 

23, 

"Ga Movi Lb. 
calycinum, B. tubiflorum) a@ggiéanrt_ured 

Pe gy he SPR Mes 
அடுத்தடுத்த” மடிப்பமைப்பு வத. 
நவ்வொரு .. பாதியும். மேல் .நோக்கி 
அமைப்பு (conduplicate) 
மேல் நோக்கச் சுருண்டிருக்கும் அமைப்பு (involute) 
கழ் நோக்கச் சுருண்டிருக்கும் அமைப்பு (10701016) 
சுருள் போன்று நீள்வாட்ட அமைப்பு (0௦07011(6) 
பாதுகாக்கும் சிதல்கள் (0101601116 scales) 

"அடித்திருக்கும் 

34... இலை அரும்புகள் .



சில செடிகளில் அரும்புகள் உருமாற்றமடைந்து 
வேறுவகையில் செயல்படக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, 
சில மொட்டுகள் பற்றுக் கம்பிகளாகவும் (tendrils) 
முட்களாகவும் (10௦105) அல்லது புல்பில்கள் (ய10115) 
என்று கூறப்படுகின்ற குமிழ் போன்ற உறுப்புகளா 
கவும் மாறக்கூடும். பற்றுக் கம்பிகள் படர்வதற்கும், 

முட்கள் . , பாதுகாப்பளிப்பதற்கும், புல்பில்கள் 
பாலிலா ' இனப்பெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் 
முறையே பயன்படுகின் றன. 

அரும்புகளிலுள்ள தளிர் இலைகள் அவை 
விரிவதற்கு முன்பு பலவாறாக அமைந்திருக்கக்கூடும், 
இவற்றை மொட்டு அல்லது அரும்புத் தளிர்கள் 

அமைவுமுறை (£ட119) என்று கூறுவர், எடுத்துக் 
காட்டாகத் தளிரின் மேற்பகுதி &ழ்ப்புறப்பகுதியை 
நோக் மடிந்திருத்தல் (160118816), தளிரின் இருபாதி 
யும் ஒன்றையொன்று மேற்புறமாக நோக்கி மடிந் 

திருத்தல் ‘(conduplicate), நரம்புகளை உள்ளடக்கி 

இலைகள் அடுத்தடுத்து மடிப்புற்றிருத்தல் {plicate), 
இலையின் ஒரு விளிம்பிலிருந்து எதிர்ப்புற விளிம்பை 
நோக்கச் சுருள் போன்று நீளவாட்டில் சுருண்டிருத் 
தல் (௦0௦௦701016), இலையின் இருபாதிக்கும் அதன தன் 

விளிம்பிலிருந்து மைய , நரம்பை நேக்கி மேற்புற 
மாகச் சுருண்டிருத்தல் ' (10௭௦1016), இது போன்று 
கீழ்ப்புறமாகச் 'சுருண்டிருத்தல் (16401016), ஒழுங்கற்ற 
முறையில் ' பலவாறாக. 
(crumpled) ஆகியவற்றைக் கூறலாம். 

அரும்புகள் ' விரிந்து வளர்ச்சிெயடையும்பொழுது, 
அவற்றிலிருந்து செடிகளின் வளர்ச்சிக்கான ஆக்சின் 
கள் (auxins) ait EATER ue 

: “pene Soe (brassica oleraceae var. capitata; 
௦80௨26), களாக்கோசு B. oleraceae var. gemmifera; . 
brussels sprouts), soil (B.oleracear var. botrytis; 
cauliflower) 248 மொட்டுகள் 
சமைத்து உண்ணப்படுகின்றன. காப்பர்ஸ் (220272) 

என்று கூறப்படுகின்ற கப்பாரிஸ் ஸ்பைனோசாவின் (cap 

paris Spinosa) உலர் த்தப்பட்ட பூமொட்டுகள் உணவுப் 

பதப்படுத்தப் பயன்படுகின்றன. ' 

சைஜீயம் ஆரோமாட்டிக்கம் - (தசய aromaticum) — 

பொருள்களைப் 

மரத்தின் ப் மொட்டுக்களைப் பறித்து உலரவைத்துக் 

கிராம்பும் (cloves) அதிலிருந்து கிராம்புத் தைலமும் 
தயா கெகபபடுகின்றுகை 

் - எ. கோ, 

நூலோதி ' '' 

ர், 7 கணக. “G.H. M. Taxonomy of « Vascular 
Plants. _ The Macmillan Co., London, 1951, 

மடிப்புகளுடன் இருத்தல் - 

காய்கறியாகச் . 
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2. Rendle, A.B, The Classification of Flowering 
Plants [. Gymnosperms & Monocotyledons (ed. II 
Repr.) CPUS University Press, London, 1976, 

3. Willis, J. C7 A Dictionary of flowering . Plants 
and Ferns. (ed. Bh Cambridge, England, 1931. 

அரும்புதல் 

உயிரினங்கள் பொதுவாகப் பால் அல்லது கலவி 
இனப்பெருக்கம் (sexual reproduction), பாலிலா 
அல்லது கலவா இனப்பெருக்கம் (85081 reproduc- 
tion) ஆகிய இரு முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய் 
கின்றன. கலவி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் இனச் 
செல்லான விந்தணுவும், பெண் இனச் செல்லான 
அண்டமும் இணைந்து கருவுறுதல் ஏற்படுகிறது. 
அதன்பின், கருவுற்ற முட்டை வளர்ந்து ஒர் உயிராக 
மாறுகிறது. கலவா இனப்பெருக்கத்தில் இனச் செல் 
கள் இணைவதில்லை. இதில் உடற்செல்கள் மறை 
முகச் (௯1011௦ 01415100) செல்பிரிதல் மூலம் பிரிந்து 
புதிய உயிரிகளை த்தோற்றுவிக்கின்றன. இம்முறைக்கு 
*சொமேடோஜெனிசிஸ்' (8008102618) என்று 
பெயர். மொட்டு விடுதல் அல்லது அரும்பு விடுதல் 
என்பது கலவா இனப்பெருக்க முறையாகும். அரும்பு 
விடுதல் முறை சில கீழ்நிலைத் தாவரங்களிலும், 
ஹைட்ரா, டியூனிக்கேட்டா 'போன்ற றிய உயிரி 
களிலும் காணப்படுகிறது. 

தாவரங்களில் அரும்புதல். சீழ்நிலை த் தாரவங்களில் 
சில, அரும்புதல் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. 
உதாரணம், பூஞ்சைகளில் ல வகைகளில் (பாக்டீரி 
யாக்கள்) தாவரச் செல்லின் செல் சுவரின் புறப் 

பகுதியில் ஓர் இடத்தில் ஒரு சிறிய பிதுக்கம் ஏற்படு 
கிறது. இது அரும்பு அல்லது மொட்டு எனப்படும். 
இது பின், படிப்படியாக அளவில் பெரிதாகி ஒர் 
இளம் உயிரியாக உருவாகின்றது. இறுதியில் தாய்ச் 
செல்லிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. 

பூஞ்சைகள் . அரும்பு: விடுதல் மூலம் கலவா இனப் 
பெருக்கம் செய்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஈஸ்ட் 
(36251) செல்லின் ஒரு மெல்லிய சவ்வினால் சூழப் 
பட்ட 'புரோட்டோப்பிளாசமானது செல்சுவரிலிருந்து 
சற்று. அப்பால் ஒரு மொட்டு வடிவத்தில் தள்ளப் 
பட்டு: அதன் பின் ஒரு சேய்ச் செல்லாகின்றது.. இவ் 
வாறு, ஏற்பட்ட மொட்டு சிறிது சிறிதாகப் பெரிய 
தாக வளர்கின்றது. பின், அதன் அடிப்பகுதி குறுகிக் ' 
குறுகி இறுதியில் வளர்ந்த மொட்டு தாய்ச் செல்லி 
லிருந்து பிரிந்து தனிச் செல்லாக ' வாழ்க்கையினை த் 
தொடர்கின்றது. பூஞ்சைகளில், முக்கியமாகச் சாக்க 
ரோமைூஸ் ($42௦/70111022) கான்டிடா அல்பிகன்ஸ் 

 



204. அரும்புதல் 

(Candida. albicans) -: 
(entomophthora muscae) போன்றவற்றிலும் அரும் 
புதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. 

௬ . 

பாக்டீரியாக்களின் செல்கள் பருத்த பாகத்தை 

யும், மெல்லிய சூழல் போன்ற பகுதியினையும் பெற்று 
உருண்டை வடிவத்தில் காட்சியளிக்கும். இதில் குழல் 
வடிவப் பகுதி படிப்படியாக நீண்டு ஒரு புதிய 
உருண்டை வடிவத்தில் செல்லினை உருவாக்குகின். 

றது. இதிலிருந்து இறுதியாகப் பல செல்களையுடைய 
செல்திரட்சி தோன்றுகின்றது. அதன் பின், ஒவ்வொரு 

செல்லும் இதிலிருந்து பிரிந்து தனித் தனியாகப் பல 
புதிய பாக்டீரியாக்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இவ் 
வாறு ..பாக்டீரியாக்களில் மிக எளிய முறையில் 
மொட்டு விடுதல் மூலம் இனப்பெருக்கம் seo gh 

கிறது. ... 

பகலும் தாவரங்கள் சலவற்றிலும் இரும்பு லீடு 
தல் நடைபெறுகிறது. முக்கியமாக, பிரையோபில்ல்ம் 

(0௦211௩), செம்பருத்து, ஊமத்தை, ஆடுதின்னாப் 
பாலை போன்றவைகளில் மொட்டுகள்... தோன்றி 
அவற்றின் மூலம் புதிய . தாவரங்கள் : தோன்று: 

'எண்டோமாப்தோராமஸ்கே 

கின்றன. கட்டிப் போட்டால் குட்டி போடும் தாவர - 
மான பிரையோ பில்லத்தின் இலையை மட்டும் பிரித் 

அத் தனியாக வைத்திருந்தாலும், அதன்: விளிம்பில் :: 
மொட்டுகள் தோன்றுவதையும், .,பின்:. அது புதிய. 
இளம் தாவரமாக வளர்வதையும் பார்க்கலாம், இதே 
போன்று மற்றொரு தாவரமான பிகோனியாவின் 
(68011௨) இலைகளிலும் இம்முறையில் . மொட்டுகள் 
தோன்றி வளர்கின்றன. இம்முறையைப் பயன்படுத் 
தித் தோட்டக்கலை வல்லுநர்கள் 'பல தாவரங்களை 
உண்டாக்குகின் றனர், : 

விலங்குகளில் அரும்புதல். anise விலங்கின். 
உடலின் புறப்பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய புற வளர்ச்? . 

- ஏற்பட்டு அது வளர்ந்து ஒரு புதிய இளம், உயிராக; bs 

மாறுகிறது, இம்முறையில் பெற்றோர்-உடலின், எந்த 
உறுப்பும் அதே நிலையில் சேய் விலங்கிற்குச். Asda | 
இல்லை. அதே சமயம் மொட்டு வளர்ச்சியின் ஆரம்ப: 
நிலையில் பெற்றோர் விலங்குகளால் 'தாங்கப்படு 
கிறது. பெற்றோர் உடலின் எந்தப் : பகுதியிலிருந்து 
மொட்டு வளர... ஆரம்பிக்கிறதோ. அந்தப் .பகுதிக்கு 
'பிளாஸ்டிமா” (blastema) என்றும், பிளாஸ்டிமா ; 
விலிருந்து மொட்டு . - வளர்தலுக்குப் : .பிளாஸ்டோ் 
ஜெனிசிஸ் (blastogenesis) என்றும் பெயர், இவ்வாறு :... 
புதிதாகத் தோன்றிய விலங்குகளைப் பிளாஸ்டோ : 
சுவாய்டுகள் (1850200148) , “என்று கூறுவர், பெற். 
றோர் உடலிலிருந்து வளரும் சமயம் மொட்டுகள் ..- 
தமக்கு வேண்டிய . உணவினைத் தாயின் உட்லி ஸீ 
லிருந்து பெற்றுக்கொள்கின் றன. 

முதுகெலும்பற்ற எளிய விலங்குகள் த்த : 

_ கின்றன. 

மொட்டு விடுதல் மூலம் கலவா இனப்பெருக்கம். 
நடைபெறுகிறது. உதாரணமாக, புரோட்டோ 

சோவா போன்ற ஒருசெல் விலங்குகளான வொர்ட்டி. 
செல்லா (401(106112), சக்டோரியா (suctoria), கடல் 
பஞ்சுகள், 

ஹைட்ரா, வளைதசைப் புமுக்களான . .' சில்லிஸ் 
(531115), டிரைபனோசில்லிஸ் (1070400531116), முன். 
முதுகு நாண் டியூனிக்கேட்டா போன்ற விலங்குகள் 
கலவா இனப்பெருக்க முறையான மொட்டு விடுதல் 
அல்லது அரும்புதல். மூலம் இனப்பெருக்கம் செய் 
கின்றன. 

விலங்குகள். சிலவற்றில் 
பலவழிகளில் நடைபெறுகிறது. 

புரோட்டோசோவா 
மொட்டுவிடுதல் 

குழியுடலிகள் (coelenterata) - சிறப்பாக, 

வொர்ட்டிசெல்லாவில் ஒரே ஒரு சிறிய மொட்டு , 
தோன்றிப் பிறகு அது. குனி உயிராக மாறுகிறது. 
சக்டோரியாவில் ஒரு சமயம். ' பல. மொட்டுகள் 
தோன்றுகின்றன. கடற்பஞ்சுகளிலும் (sponges) பக்க 

வாட்டில் மொட்டுகள் தோன்றி வளர்ந்து கிளை: 
யாகிக் கூட்டுயிர். அமைப்பு உருவாகின்றது. 
"எல்லாக் குடற்பஞ்சுகளிலும் இத்தகைய இனப்பெருக். 
கம் சாதாரணமாக ஏற்படுகிறது. , An . . கடற்பஞ்சு 
களில் மொட்டுகள் தாயுடலிலிருந்து பிரிந்து. சென்று , 
வேறு பொருள்களின் ் மீது ஒட்டிக் கொண்டு 

வளர்ந்து முழு உருவத்தையும் தோற்றுவித்துக் கொள்... 
இன்றன. ஹைட்ரா: என்பது குழியுடலிகள் என்னும் : 
தொகுதியைச் சார்ந்த ஒரு சிறிய 'நன்னீர் உயிரி, 
இது தாவரங்கள் நிறைந்து, தேங்கியுள்ள. நீர் நிலை 

உயிரியாகும். ஹைட்ரா கலவி; கலவா இனப்பெருக்கம் 
என்ற.இரண்டு முறைகளிலும். இனப்பெருக்கம் செய் 
சிறது... கோடை, காலத்தில் : உணவு .. அதிகமாகக்::. 

கடைக்கும் பொழுது ஹைட்ரா அரும்புதல். முறையில் ' 
ஹைட்ராவின்:: கலவா .இனப்பெருக்கம் ,' செய்கிறது. 

உடலின் ஒரு பகுதயில் உள்ள புறப்படைச்.செல்கள்.. 
எண்ணிக்கையில் . அதிகரித்து - ஒரு. மொட்டினைத். 

ட களில் வாழும். இது உலகன் எல்லாப் பகுதிகளிலும். 
காணப்படுகிறது. ஹைட்ரா "எளிதில் சேகரிக்கக்கூடிய ன் 

தோற்றுவிக்கன்றன. பொதுவாக மொட்டு, உருளை... 

யான உடலில் மேல் பாதியில். அல்லது அடிப்பகுதிக்கு ': 
அருகில் மொட்டு ஏற்படுகிறது. , புறப்படைச். செல்க - 

ளுக்குப் பின் உள்ள அகப்படைச் செல்கள்: சேமிக்கப் 
பட்ட் உணவுப் பொருள்களைக் கொண்டுள்ளன. Apu: 

பாகப் புறப்படைச் செல்களிலுள்ள இடையீட்டுச் : 
செல்கள் எண்ணிக்கையில் மிக அதிகமாகப் பெருக, 

மொட்டினை ஓரு குறிப்பிட்ட. இடத்தில் உருவாக்கு 
பின் இந்தச் சிறிய மொட்டு உள்ளீடற்ற 

நீட்சியாக வளர்கிறது. இதுவே, மொட்டு (அ) 

அரும்பு எனப்படுகிறது. இந்த மொட்டு புற அடுக்கு :* 
' (epidermis), SQUUGH (mesoglea), Gre IOsG 

(gartro-dermis) ஆகிய அடுக்குகளைப் பெற்றிருக்கும். 
மேலும்,!! இது . தாய்க்குட்லுடன் - தொடர்புடைய



குழியைப் பெற்றுள்ளது. இந்த: அரும்பு மீண்டும் 
வளர்கிறது, அதன் முன் நுனியில் வாய் தோன்று 
தின்றது. பிறு, நீண்ட உணர்வு நீட்சிகள் (tentacles) 
ஒவ்வொன்றாக 'ஹைப்போஸ்டோமின் (1900510116) 
அடிப் பகுதியைச் சுற்றி வட்டமாக அரும்பி வளர் 
கன்றன.:இவ்வாறு அரும்பிய மொட்டு உடல், வாய், 

. உணர்வு நீட்கெள் அகியவற்றுடன் .ஒரு சிறிய 
ஹைட்ராவாகக் காட்சி அளிக்கிறது. இந்தச் சிறிய 
ஹைட்ராவின் இரைப்பை-இரத்தக் குழி(285110-4850ம- 
13 0811(94)தாயின் குழிக்குடலுடன் தொடர்பு பெற்று, 
இதன்மூலம் வளர்ந்து, வாயுடன் ஒரு ஹைமட்ரா 

அரும்பாகத் : திகழ்கிறது. இந்த ஹைட்ரா அரும்பு 
தானாகவே உணவினைச் சேகரிக்கத். தொடங்கும். 
முழுமையாக: வளர்ந்தபின் மொட்டின் அடிப்பகுதி 

யில் இறுக்கம் : (0005110110) ஏற்படுகிறது, இந்த 

இறுக்கம் அதிகரித்து இறுதியில் ஹைட்ரா மொட்டு 
தாய் உடலிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு சிறிய 
கஹட்றாவரசத், தனித்து வாழத் தொடங்குகிறது. 

- Bey சமயங்களில், அரும்பு aint. abortion பிரி 

வதற்கு முன்பே, மற்றொரு: சிறிய துணை அரும்பு 

(axillary) அதிலிருந்து தோன்றலாம். சில சமயங்களில் 

ஏராளமான மொட்டுகள் ஒரே. சமயத்தில் ஒரு தாய் 

உடலில் காணப்படும். இப்பொழுது ஹைட்ரா பல 

அரும்புகளுடன் * ஒரு கூட்டுமிரிமைப் போல் காட்சி 

யளிக்கும். 

கனஜியூ (Kanajew) என்னும் விலங்கல் அறிஞர் 

“புறத்தசைச் செல்களும் (601006110-08001௧7) உண 

வுச் செல்களும் . (௩ய(11(146 06118) பிரிதலின் மூலம் 

மொட்டு விடுதல் _தரண்டப்படுகிறது” என்று கூறு 

கிறார். ் ் 

௬ இ அன்த்த. புழுவான. " சில்லிஸ் - விலங்கல் 

உடலின் பின்' நுனிப்பகுதியில் மொட்டுகள் தோன்றி 

வளர்சின்றன. சில்லிஸ் ரமோசாவில். (syllis ramosa) 

சில உடற்கண்டங்களின் பக்கவாட்டில் "மொட்டுகள் 

தோன்றுகின்றன. டியூனிக்கேட்டாவிலும்: மொட்டு 

கள் தோன்றி வளர்ந்து தனி விலங்குகளாகப் பிரிந்து 

வாழ்கின்றன. 

் 3 oa 85 

அரும்பு விடுதல் மூலம் கலவா இனப்பெருக்கம் 

நடைபெறுவது பல வழிகளில் இந்த விலங்குகளுக்கு 

நன்மையாகும். வேறுபட்ட தட்ப வெப்ப நிலை 

களான அதிக வெப்பம், மிக அதிகக் குளிர், குறைந்த 

ஆக்சிஜன் போன்றவற்றிலிருந்து இந்த விலங்குகள் 

தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்குக் கலவா 

இனப்பெருக்கம் மிகவும் உறுதுணையாய் உள்ளது. 

- ௨ கா.மு, 
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கனிம மீள்வரிசை அட்டவணையில் 21,39,57-7 leer 

அணுஎண்களைக் கொண்ட தனிமங்கள் அருமண் 
தனிமங்கள் (ரகா6 கோப் 616018) ஆகும். இவறழில் 
58- 71 அணு எண்களைக் கொண்ட தனி gelling 
தொகுதி லாந்தனைடுகள் (lanthanides) என்று 
அழைக்கப்படுகன்றன. அருமண்கள் என்பது தவறான 

பெயராகும்; ஏனெனில் இவை மண்களோ, அல்லது 

அருகக் கிடப்பவையோ அல்ல, கிரேக்கர்கள் உலகத்த 

லுள்ள எல்லாம் காற்று, மண், நெருப்பு, நீர் ஆகிய 
நான்கு பொருள்களையும் கொண்டு அமைந்தவையே 
என்று கருதினர். அப்போதிருந்த அறிவியல் அறிஞர்க . 
ளால். உயர்ந்த வெப்பநிலையைக் கொண்டு பொருள் 
களை மாற்ற இயலவில்லை. 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
தொடக்கத்தில் - அருமண்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
போது அவை பெரும்பாலும் மக்னீசியம், கால் 
சியம், அலுமினியம் ஆகியவற்றின் ஆக்சைடுகளைப் 
போலவே இருந்தன. அருமண்கள் மிகக் குறைந்த 
அளவிலேயே அருங்களனிமங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட 
தால் அவை அருமண்கள். என்று அமைக்கப்பட்டன. 

அருமண்கள் : அருகயென அல்ல; எடுத்துக்காட்டாக 

புவியின்மேல்தோட்டில் சீரியம்(10)வெள்ளீயத்தை 
(மம) விட அதிக அளவில் உள்ளது. இட்ரியம் (311100) 

காரீயத்தை (lead) வீட அதக அளவில் உள்ளது, 
மிகவும் குறைந்த அளவில் கிடைக்கக் கூடிய அருமண் 
தனிமங்கள் (புரொமீத்துயம் தவிர), பிளாட்டினம் 
தொகுதி தனிமங்களை விட அதிக அளவில் கிடைக் 

இன்றன. 

இத்தனிமங்கள் எல்லாம் முப்பிணைப்பை உண் 
டாக்குகின்றன. இவற்றின் உப்புகளை நீரில் கரைத் 
தால் அவை நீரில் பிரிகையுற்று மூவிணைதிறன் அயனி 
aoners (trivalent ions) கொடுக்கின்றன. தனிம 

வரிசை அட்டவணையில் மூன்றாவதுிபத்தியில் உள்ள 
(I B column) தனிமங்களான ஸ்கேண்டியம் (60௨2 

dium), @)_Aub (yttrium), wrssentd (lanthanum), 

ஆக்டீனியம் (௧௦10100) அகியவை நீர்மக் கரைசல் 

களில் ஓரே மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்டுள் 
ளன. இம்ரியமும் லாந்தனமும் பொதுவாக எல்லா 
அருமண் தனிமங்களுடன் சேர்த்தே இயற்கையில் 
கிடைக்கின்றன. 

லாந்தனைடு வரிசையில் உள்ள அருமண்களின் 

பண்புகளிடையே ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. லாந்த 
னைடு வரிசையிலுள்ள தனிமங்களின் அணு எண்கள் 
கூடக்கூட அணுக்கருவின் மின்சுமையானது அதிகரிக் 
கிறது. எலெக்ட்ரான்கள் நிரம்பப்பெறாத ௨ள் 

துணைச்சும்று வளையத்தை (inner incomplete 
5ம் 811) நிரப்புவதனால் இது ஈடுசெய்யப்படுகிறது., 
துணைச்சுற்று வளையத்தில் (41) 14 எலெக்ட்ரான்கள்



_ 206 அருமண் தனிமங்கள் 

வரை நிரப்பலாம். ஆகவே லாந்தனைடு வரிசையில் 
14 தனிமங்கள் இருக்கும். இந்த வகையான மிகை 
எலெக்ட்ரான்கள் அணுக்களுக்கி கிடையில் ஏற்படும் 
இணைதிறன் கவர்ச்சியில் எந்தவிதப் பங்கும் பெறுவ 
தில்லை. இதேபோல் அணு எண்கள் 90 முதல் 103 
வரை உள்ள தனிமங்களின் 54 துணைச்சுற்று வளை 
யங்கள் எலெக்ட்ரான்களால் நிரப்பப்படுகன்றன. 
இவ்வகைத் தனிமங்கள் ஆக்டினைடுகள் (actinides) 
என்று அழைக்கப்படுகின் றன. ் லாந்தனைடு, 
ஆக்டினைஞு வரிசைத் தனிமங்கள் பொதுவாகத் தனிம 
மீள்வரிசை அட்டவணையின் அடியில் இரு வரிசை 
சளாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின் றன; ~ 

13 ட் ப ர் ் 0௦ 
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வரிசை! 

இயற்கையில் கிடைத்தல். இயற்கையில் அருமண்கள் 
பல இடங்களில் கிடைத்தாலும் (அவற்றின் செறிவு 
மிகக் குறைந்த : அளவிலேயே உள்ளது. அவற்றில் 
சில : தனிமங்கள் அதிக அளவில் அட்டவணையில் 
குழிய டமி! கலவைகளாகக் கிடைக்கின்றன. ' 

ன ர ரர 
“ef பப்ப Bis 

மோனாசைட்டு (Monazite) 

. செனோட்டைம் ் (82௦01௦) 

கடோலினைட்டு (Gadclinite) -' 

பாஸ்ட்வசைட்டு ' (Bastnasite) « ர 

. சமார்ஸ்கைட்டு' (Samarskite) oe 

'4பெர்கூசோனைட்டு (Fergusonite) ~ 

டல் பூச்சளைட்டு (Euxenite) . 

Oc. ரோஃப்ளுரைட்டு (Yttrofluorite) - 

HI tts 
{ta IVa Va Via VilalHe . ITs 
S/]617]78]917io 

Lil Be! | : BICIN] OT F INe 

் இடி PO, )s உடன் 6620 

நிறைநிரல் மானி (ஐ25 $0601001161), அகச்சிவப்பு 
tore) (infrared sp.ctrumeter) போன்றவற்றைக் 
கொண்டு மூலப்பொருள்களில் அருமண்களின் 

, செழிப்பு விகிதத்தைச் (2யற4840௦6 ratio) கணக்கிட 
லாம். பூமியின் ஆழத்தில் இடைக்கக்கூடிய. காரப் 
பாறைகள், எடுத்துக்காட்டாக, பசால்ட்டு (011) 
குறைந்த அளவில் அருமண் கலவையையும் அபிலப் . 
பாறைகள் எடுத்துக் காட்டாக, சிலிகேட்டு ; போன் 
றவை அதிக அளவு அருமண்கிளையும். கொண்டிருக் 
கின்றன. ட . | 

பிரித்தெடுத்தல்," அருமண்' “கவ்வையிலிருந்து அரு 
மண்களை ஆக்சலேட் வீழ்படிவாக்க முறையிலோ 
{oxalate preciptation method) wm வீழ்படிவாக்க 
முறையிலோ பிரித் தெடுக்கலாம். அருமண் தனிமங்கள் 
கரைசல்களில் நீரேறிய மூவிணை இறன் அயனிகளாக 
உள்ளன. இவற்றின் பண்புகள் , ஒரேலாதிரியாக 
இருக்கின்றன. ஆகவே இவை 'கலவைப் படிகங்களாக 
வீழ்படிவாகின் றன; ' வேதியியல் முறையில் மூலப் 
பொருள்களிலிருந்து அருமண்களைப் பிரிக்கும் 
பொழுது ஓர் அருமண்ணின் அளவு . மற்றோர் ௮௬ 
மண்ணின் அளவைக்காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும். 

. ஆகவே இம்முறை 'திரும்பத்திரும்பச் செய்யப்பட்டு 
eps பிரிக்கப்படுகின் ஒன. ட து 

பழங்காலத்தலிருந்தே. பின்னப் படிகமாக்கல்' 
முறையில் (fractional crystallisation) அருமண்கள் 

பிரித்தெடுக்கப்படுகின்்றன. இம்முறையில் கிடைக்கும் 
அருமண்களின் அளவு மிசவும் குறைவாக இருக்கும். 
எனவே அருமண்களின் விலை அதிகமாக உள்ளது. 

இக்காரணத்தாலும் அவற்றை அருமண்கள் என்று 

கூறுகிறோம். ஆனாலும் இம்முறை தொழில்முறையில். 

-லாந்தனம், சீரியம் ஆகியவற்றைப் பிரிக்தெடுக்கப் 
பயன்படுகின்றது. மற்றத் தனிமங்கள் அயனிப்பரி 
மாற்ற முறையில் (ion exchange method) பிரித் 

தெடுக்கப்படுகன்றன. ட்ட ; 

“ வாய்பாடு 

பவழ 
YPO, 
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பண்புகள், லாந்தனைடு வரிசைத் தனிமங்கள் 
யாவும் வெள்ளியைப்போன்ற' வேண்மையான, 
வினைத்திறன் மிக்க உலோகங்கள். லாந்தனைடு தனி 
மங்களின் சில வினைகள் 8ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பெரும்பாலான இவ்வுலோகங்கள் கரியுடன் வினை 
புரிந்து உப்புபோன்ற கார்பைடுகளையும், ஹைட் 
ரஜனுடன் வினைபுரிந்து உப்புபோன்ற ஹைட்ரைடு 
களையும் தருகின்றன. 

ஆச்சைடுகள் நீருடன் வினைபுரிந்து நீரில் கரை 
பாத ஹைட்ராக்சைடுகளைத் (14(011),) தருகின் றன, 
இத்தனிமங்கள் ஆக்சவேட்டுகளாக வீழ்படிவாவது 
பகுப்பாய்வு வேதியியலில் பயன்படுகின்றன. பொது 
வாக இவ்வுலோகச் சேர்மங்கள் அதிக வண்ண 

வினை 

2M + 3X,—~ 2 MX, 

4M +-30,—~ 2 M,O,; 
2M + 3S +M,S; 
2M + N, +2MN 
2M + 6H*+ 2M* 4+ 3H, 
2M + 6H,0-+2 M (OH), +3 H, 

18 - எந்தவொரு லாந்தனைடு தனிமம், 

முள்ளவையாகும், காந்த ஈர்ப்புத்தன்மை (ற3181122- 
106110), கொண்டவையாசவும் விளங்குகின்றன. இவ் 
வுலோகங்களின் உலோகக் கலவைகள் பொருளாதார 
முறையில் மிகவும் பயனுள்ளவையாக விளங்கு 
கின்றன. அருமண்கள் சில கரிம கொடுக்கிணைப்புச் 
சேர்மங்களுடன் (012401 0061816 0௦0001106) சேர்ந்து 
கரிம உப்புகளைக் கொடுக்கின்றன. ் 

பயன்கள். : சுண்ணாடி, மட்பாண்டத் தொழில் 

(௦6181010), ஒளியியல். (112112), உலோகத் தொழிற் 
சாலைகள் - (metallurgical industries) ஆகியவற்றில் 
அருமண்கள் மிகுதியாகப் பயன்படுகின்றன. சீரியம் 
ஆக்சைடு அருமண் கண்ணாடியை மெருகூட்டப் 
பயன்படுத்தும் தேய்ப்புப் பொருளாகப் (885146) 
பயன்படும். இவ்வழியில் ஆடிகள், தொலைக்காட்டுப். 
பெட்டியில் உள்ள தட்டு, வில்லைகள் (160588) ஆகி 
யவை உயர்வான முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும். 
அருமண்களின் ஆக்சைடுகளை வெப்பப்படுத்தினால் 
அவை சூரிய ஓளி போன்ற ஒளி வெள்ளத்தை அளிக் 
கினறன. எனவே, திரையரங்கில் கரித்தண்டுகளில் ' 
அருமண்களைச் சேர்ப்பதனால் 

பெறலாம். இரும்பை வலுப்படுத்த அருமண்கள் 
பயன்படும். இக்கல், சிக்கிமுக்கிக் கல் ஆகிய 

வற்றை உருவாக்க அருமண்கள் பயன்படும். பல 
அருமண் உலோகங்கள் மற்ற உலோகங்களுடன் 
எளிதில் வினைபுரிந்து ‘He’ உலோகத்தைக் (150 
metal) கொடுக்கின்றன. இவை உலோகத்தைப் பிரித் 
தெடுக்கும் தொழிலகங்களில் பயன்படுகின்றன, 

அதிக ஒளியைப் 
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பெட்ரோலியம் தொழிற்சாலைகளில் வினையூக்கி 
களாக அருமண்கள் பயன்படுகின்றன. ஆகவே, இம் 
முறையில் பெறப்படும் பெட்ரோலில் பெட்ரோலின் 
பகுதி அதிகமாக அமையும். 

யூரோப்பியம், இட்ரியம் ஆயெவற்றின் ஃபாஸ்ஃ 
பர் (phosphor) (Heir ay ஒளிவிடும் பொருள்கள்) 
சிவப்பு ஒளியை அளிக்கும். ஆகவே தெர்லைக்காட்டுப் 
பெட்டியில் உள்ள திரையில் இப்பொருள்களைப் 
பூசுவதால் திரையில் காட்செள் அழகாகவும் தெளி 
வாகவும் தெரியும், 

துண் AMVAS HEC (microwave instruments), 
தொலைத் தொடர்புக் (telecommunication) கருவிகள் 

குறிப்பு 
Xx ann Cour scm aot; Ce. ஃபுளுரினுடன் 

வினைபுரிந்து சே, ஐக் கொடுக்கிறது. 
Ce, CeO, ஐக் கொடுக்கிறது, 
மம -வைத் தவிர 
உயர் வெப்பநிலையில் 

குளிர்நீரில் வினை ஒறைவாக , நடைபெறுகிறது 

ரேடார் (2047) ஆகியவற்றில் இவை அதிகமாகப் 
பயன்படும். அருமண்களைக் கொண்டு செய்யப் 
பட்ட மேற்கூறிய கருவிகளில் ஆற்றல் இழப்பு அதிக 
மாக இராது. 

நிலைக்காந்தங்களை த் தயாரிக்க அருமண்கள் 
பயன்படும். 

்.. எக்ஸ் கதிர்களில் - யூரோப்பியப் ஃபாஸ்ஃபா் 
களைப் பயன்படுத்துவதனால் உருவம் (1325) தெளி 
வாகவும், பொருள்களைக் கதிர்களில் வைக்கும் நேரம் 
(exposure time) குறைவாகவும் ருக்கும், இது 
தடைமுறையில் எக்ஸ் கதிர்களில் வைத்துக் காணும் 
நேரத்தைவிடக் குறைவு. 

இட்ரியம், அலுமினியம் “ஆய தனிமங்கள் 
சேர்ந்த பொருள் ஒரு மாணிக்கக் கல், @s! YAG 
(Yttrium Aluminum Garnet) எனப்படும். நகைத் 
தொழிலில் இது அதிக அளவில் பயன்படுகிறது, 
இதன் ஒளி விலகல் எண்: அதிகம். வைரத்தைப் 
போல் இக்கல்லைக் கொண்டு கண்ணாடியில் றல் 
கள் ஏற்படுத்தலாம். இது வைரத்தின் பண்புகள் 
அனைத்தும் கொண்டிருக்கும். எனவே கைதேர்ந்த 
ஒருவரால்தான் வைரத்திற்கும், YAG படிகத்துற்கும் 
இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் கூற இயலும். 

2: Ca. Gy.
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2. Encyclopaedia of Physics, Addision - Wesley 
Publishing Company Inc., London, 1981. 

3. Mortimer, Charles E., Chemistry - A Concep- 
tional Approach, Third Edition, D. Van Nose 
trand Company, New York, 1975,. 

  

அருவிகள் 

ஆற்றின் வழியில் ' செங்குத்தாக ' நீர் வீழும் இடம் 
அருவி எனப்படும், அருவிகள் வன்மையான இடங் 
களின் மேலமைந்த மென்மையான 'பாறைகள் அரிக் 
கப்படும் இடங்களிலும், செங்குத்தான வன்மையான .: 
பாறைகள் இயல்பாகவே அமையும் இடங்களிலும்; ' 
ஆறு வளமுறும் போது நிலைக்குத்தான -: நிலஅமைப்,:"? 
புடைய இடங்களிலும், நிலச்சரிவு உருவாக்கிய, செங். 
கோணச் சரிவு அமைந்த இடங்களிலும் அமை 
கின்றன. நீர்வீழ்ச்சிகள் நில அமைப்பை மாற்றி 
இடமாறிக் கொண்டே இருப்பன. மேலும், _ அருவி ; 

அரக மறைந்து விடுதலும் உண்டு... ஆ 

கிடைநிலையில் ஓடும் ஆற்றின் பாதையில் படி. 
களைப் போன்ற சற்றே உயரமுள்ள நிலக்கட்டமைப் 
புகள் அமைந்தால் நீர் படிப்படியாகக் குதித்து ஒடும். 
இவை : - தொடரடுக்கு அருவி * (cascades) எனப்படு 2 ் 
கின்றன; மேலும் செங்குத்தான “நிலச்சரிவு ஏற்படும் 1 உ உ கக்க ர ர வட்ட ரம்! வ. 
இடங்களில் அமைந்த ஆற்றின் இயக்கம் செங்குத்து Pe ET Be - 

    
AGA UNE Senge FipsHlact (rapids) cron UG படம் 2; கயானாவில் கொட்டாரோ ஆற்றில். "அமைந்த 
கிறது. நில அமைப்பு செங்குத்தாக "அமையும் இடங் கைத்தூர் அருவி , 
களிலுள்ள ஆற்றின் இயக்கம் நீர்லீழ்ச்சி' அல்லது ட் ் பட்ஸ் DT ate So 
அருவி எனப்படுகிறது. அருவியில். ,நீர் அதிகமாய் அருவிகளின் : நிலக்கோளப் பரவல்:  ரவ்களின்! 
பாயும்போது அது பேரருவி (cataract) மணப்பது, நிலக்கோளப் பரவல் ஒழுங்கற்ற 'முறையில் உள்ளது. 

ப்ர ் 24 ட 

  

படம் 1. வருகி. பின்னேறி , ‘(tecession). sige a வ கட்டங்கள் 
் Say om ae 

1, தொடக்கநிலை நீரோட்ட வடிலம் “2. தற்போதுள்ள அருவிக்கு மேலுள்ள வடிவம் 3. எதிர்காலத்தில் அரும். 
Seen poeta உள்ள துத் கவியின் (18214) வடிவம் 4. அருவி 208. மறைத்த நிலையிலுள்ள. வடிவம். ப



  
    

படம் 3, வயனாங்கல் அமைந்த மஞ்சள்கல் ஆற்றில் 
அமைந்த &ரேட் அருவி 

லகில் பெரும்பாலான இடங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

அளவு அருவிகள் காணப்படவில்லை. உலகின் பெரும் 
பாலான பரப்பு பாலைவனங்களாசவும், மிதநிலை 

பாலைவனங்களாகவும் உள்ளதால், தட்பவெப்ப 
நிலையில் அடிக்கடி மாறுதல் ஏற்படுவதாலும் நிலக் 
கோளத்தின் மேற்பரப்பில் பெரும்பாலான இடங் 
களில் மிக அடர்த்தியான பலனிப்படலங்களால் 
மூடியிருப்பதாலும் அருவிகள் ஏற்பட வாய்ப்பு 

குறைகிறது. 

. உலகிலுள்ள அருவிகள் மூன்று வகையான நிலப் 

_ பரப்பில் தோன்றுகின்றன, உயர்மேட்டு நிலப்பகுதி 

அ-௧.5-/,4 
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       Oe 
நடக் அனி eae *   

படம் 4, வடிஅயர்லாந்தில் உள்ள ஆண்டிரம் பீடபூமியில் 
அமைந்த இளென் கண்ணீர்த்துளி அருவி 

யின் விளிம்புகளிலும் அவற்றை வெட்டும் பெரும் 
பிளவுப் பகுதிகளிலும் கடினமான பாறைகளுக்கும் 
மென்மையான பாறைகளுக்கும் இடையில் ஏற்படும் 
பெயர்ச்சிப்பிளவுப் பகுதியிலும், அண்மைக்காலத்தில் 
பனிப்பாறைகளின் தாக்குதலுக்கு உள்ளான உயர்ந்த 
மலைகளிலும் அருவிகள் தோன்றுகின்றன. 

உலகின் மிசு உயர்ந்த அருவியான ஏஞ்சல் 
அருவி (க0201 18119) 979 மீட்டர் உயரமுள்ள மேட்டு 

நிலப் பகுதியிலிருந்து வீழ்கிறது. இது அதற்கு 
மேலும் 7,000 மீட்டர் உயரம் கொண்டது. துகேலா 
அருவி (102618 78115) 948 மீட்டர் உயரமுள்ள மேட்டு
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* ॥ roy Me ட, 9. ட. ¢. 
ட ஒண்ட 6.8 3 Sed. BE 

poe eS Foy ht Bg வ் ஓ3.5. த 

பெயர். (. ஆறு நாடு Be ag 4 3. 
i ட ம் a HL a5 98 

|” i 5 3 Sa 23 ee | 55 6 5 33 

ட. அ த பட ப. ௨. ௨ 7 
| ட் ் 1 1 அடி மீ (அடி [மீ ப... ப. 

கட்ட.) : ப அடி மீ 

ஏஞ்சல் சுருண் (பேபமா) [வெனிசுவேலா ! 2 |3,212 | 979 |2,648 | 807 _ et 
துகேலா துசேலா ' “1 தென்ஆப்பிரிக்கா 5 |3,110 | 948 17,250 | 411 ர -- 

ம்தராசி "இனியான் காம்பே (சிம்பாவே | 212,500 | 76211,5721479 | -- ௨௮ 
யோசமைட்டு யோசமைட்டு . i ‘| @tofl er ் 2 [2,ச்25 | 799 (7,430 | 436 ~ வெ 

குக்வேனான் குக்வேனான் ் வெனிசுவேலா ; ௮ 2,000 | 610 7,040 1217 ௮௧ _ 
சுதர்லாந்து' (| erst [நியுசிலாந்து 917,004 | 580 | 815/248 | — —_ 
கைல்! * |... எ; [நார்வே தொஅர் 17,841 15621 —| — | — _ 
சுவா! Pomp oT Te (அமெரிக்கா | | தொ, (4,750 | 533 —|— வவ _ 
மர்தால் (கிழக்கு) எக்ஸ்தால் “'* | | நார்வே — {1,696 | 517 | 974 1297 — — 
தக்காகாவ் 'யேகேபி. | “3. கனடா — |1,650 | 503 (7,200 [306 be = 

ரிப்பன் , ரிப்பன் ! : [அமெரிக்கா ௮ ]7,612 1491 11,6121491 | _- _ 
இங் ஜார்ஜ்-6 உட்ஷி: கை ் கயானா — |1,600 (498 |1,600 1468 _- _ 

உளலமம்பி” கல்ப ட்ட ஆஸ்திரேலியா. 1,580 | 482 |1,100 |335 | — 
மார்தால் (மேற்கு) எக்ஸ்தால் pir Gas — |1,535 | 468 —|— _ —_ 

கலியுவா, புனித கலனியூ ஓடை. அமெரிக்கா தொ.௮. 11,020 | 463 265 | 80 னை ~ 

Sobor | “கலம்போ ்** | தான்சானியா (0,401 (42 70222 | — | — 
ye a ௫ல் சாம்பியா ட்ட 

கவார்னி ட கவ்டிபா : பிரான்சு சொ (1,885 | 422 வழ வெல் _ 

தசுபாக் 'இசுப்ர்க் : | "சுவிட்சர்லாந்து — |1,283 | 391 — ம _ 

துருமேல்பாச்.' : .துருமேல்பாக் ' | சுலிட்சர்லாந்து ௮ [1,283 (891 வல்] வெஸ் = sus 
Ais ==” * | Hiflubaurt eras ஆஸ்திரியா ' — {1,247 |ss0 |. —| — | — _ 

| வெட்) ௬ ட... .மா்கேடேலா: நார்வே — |1,218 | 371 அ] வெ வம் — 

பப்பாலாவா., காவாய் நியூ , அமெரிக்கா தொ.௮, | 7,200 | 366 வை க _ ~ 
ஒடை: | 

சில்வர்ஸ்டி. .. a மொர்சுக் ் அமெரிக்கா | தொ.௮, [1,170 | 357 — | ௨ னி 

ராண்டு : i | உழ அறு ப. be 

ஓனோ ட: | ஒனோகொகா :; | அமெரிக்கா — | 1,210_| 341 (ஸு | =e = 
"| |) Bee : : , , ‘ ் 

லோபாய் ... !| லோபாய்  |சையார், 11,775 (9401217510 1 | 
சரியோ... , :|ரியோ: . : [இத்தாலி | —{1,033 }315| —| — | — _ 
பேரான, பேரான் ; . ஆஸ்திரேலியா, —| 984 {300} —|— |e _   
  

42! 

oo
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தொ. ௮- தொடர் அடுக்கு அருவி (0880806/ 

1 2 3 க். உ... 
பெல்மோர் பேரங்கேரி சரிக் | ஆஸ்திரேலியா. 3198412001 1  — அ. 
கன்னபுல்லர் கன்னபுல்லர் ANE | ஆஸ்திரேலியா: 984 | 300 | 984] 300 —|[> | 
ஆர்ஸ்ஷுூ | | கோவட்ஸ்லிப்கிரிக் ஆஸ்திரேலியா ' தொ.௮. | 984/300 | —} —| — ட 
வல்லமென் | [ஸ்டோனிகிரிக் ஆஸ்திரேலியா . — | 984 | 300 —| — wef பெய | 

ஸ்டாபாக். : [லீஸ் லட்சைன் சுவிட்சர்லாந்து — | 951 | 290 | 951} 290 — — | 
பங்குவோ பங்குவோ சிம்பாவே 909127 | 90912771 --| 
எலனா எலனா நியூசிலாந்து 1 | 890 | 271 —-|- _ oe 
மொலிசஸ்  |ரீசன்னல்வா நார்வே — | 883 | 269 |” 883 | 269 ம ௮ 
ஆஸ்டர்குரோக் | டோர்சேயர் நார்வே 1 | 843 | 257 | 843| 257)" “— 4! 

m4 தெல்வா : 

இங் எட்வர்டு 1111 [செமாங்கு :... . i 1 கயானா. —.| 840 | 256. — | ௯ sini, — 
Garé . Som “பம் cst “|. noe : : டப் 
(கருசோப்பர்) ஷராவதி இந்தியா 1. J | 830 | 253 | 830 | 253 லவ — | 
கைத்தூர் கொட்டாரோ... கயானா ட 2. 820 | 251 | 741 | 226 ~ — | 
வைப்பியோ . தேக்ககடை . i அமெரிக்கா 2 | soo (224 | (| _ — i 

துல்லி. ; துல்லி ட ஆஸ்திரேலியா. = 187 240 | —| —| (= | a! 
பேய்கம் ் பேய்கம்மெல்பி நார்வே ரக தந்த 218 உண்ன வ ய. 

Gud ஃபேரி ட! அமெரிக்கா | ௪. (7001222121. 241.௮. 
பேசா! உலியோ | ரது நார்வே' பு ் 689 | 210 | 659210 1௮ 
பெதா ட ஃபால் , ட்ப அமெரிக்கா | sr. |,,640 | 195 |. — | ௮ அ ன்ட் 

அசர்ஸ்தாபெட் |அவுரா... நார்வே | 898 ]199 | 6228112214... 
மலேத்சுன்யானே | . ன ட தி | rial | 
(சேமான்காங்கு] மலே த்சுன்யானே லெசயத்தோ ு. 630 392. இ 0 அதிக் பொட் = | சனகக்கா — கயானா | 629 | 192' | 460 | 740 _ வம் 
ரிச்சன்பேக் ரிச்சன்பேக் சுவிட்சர்லாந்து — | 623 | 190 200 | 91 _ “ப ் 
பிராடால்வெய்ல் பிராடால்வெய்ல் அமெரிக்கா. — | 620 189, | 610 | 189 “= _ 
குவையீரா பரானர் | பிரேசில் தொ.௮. | 975 1144 | | —|4,70,000 |-13,300 
|கோன் மெக்கான். கம்போச்சியா oO ட 145 14 —| — 4,10,000 | 11,600 

24 | வன : * , லாவோஸ் ஆ] 2 . ir ஸ்ஸ் நயகரா நயகரா கனடா —.| 162 | 49 —j| —({1,95,000 | 5,525 லவ டு அமெரிக்கா டன் | pees 
பாலோஅபாசோ சான்பிரான் பிரேசில் 3Qsr.y. | 275 | 84 வட ப 1,00,000 2,800 

் சிஸ்கோ “வரர் * . oO : தன 

_புருபுங்கா பரணா பிரேசில் 7 [40 | 72 [| 97,0001. 2,780 
இகுவாகு ... இகுவாகுபரணா | அர்ஜன்டினா தொ.௮.:| 269 | 82 (| | 62,000. 7,750 

்... பிரேசில் | 
விக்டோரியா |சாம்பெசி சாம்பியா 1 |- 355 | 108 | 355| 108] 38,000 | - 1,080 
1 சிம்பாவே ் i Spek 

வல்ல (கல மட தத 35,000] ‘ooo 
காவேரி காவேரி : இந்தியா - [920218 (--| —] 33,000 |*' “935 
ores :- : [ரைன் சுவிட்சர்லாந்து. . | தொ: | 79 | 24 | '|:.*| 24,700] “700 

1 கைத்தியோ பொட்டாரே ., |கயனா: | 6-1822 | 251 | 724] 226| 25, 400 | - 660 
செட்டி சஜேக்குள்சா ஐஸ்லாந்து | 74] 44 | 1. 7000) 20  



"நிலப்: : , புகுஇயிலிருந்து... செங்குத்தாக 

பீரேசிலில் - பரானாவில் (2272௧) உள்ள. 'குவையிரா 

.(மே3122) என்ற அருவி :114. மீட்டர் 'உயரம் உள்ள 

மேட்டு நிலத்திலிருந்து: தொடரடுக்கு . அருவியாக 

வீழ்கிறது. மேலும் இந்த அருலி நிமிட த்இற்கு :18,000 
பருமீட்டர். அளவுள்ள நீரை. வீழச்செய்கிறது. . இந்த 

Horny. வெள்ளக்காலத்தில் ஆரஞ்சு - ஆற்றின் 

(018126 1180). குறுக்கே . உள்ள அருவிகளில். ADS 

மாகும். வெனிசுலாவிற்கும். அர்ஜென்டினாவிற்கும் 

இடையிலுள்ள. ; ஆண்டிஸ், . மலைத் . தொடருக்குகீ 

'கிழக்கே தோன்றியுள்ள இகுவாகு அருவி, (Iguacu 

72118) ' 85. மீ..: உயரம் உடைய ஃயர்ந்த மேட்டுப் 

ங்குதிபின் விளிம்பில் அதான் றிறதாகும், 
bE ee LP od Cea! சிஜி பட்டது 2 எட 

இழக்க அமெரிக்க ர நாட்டிலுள்ள 'அப்பலேச்சியன் 

படிகப் பாறைகளுக்கும்: கரையோரப் 'படிவுப் பாறை 

களுக்கும். இடையில் , ஆரஞ்சு... ஆற்றில், ஏற்பட்ட 

அதாரம் அருவி; (Augrabies’ falls) 150 8. உயரம் 

உள்ளது... கடினப்... பாறைக்கும் . மென்மையான 

 பணனிற்க்குன்: - இடையில். ப ஏற்பட்ட. சமனில்லா 

,அரிமானத்தினால் .... உருவாகிய இடைவீழ்ச்சிக் 

கோடுகளில் (fall lines) உள்ள: பெயர்ச்சிப் பிளவு 

முனையின். அருவிகள். தோன்றியுள்ளன்; பட்ட as 

- தவ்போர்னியாலில்ட் உள்ள, ve , யோசமைட்டு 

(Yosemite) srs அருவி 800: மீ.: உயரம்.உள்ளது. 

இது மூன்று, : கட்டங்களையுடைய தொடரடுக்கு 

அருவியாக வீழ்கிறது. இவ்வகை - அருவிகள் பனிப் 

படலங்களின்' 'சீரற்ற' .அரிமானத்தாலும், : பனிப் 

“பாறைக்: குடைவு குகையினாலும் ஏற்பட்ட மலைத் 

தொடரிலிருந்து: அருவாஇின்றடை V3 ட ப 
ribet ட் : Lm விட tue. டட 

  

அருவிகளின் .. "வகைகள். 'அருவிகளைத் தோற்றத் 

தைப் பொறுத்து மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். 

. அவை, இயற்கையின் . சற்றங்களினால் ஆற்றுப் 

போக்கல், மாற்றம் நிகழ்ந்து, மேலும் ஆற்றுப்போக் 

-இல் ஏற்படும் பெயர்ச்சிப் பிளவினால் செங்குத்தான 

நிலச்சரிவு உண்டாகும். போது : தோன்றும் “அருவி 

கள், கடினப் - பாறைகளுக்கும் “மென்மையான 

பாறைகளுக்கும் இடையில் முறையில்லா 'அரிமானத் 

தால் ஏற்படும் அருவிகள், ஆற்றின் போக்கில் கட்டப்: 

படும் தடைகள், ' கட்டமைப்புசுனின்றல் தோன்றும் 

அருவிகள் என்பனவாகும்." டை. பகடு 

ப் 2 ற்ப ப ட்ட க பகல ர 

த் ப்ட் ் ஸ் ் ் 

2, ட குண்டங்கள் நகர்வதாலும், கடல் "அடிப்பரப்பு 

பரவுவதாலும், மலை ஆக்கத்தால் 'பாறைகளின் 

பரப்பில் . ஏற்படும் . மடிப்பு , , மலைகளினாலும் 

(பெயர்ச்சிப் பிளவுகளினாலும், மலைத்தொடர், உயர 

வதாலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு ஆற்றுப்போக்கு 

வீழ்றைது. 
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மாறுவதாலும் முதல் வகையான அருவிகள் உருவா : 
கின்றன. 

௪ 

பாறையின் _ கடினத் தன்மையைப். பொறுத்து 
அதன் அரிமானம். வேறுபடுகின்றது. அவ்வாறாக 
ஆற்றின் போக்கினாலும், முதன்மை . ஆற்றுக்கு 
நீர். கொண்டு வரும் துணை ஆறுகளிலுள்ள _ பாறை 
-களில் . ஏற்படும் , முறையில்லா அரிமானத்தினாலும், 
நீண்ட . காலத்திற்குப் பாறைகள் வானிலைச் சதை 
“வுக்கு.  உட்படுத்தப்பட்டமையா லும், முதிர்வு 
நிலையை அடைந்த ஆறு, இயற்கையின் 8ற்றத்தால் 
.புதுப்பிறப்பு அடைந்து இளமை நிலையை அடையும் 
,போது . இரண்டாம்: வகை அருளை தோன்று 
Het pew. 7 ; 

.. ஆற்றுப்போக்கில் ஏற்படுத்தப்படும் தடையின ர 
- லும் பனிப்பாறை: அரிமானத்தாலும் . . ஏற்படும் ௮ 

"மானத் தொகுதிகள் இடீர் என்று Sentra 
குறுக்கே படிவுகளாகப் படிவதாலும், ஆற்றுப்போக் 

குக்குக் குறுக்கே எரிமலைக் குழம்பு படிவதாலும் 

முகடுகள் (ridge) போன்ற படிவுகள் ஆற்றின் 

குறுக்கே ஏற்படுவதாலும் மூன்றாம் வகை ieee 

தோன்றுகின்றன... ட் 

. தமிழ்நாட்டில். குற்றாலம், தகனேக்கல் ஆய 
அருவிகள் பெயர் ': 'பெற்றவை. தாமிரபரணியின் 

இளையான இற்றாறுதான் அருவியாகக் குற்றாலத்தில் 

வீழ்கிறது. அங்கு முன்பு கூறப்பட்ட. தொடரடுக்கு, 
செங்குத்து வீழ்ச்சி . வகை அருவிகள் காணப்படு 

இன்றன.  காவேரியாறு, பெயர்ச்சிப் பிளவுப் 
பள்ளத் தாக்குகளில் அருவியாக ஓகனேக்கலில் வீழ் 

கிறது, 

அட்டவணையில் (பக்கம் 2114) உலூலுள்ள 

'மாபெருப் அருவிகளைக் காணலாம். 
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214 அரை அலகிகள் 

அரை அலகிகள் 

முதுகெலும்புடைய விலங்கிங்களுள் அதிக வகை 
களைக் கொண்ட மீன்இுனம் இதுவேயாகும். - மீன் 
இனத்தில் 75,000 முதல் 17,000 வகைகள் வரை 
காணப்படுகின்றன. பலவகைகளைக் கொண்ட மீன் 
இனத்தில் - "உருவத்தில் ' சிறப்பு அமைப்புகளைக் 
கொண்ட சல மீன் வகைகளும் காணப்படுகின் றன. 
எடுத்துக்காட்டாகப் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் காணப் 
படும் “மிஸ்டிக்திஸ்'” (mystichthys) என்ற “கோபி” 
(gobi) இனமீன்கள் 1,25 -செ.மீ. நீளம் “மட்டுமே 
வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய்வை. இவற் 

ட் 

இிற்கு மாறாக, 21 மீ. நீளம்'வரை வளர்ந்து 25 டன் 
எடையுடன் கூடிய மிகப் பெரிய ₹*இமிங்கலச் : சுறா 
Wes’ (chincodon) இனங்களும் காணப்படுகின்றன. 
இப்படிப்பட்ட சிறப்புத் தன்மைகளை ' உடைய, மீன் 
“இனத்தில், இந்த *ஹெமிராம்ஃபிடே” . (hemirham- 
Phidae) creirm Qow senge சேர்ந்த அரை :அல$இகள் 
(half beaks) தலைவாய்ப், பகுதியில் ; , சில சிர ப்பு 
அலைப்புகளைய் பெற்றுத் திகழ்கின்றன. ட க்ஷ! 

ன டி A , eg சச் lage) tee பெ i 

அரை: அலகிகளின் சிறப்பு உடல் அமைப்பு,' அரை 
அலகி மீன்களின் வாய்ப் பகுஇயில்' இன்றியமையாத 
சிறப்பு அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இம்மீன் 
களின் மேல்தாடை, அழ்த்தாடை ஆகியவை . ஓத்த 
நீளம் உடையவையாகக். காணப்படுவதில்லை. :£ DS 
தாடை மட்டும் மேல் தாடையை விட: நீளமாக, ஈட்டி 
,யைப் போல். அமைந்து, . பறவைகளின், அவகினை 
peaks, ஒத்துக் Sere wee 

hr 
ae ட் ட்ட. தத் 

ஆ     

    

$ீழ்தாடை 

சேரை அலகு) 

ஜு டட கவி டட ம. ஐ 
sp ் > ge . ட 

Tove 8 
ஈம்பள் சட கட 4ல் , ஹெமிராம்பஸ் os). >, 

ட்ட ப ப பிரமம் பர 
8ழ்த்தாடை மட்டும் அலகுபோல் நீண்டு காணப்படு 
வதால் அரை அலகிகள் என்று: இவை அழைக்கப்படு 
கின்றன. இந்த “அலன்” நீளம் மட்டுமே சில அரை 
அலகி மீன்களில் உடலின் மொத்த நீளத்தில் 1/3 

பங்கு காணப்படுகிறது. அரை அலகி மீன்கள் பொது 
வாக நீர்ப்பரப்பில் : உள்ள ' பச்சை 1 ஆல்காக்களை 
உண்டு வாழும் நீர். மேல் பரப்பு உண்ணிகள் கும். 
அரை அலகு. போல் அமைந்துள்ள. முன்: பகுத 
'யானது.. மீன்கள் : நீரில் நீந்தும்: போது: நீரைக் 
கிழித்துக் ' கொண்டு செல்வதற்கும்; மேலும் . நீரில் 
நிலையாக மிதந்து நீத்துவதற்கும்.”பயீன் படுகிறது. 
கீழ்த்தாடையின் ஓரங்களில் மிகவும் நுண்ணிய :...பற் 
“கள் காணப்படுகின்றன.பொதுவாகக் கடல் நீரிலேயே 
வாழும் இந்த அரை அலகு.மீன்கள் : சல: சமயங் 
களில் ஆற்றின் முகத்துவாரத்தின் "வழியாகஃநீந்திப் 
"போவதால்... . ஆற்று... - நீரிலும் : காணப்படுகின்றன. 

ட, மட்ட இட்டும் ‘eo ‘ 
அரை அலகி மீன்களில் காணப்படும் போலிப் பண்பு, 

இளம் அரை: 'அலகி மீன்கள் நீரின் மேற்பகுதியிலிருந்து 
பார்ப்பதற்கு: 'இயல்பான* கடல் : தாவரத்துண்டுகள் 
போல் காணப்படும். “அவற்றிற்குத் ' “தங்கு 'விளை 

் விக்கும்" 'எதிரிகள்' அருகில் : வந்தாலோ வேறு . வகை 
களில் தங்களுக்கு அபாயம் விளையும்" என்று கருதினா 
Ger, அரை அல மீன்கள் தங்கள் உடலை: மிகவும் 
,விறைப்பாகச் செய்து - கொண்டு குச்சி (stick). போல் 

“ நீரில்' மிதக்க ஆரம்பித்துவிடும். - இந்த: நிலையில் 
அவை உயிரற்ற. பொருளைப்: போன்று: : “தோற்ற 

மளிப்பதால்' பிற எதிரிகளிட்மிருந்து : தம்மைப். பாது 
காத்துக்கொள்கின்றன. இவ்விதமான... ஒரு தீவிர 

“போலிப். பண்பு” . (மரா) - இந்த (ser 281 
iam EG ் walang 011) ட (ov, re 

tre அரை அலகி' மீள்களின் இனப்பெருக்கம், “முட்டை 
யிட்டுக் குஞ்சு. .பொரிக்கின்ற . சாதாரண: மீன்களை 
விட முற்றிலும் மாறுபட்ட விதத்தில், அரை. HUA 
மீன்கள் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. அரை. அல்கி 
மீன்களின் அண்டச் சுரப்பியில் - காணப்ப்டும் * அண். 

டக் கோளங்கள்” (egg follicles) பை போன்ற: 

பருத்த: அமைப்புடனும் : "அதிக "அளவில் இரத்தக் 
குழாய்களுடனும் . காணப்படுன்றன. - கருவுறுதல் 
ஏற்பட்ட, பின்னர் கருவளர்ச்சியானது "இந்த: அண். 

டக் கோளத்திற்குள்ளாகவே; நடைபெறுறைது; முழுக் 
கருவளர்ச்சி_ அற்பட்டவுடன் ் அண்டக் “கோளத்தி : 

லிருந்து வெவிவருவத ற்குப் பதிலாக வளர்ச்சியடைந்த. [ 
இளமி உயிரிகளாகவே வெளிவருகின்றன." ட்டர் 

் அரை அல்கி மீன்களின். வகைப்பாடும்' வகைகளும், 
முள்எலும்பு மீன்கள் - அடங்கிய *க்ளுப்.பிஃபார்மிஸ்” 
(011811௦7௧5) என்ற ' பெரும் : வரிசையில் :.காணப் 

படும் “சனென்டோனேதை" (synentognathi) cudlms 

யில் “கார்” மீன்கள் (gar 1190) அடங்கிய *பெலோ 

'னிடே் (belonidae) குடும்பம்: (080114) “ அரை: "அலகி | 

மீன்கள் அடங்கிய *ஹெமிராம்ஃபிடே' (hemirhamphi- 

3௧5) குடும்பம், பறக்கும் மீன்கள்: அடங்கிய “எக்சோ 

'சட்டிடே'' {exocostidae) குடும்பம், அவ்ன் அரிய 
யுள்ளன. '”!” பட ; ட



Ye 

. gor அலகஇி மீன்கள் - அனைத்தும் : ஹெமிராம் 

ஃபிடே(ஊேம்ம்கறற11026)என்ற குடும்பத்தில் சேர்க்கப் 
பட்டுள்ளன. ஹெமிராம்ஃபிடே குடும்பத்தில் 12 
வ்கை HOT (308) Beracr : aromiuG emer. 

அவை வருமாறு: ர ரர ஏ 

ஹெமிராம்ஃபஸ் ''லாங்கிராஸ்டிரிஸ் (4௪ம் யாறம 

longirastris), இவ்வகை அரை அலக் மீன்கள் சோழ 

மண்டலக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் பெருமளவு 
காணப்படுகின்றன. இவற்றின். . உடலில் .. வெள்ளி 
நிறத்தில் பக்கக்கோடுகள் (lateral lines) காணப் 
படும். இவற்றின் "அலகுகள்" 11.25 செல்க நீளம் 

இருக்கும். . ஜீ டர் 

ட ஹெயிராம்: ஃபஸ். லூக்காப்டீரஸ் (Hemishamphus leu. 
copterus). இவ்வகை மீன்கள் பம்பாய்க் கடற்கரை 

யில் அதிக எண்ணிக்கையில் , காணப்படுகின்றன. 
முதுகுப் பக்கத் துடுப்பு' ‘(dorsal fin), மலப்புழைத் 
துடுப்பு (3௭௨ fin) ஆகியவற்றின் ' மீது செதில்கள் 
காணப்படுவதில்லை. வெள்ளி நிறத்தில் பக்கக்கோடு 
களை உடைய இவ்வகை ' மீன்களின் ".அலகுகளும் 
11, 25 Ge. மீ. நீளம். உடையவை. ் 

1 ஹெபிராம்: பஸ் கேள்டோரி: (hemirhamphus can- 

tori). பம்பாய், மலபார்; சென்னை, இந்தியக் கடற் 

கரை (ஓரளவு), 'மலேயாதீபகற்பப் பகுதிகள், சீனக் 

கடற்கரைப் பகுதிகள் ஆய இடங்களில் இவ்வகை 

அரை அலகி மீன்கள்: அதிகமாகக் காணப்படுகின் 

ner. . இவற்றின் அலகுகள்: : 80 செ.மீ. நீளம் 

உடையவை. ' இவற்றின் முதுகுப் பக்கத்துடுப்புகளின் 

மீது. மட்டும் செதில்கள் காணப்படுவதில்லை. மலப் 

புழைத் துடுப்புகளின் மீது செதில்கள் காணப்படுகின் 

றன. உடலின் மேல் பகுதியில் நீளம் கலந்த பச்சை 

திறம் காணப்படுகிறது. 

'ஹெமிராம்ஃபஸ் ,ஸான்காப்டீரஸ் ரிப்ளை 

xanthopterus). மலபார். :... கடற்கரைப் . பகுதிகளில் 
பெருமளவில் காணப்படும் இவ்வகை அரை “அலூ 

மீன்களில் .17.5- முதல் 18 செ.மீ. நீளம் உடைய 

அலகு காணப்படுகிறது; வெள்ளி நிறமுடைய பக்கக் 

கோடுகள் காணப்படுகின்றன. 

ஹெமிராம்ஃபஸ் பனிபேவியேடஸ். (ienititeamplas 

unifasciatus). இவ்வகை அரை அலகி. மீன்கள் . மல 

பார், அந்தமான், மலாய் தீபகற்பம் ஆகியவற்றைச் 

சேர்ந்த கடல்களில் . அதிக . அளவில் காணப்படு 

இன்றன. இவற்றின் அலகு 17 செ.மீ. நீளமிருக்கும். 

வால் துடுப்பு போலப் பிளவுபட்டுக் Gps கதுப்பு 

மேல்: கதுப்பைக் 'காட்டிலும் நீளமாகக் காணப் 
படும். முதுகுப் பக்கத் துடுப்பின்மீதும் மலப்புழைத் 
துடுப்புக்களின் மீதும் செதில்கள் காணப்படும்... நீல 
நிற உடலில் வெள்ளிநிறமுடைய பக்கக் கோடுகள் 
காணப்படும். . 

x 
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ஹெமிராம்ஃபஸ் ரேனால்டி -(hemirhamphus rey- 

778147), இம்மீன்களின் அலகு கள் 16.25 செ.மீ. நீளம் 
உடையவை. தலையின் முனையில் உணர் இழைகள் 
(barbels) காணப்படுவதில்லை, முதுகுப் பக்கத்துடுப் 
பின் மீதும் மலைப்புழைத் துடுப்புகளின் மீதும் செதில் 
கள்.., காணப்படுவதில்லை. உடலின், மேல் பக்கம் 
மட்டும் கருப்பு. நிறமாகக் காணப்படும். வெள்ளி 
நிறமுடைய பக்கக்கோடுகள் காணப்படுகின்றன. 
இவ்வகை அரைஅலகி - மீன்கள் ஆப்பிரிக்காவின் 

இழக்குக் கரையோரங்களிலும், இந்தியா, மலாய் தீப 
கற்பக் கடல் பகுதிகளிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் 
காணப்படுகின் றன. , 

ஹெமிராம்ஃபஸ் ஜியார்ஜி (271177/சழற/ப2 2207812), 

இந்தியா, மலாய் தீபகற்பத்தைச் சார்ந்த கடல்களில் 
இவ்வகை அரை அலகி மீன்கள் அதிக எண்ணிக் 

கையில் காணப்படுகின்றன, இம்மீன்களின் அலகின் 

நீளம் 117 செ.மீ, ஆகும், வாயின் இரு தாடைகளிஓம் 
பல வரிசைகளில் அமைந்த சிறிய பற்கள். .காணப் 

படும். பெரும்பாலும் காணப்படும் கூரிய அமைப் 
புடைய பற்களிடையே முக்கதுப்புடைய (tricuspidate) 
சில பற்களும் காணப்படுகின்றன.முதுகுப் பக்கத்துடுப் 
பின் மீதும் மலப்புழைத் துடுப்புகள் மீதும் செதில்கள் 
காணப்படுவதில்லை. மிகவும் அகலமான, வெள்ளி 

நிறப் பக்கக் கோடுகள் காணப்படுகின் றன. 

. ஹெமிராம்ஃபஸ் count (hemirhamphus far). 12.5 

முதல் 14,5 செ. மீ. நீளமுடைய அலகு களைக் 
கொண்ட இவ்வகை அரை அலகி மீன்கள், அப்பிரிக் 

கக் கிழக்குக் கடற்கரை, இந்தியா, மலாய் தீபகற்பப் 

பகுதிக் கடல்கள் ஆகியவற்றில் பெருமளவில் காணப் 
படுகின்றன. வாயில் காணப்படும் பெரும்பாலான 

பற்கள் முக்கதுப்புடையவையாகக் காணப்படுகின் 

றன. முதுகுப் பக்கத் துடுப்பு, மலப்புழைத் துடுப்பு, 

ஆகியவற்றின்முன் முனைகளில் மட்டும் சில செதில் 
கள் காணப்படுகின்றன, முதுகுப்புறம் மட்டும் பச்சை 

கலந்த நீல நிறமாகக் காணப்படும் வெள்ளி நிறப் 
பக்கக்: கோடுகள் இன்றி. உடலின் பக்கவாட்டில் 
நான்கு கருமையானப்குதிகள் (blotches or spots) 
காணப்படும். 

ஹெமிராம்ஃபஸ் லிம்பேடஸ் (hemirhamphus 

ரிராம்ச/ய2, இந்தியாவில் சோழ மண்டலக் கடற்கரை, 
(01௨ற80081 ௦௦850)பார்மா கடற்கரை, மலபார் கடற் 

கரை ஆகிய பகுதஇகளில் இவ்வகை அரை . அலகி 
மீன்கள் காணப்படுகின்றன. ஆற்று முகத்துவாரங் 
களில் இம்மீன்கள் கடலிலிருந்து ஆற்றை நோக்கிச் 

செல்வதால் இவை சில சமயங்களில் ஆற்று நீரிலும் 
காணப்படுகின்றன. இவற்றின் இரண்டு தாடைகளி 
லும் அமைந்துள்ள பற்கள் அனைத்தும் முக்கதுப்பு 
டையவை. உடம்பில் மிகவம் வெளிச்சமான வெள்ளி 
நிறமுடைய பக்கக் கோடுகள் காணப்படுகின்றன.
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முதுகுப் பக்கத் துடுப்பு, மலப்புழைத் துடுப்பு, வால் 
துடுப்பு இவற்றின் முனைகளில் மட்டும் கருமை நிறம் 
காணப்படும். இம்மீன்களின் அலகின் * நீளம் 8 

செ. மீ. ஆகும், 

ஹெமிராம்ஃபஸ் Sus Cun sce (Hemirhamphus 

buffonis). இவ்வகை yor அலகி மீன்களில் 7.6, 

செ.மீ. நீளமுடைய: அலகு காணப்படுகிறது, இரு 
தாடைகளிலும் காணப்படும். பற்கள் அனைத்தும் 

கூம்பு வடிவம் உடையவையாகக் காணப்படுகின்றன. 
உடலில் வெள்ளி நிறமுடைய குறுகிய பக்கக் கோடுகள் 
காணப்படுகின்றன. பம்பாய், ஹுக்ளி, அந்தமான், 

மலாய் தீபகற்பம், சனா கடற்கரை ஆகிய இடங் 
களில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் இந்த 
அரை அலகி மீன்கள் சில சமயங்களில் ஆற்றை 
Spree செல்கின்றன. 

. , ஹெமிராம்ஃபஸ் . எக்டன்வியோ ண்கள் 

2011172110). இவ்வகை அரை அலகி மீன்களில் 13.25 

செ.மீ. நீளமுடைய அலகுகள் '' காணப்படுகின்றன. 
கூம்பு வடிவப் பற்கள் இரு தாடைகளிலும் : காணப் 
படுகின்றன. வால். துடுப்பு வட்ட வடிவமானது: 

உடல் முழுவதும் இலேசான. பச்சை கலந்த பழுப்பு 
நிறம் காணப்படும். மிகவும் ' குறுகிய, தெளிவற்ற 

பக்கக் கோடு காணப்படும். .ஹுக்ளி, பர்மா, 

சயாம், மலாய் தீபகற்பக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 
இவ்வகை அரை அலகி மீன்கள் ADS எண்ணிக்கை 

யில் காணப்படுகின்றன. ல் து 

ஹெமிராம்ஃபஸ் டிஸ்பார் (Hemirhamphus |: dispar). 

இந்தியா, மலாய் தீபகற்பக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 
அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் :: இவ்வகை 
HOT HVA) மீன்களில்.சுமார் 17 செ. மீ. நீளமுடைய 
அலகுகள் காணப்படும். ட Jee wet 

Gan lgmd: பஸ். பிரான்கினாப்கரன் ..  (னாய்ர்ளா? 

phus branchinlopterus) இவ்வகை; அரை அலகி, மீன் 

களின் அலகுகள் 17.6. செ.மீ, நீளமுடையவை. 
இந்த அரை அலகி மீன்கள் ay ser பகுதிக் கடலில் 
மட்டும் காணப்படுகின்றன. த 

௫. எம், Q. 
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sap cont, கடல் நீரில் மட்டுமே, தனித்தும் கூட்டு 
யிரியாகவும் வாழும் புழுப்போன்ற மென்மையான 
உயிரிகள் இவை. இவற்றைப் பொதுவாக நாக்குப் 
புழுக்கள் ' (1௦0206 ” worms) என்பர். வாய்க்குழியி 

லிருந்து : (00௦081 cavity) முன் நீட்சியினுள் (proboscis) 

நீட்டிக்கொண்டுள்ள மேற்புறக்' குழல்வடிவ நீட்சி 

முதுகுத்தண்டினைஒத்திருப்பதா லும்,மேலும் அந்நீட்சி 
சிறியதாக இருப்பதாலும், பேட்சன் (97. Bateson) 
என்னும் விலங்கியலறிஞர் . இவ்வுயிரிகளுக்கு , அரை 
நாணுள்ளவை (1721000702) எனப் பெயரிட்டார். 

இவற்றிற்கு அடிலோகார்டேட்டா (௬21000௦101) 
என்ற பெயரும் உண்டு.- பிற தண்டுடைய , விலங்கு 
களிலிருந்து இவை தோற்றம், அமைப்பு, செயல்முறை 

கள் ஆகியவற்றில் மிகவும் . மாறுபட்டுள்ளதாலும், 
இவற்றின் பெரும்பான்மையான பண்புகள் முது 
கெலும்பற்ற- விலங்குகளின் _- , பண்புகளை. ஒத்திருப்ப 

தாலும் தற்போது இவற்றை, முதுகுத்தண்டற்றவை 
யோடு,. முள்தோலிகளை ,  (0010௦00௭6) : அடுத்து 

அமையுமாறு வகைப்பாடு செய்தலே. பொருத்தமான 
தெனக் கருதப்படுவறைது.... ட 

பொதுப்பண்புகள். இவற்றின் உடலை ௦ முன்நீட்டிப் 
பகுதி (0ா௦%௦501), கழுத்துப்பட்டிப் பகுதி ' (0௦1127), 
நீள்உடல் (trunk) cre epo m பகுதிகளாகப் பிரிக்க 
ors, முன்நீட்டுப் பகுதியில் காணப்படும் 'வாய்க்குழி 
GLA (buccal diverticulum), அரை முதுகுத்தண்டு 

எனக் கருதப்பட்டது, . மூளை எனும்.தனி அமைப்பு 

இல்லையெனினும், கழுத்துப் பட்டிப் பகுதியில்: நரம் 
புத் இசுக்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. இங்கி 

ருந்து புறப்படும் நரம்புகள் : புறத்தோல். இசுவீற்குக் 

கீமே 'நன்கு' பரவி நரம்பு மண்டலம் ' ஒன்றினை 

அமைக்கின்றன. இதற்குப் புறத்தோல் சார்ந்த நரம்பு 
மண்டலம் ம் ( epidermal. 1 nervous s system ) என் து பலம், 

Basin இரத்தச். சுற்றோட்ட வரவன் 
Baum, உணவுக்குழலுக்கு மேலும் கீழும் "அமைத் 
துள்ள” *இரண்டு- நீளவாட்ட இரத்தக்குழாய்கள், 
அவற்றை, இணைக்கும். சிறு இரத்தக்குழாய்கள், ஆதி 
யவை "' அடங்கும். இதயஉறைச் சவ்வு (pericardial 
6௧1206) சுருங்குவதால் இதயம் அழுத்தப்பட்டு '



இரத்தம் மேற்புற இரத்தக்குழாய் மூலமாகப் பின் 

னோக்கச் செலுத்தப்படுகிறது. சிலவற்றில் செவுள் 

பிளவுகளும் (2111 - 211(8) காணப்படுகின்றன. ஒருசில 

விலங்குகளின் கழுத்துப்பட்டிப் பகுதயில், உணர்நீட் 

flac (tentacles) அமைந்துள்ளன. முள்தோலிகளைப். 

பெரும்பான்மையான பண்புகளில் ஓத்திருப்பதா லும், 

முதுகுத் தண்டுடையவற்றின் சில பண்புகளைப் 

பெற்றிருப்பதா லும் சிலர் இவற்றை இவ்வீரு தொகுதி 

கட்கும் இடைப்பட்ட தன்மை கொண்டவையாகக் 

கொள்வர். முதுகுத் .தண்டுடையவற்றின் முன்னோடி. 

சுளாகக் கருதப்படுவதற்கேற்ற பண்புகள் எவையும் 

இவற்றிடம் காணப்படவில்லை. ட 
alte 

வகைப்பாடு (௦135918108100): அரைநாணுள்ளவை 

கீழ்க்கண்ட நான்கு வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன? 

்- வகுப்பு 1. என்ட்டிரோநியூஸ்டா (1:016102060518), 

வெப்பு, பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, பழுப்பு போன்ற 

நிறமுடைய இருபக்கச் சமச்சீருடைய, புழுப்போன்ற 

இந்த : அரைநாணுள்ளவை மென்மையான ' உடலு 

டையன, இல சென்டிமீட்டர்களே நீளமுடைய சாக் 

கோூளாசஸ் : பிக்மேயியஹிலிருந்து (582002/023142 pyg- 

1222) இரண்டு மீட்டருக்கும் மேற்பட்ட நீளமுடைய 

பலணோளாசஸ் ஜைகாஸ் (Balanoglossus gigas) cusog 

யில், இவற்றின் உடல்நீளம் வேறுபட்டுள்ளது. பொது 

வாக இவ்வகுப்பைச் - சேர்ந்த விலங்குகள் ' பாறை 

களுக்கடியிலும், SY தாவரங்களுக்கிடையிலும், 

மணல் அல்லது சேற்றுப் பகுதிகளில் 13 வடிவத்தில் 

அமைந்த குழிகளிலும் வாழ்கின்றன. முன்நீட்சிப் 

பகுதியும், .கழுத்துப்பட்டிப் பகுதியும் மணலைத் 
தோண்டுவதற்குப் பயன்படுகின்றன, உடல் மேற் 

பரப்பு நுண்ணிழைகள் கொண்டதாகவும், அதிகக் 

கோழை (1005) சுரக்கும் தன்மையுடையதாகவும் 

உள்ளது. நுண்ணிழைகளின் அசைவினாலும் தசை 

சுருங்கி விரிவதாலும் இவை குழியினுள் நகர்கின்றன. 

பிற விலங்குகளால் தொடப்பட்டால், இவை அயோ 

டோஃபார்ம் (iodoform) மணங்கொண்ட கோழைத் 

இரவத்தை அதிக அளவில் வெளியிடுகின்றன. இக் 

கோழைத் . திரவம், விலங்கினையும் . குழியினையும் 

தூய்மைப்படுத்தவும், . பிற விலங்குகளிடமிருந்தும் 

நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்தும் தப்பிக்கவும் பயன்படு 

வதாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும் சிலவகை மீன் 

கள் இவ்வுயிரிகளைக் குழியிலிருந்து இழுத்து உண 

வாக உட்கொள்கின்றன. .. - லு ் 

இவை மட்கிய உணவுப்பொருள்களை மண 

லோடு சேர்த்து உண்ணுகின்றன. வாய்வழியாக ஒரு 

நீரோட்டம் உடலுக்குள் செல்கறைது.- இந்த நீர் 

செவுள்பிளவுகளால் ' வடிகட்டப்பட்டு: அதிலுள்ள 

- நுண்ணிய உணவுப் பொருள்கள் உணவுப்பாதைக்குள் 
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தொடர்ந்து செல்கின்றன. செவுள் துளைகளுக்குச் 

சுவாசப் பணி இல்லை. 

புழத்தோலில் விீரவியுள்ள நரம்புச்செல்களும் 
நரம்பிழைகளும், மேல்பக்க, கீழ்ப்பக்க முக்கிய நரம்பு 
களுடன் இணைந்துள்ளன. கழுத்துப்பட்டிப் ப்குதி 
யின் மேற்புறத்தில் உட்குழிவினால் (1782108110) 

உண்டான உட்குழியுடைய நரம்புவடம் (௦616 ௦014) 

ஒன்று காணப்படுகிறது. இதற்குள் நரம்புத்துளைகள் 

(peuropores) மூலம் . வெளியே திறக்கும் வரிசை 

யாக அமைந்த குழிகள் காணப்படுகின்றன. இதில் 

உள்ள பெருநரம்புச்செல்களின் ஆக்சான்கள் (8%008) 

முன்புற நீட்சிக்கும், 8ழ்ப்புற நரம்பு வடத்துக்கும் 
செல்கின்றன, உணர்ச்சி நரம்புச்செல்கள் (௦6110 

$6050137 08118) பரவலாக 'அமைந்துள்ளன. நரம்புகள் 

அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கும் தெளிவான மைய 

உறுப்பு எதுவும் இல்லை. 

இவற்றில் ஐந்து உடற்குழிகள் (coelomic cavities) 

உள்ளன. முள்தோலிகளிலும், ஆம்ஃபியாக்சஸின் 

(&ரழர்ப்சமஒ இளவுயிரி நிலையிலும் உ டற்குழியின் 
அமைப்பு இவ்வாறே ஐந்து பிரிவுகளாக உள்ளது. 

இவை ஒருபாலிகள். செவுள் பகுதியில் தொடங்கி 

கிட்டத்தட்ட உடலின் நடுப்பகுதி வரையிலும் இனச் 

செல் ' உறுப்புகள், (200208) இரண்டு வரிசைகளில் 

அமைந்துள்ளன. 'இனச்செல் உறுப்புகள் உடற்குழிப் 

பையின் சுவர்களிலிருந்து தோன்றியவை. இவை 

முதர்ச்சியபைந்தவுடன் ஒவ்வோர். இனச்செல் உறுப் 

பும் ஒரு துளை வழியாக உடலுக்கு வெளியில் திறப் 

பதால் அத்துளைகளின் வழியாக இனச்செல்கள் 

வெளியேற்ற்ப்படுகின்றன. கருவுறுதல் கடல் நீரில் 

நிகழ்கிறது. காலநிலை, வெப்பம், கடல் நீரின் ஏற்றத் 

தாழ்வு ஆயெவை இனப்பெருக்கத்தைப் பாதிக் 

இன்றன. இவ்விலங்குகளின் தொடக்க கால ௧௬ 

வளர்ச்சிகூட முள்தோலிகளையும், ஆம்ஃபியாக்கஸை 

யும் ஒத்துள்ளது. பலனோகிளாசஸ், ட்டைக்கோடிரா 

(Ptychodera) போன்ற விலங்குகளில் கருமுட்டை 

(29206) ட்டார்னேரியா வேற்றிளரியாக (1௦102115 

1உஊர௨) வளர்கிறது, இதனை ஜே. முல்லர் (3, 141167) 

என்பார் கண்டறிந்தாலும் மெட்சினிகாஃப் (146150 

1:௦1) என்பவரே இது அரைநாணுள்ளவற்றின் இள 

வுயிரி என: ஆய்ந்தறிந்தார். 

முழு ! வளர்ச்சியடைந்த ட்டார்னேரியா வேற் 

றிளரி ஏறத்தாழ முட்டை வடி.வத்தில் ஒளி ஊடுருவும் 
தன்மையுள்ளதாகக் காணப்படுகிறது. இது ஒரு 

மில்லி மீட்டர் முதல் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் வரை 

அளவுடையது. முன்முனையில். தட்டையான முன் 

முனைத் தட்டு (81081 ற186) காணப்படுகிறது. இதில் 

நுண்ணிழைக் சுற்றையும், நிறமிகள், நிறைந்த 
ஓரிணை -கண்புள்ளிகளும் (66 90018) உள்ளன.
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படம் 1, ட்டார்னேரியா வேதன் 

வாய்) அரிபுறன்தினும், மலபிபுகமின். பின்முனை 
யிலும் அமைந்துள்ளன, ' உணவுப்பாதை வாயில் 
தொடங்கி உணவுக்குழல் வயிறு, ' குடல் வழியே. 
மலப்புழையில் முடிவடைகிறது. வாய்க்கு' முன் பகுதி 
யில் வாய்முன் குற்றிழைப் பட்டியும் (pre-oral cilliary 
800), பின் பகுஇயில் வாய்ப்பின் குற்றிழைப்'' பட்டி 
ujtd (post-oral cilliary band), மலப்புழையைச் சுற்றி, 
மலப்புமை சூழ் குற்றிழை ' வளையமும் ' (042000 anal 
17102) உள்ளன. குற்றிழைகள் ' உணவூட்டத்திற்கும், 
இடப்பெயர்ச்சிக்கும் ' பயன்படுகின்றன, ' AD gare 
நீச்சல் வாழ்விற்குப் பிறகு, 'ட்டார்னேரியா கடலின் 
அடிப்பகுதியை அடைந்து, .குற்றிழைகளை இந்து 

முதிர் உயிரியாக வளர்கிறது: 

இவ்வகுப்பு சீழ்க்கண்ட' வகையில் ஒிகப்படுத். 
தப்பட்டுள்ளது. 

$ ee BN oe ச் 

- குடும்பம் 1. ஹார்ரிமேனிடே . (Harrimaniidae), 
இவற்.றிற்குக் கல்லீரல் பையமைப்புகளும். (17208112 
086086), இனப்பெருக்க வரிமேடுகளும்: (Genital 1 rid- 
8₹5) இல்லை. . 1. 

. பேரினம். ஸ்ட்டீரியோபலானஸ் ': “(Stereobalanus). 
இவற்றின் வயிற்றுப் பகுதியில் இனப்பெருக்க. வரி. 
மேடுகள் காணப்படுகின்றன. 

பேரினம். ஸலெனொய்ஷூரா (Xenopleura). "கட்டி 
ஈனுபவை. ் 

குடும்பம் 2, ஸ்பென்ஜிலிடே (Spengilidae). இவ் 
றின் முன்நீட்சிச் சட்டகத்தில் நீண்ட கொம்புப் பகு 

~ 

திகள் உள்ளன. வாய்க்குழி - நீட்டி காணப்படுசன் 
றது. கல்லீரல் SmI BED பெரும்பா தும் இருப் 
பதில்லை, 

. பேரினங்கள், ஸ்பென்ஜிலியா கர்வ கத 
ஸோக்கார்டியம் (Schizocardium), - கிளான்டிசெப்ஸ் 
பவல், வில்லியியா (Willeyia). உல நி ப் 

குடும்பம் 3, ட்டைக்கோடெரிடே (Ptychoderidae),: 
இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ... விலங்குகளில் : நன்கு 
வளர்ந்த இனப்பெருக்க வரிமேடுகள் ..உள்ளன. 
இவை கல்லீரல் பைகள் பெற்றுள்ளன. இவற்றின் 
முன்நீட்சிச் சட்டகத்தில் சிறிய கொம்புகள். உள்ளன. 
உடற்பகுதியில் பக்கத் தடுப்புகள் உள்ளன.. 
உணவுக்குழாயில் குற்றிழைச் செல்கள் . கொண்ட 
பைகோக்கார்டு (0320000104) எனும் வரிப்பள்ளங்கள் 
உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒளி உமி 

மும் ணை பணை (Bio-luminiscent). 

பேரினம். பலானோகிலாசஸ். இவை சிறிய செவுள் 
ளைகள், கொண்டவை, இனப்பெருக்க வரிமேடு 

கள் நீண்ட இனப்பெருக்க: இறக்கைகளாக - (genital 
wings) ASH D. sre ot IN g ale 5 feta! 

A எடுத்துக்காட்டுகள். : பலானோளோசஸ் -க்ளொவி 
ஜெரஸ். (Balanoglossus _ , clavigerus),, . பலானோகளா 

சஸ் | ஆரண்ட்டியாக்கஸ் , - (24/2702/022ம்... aurentiacus). 

பேரினம், சாக்கோகிலாசல் (Saccoglossus). 

- பேரினம், டைக்கோடெரா.' இவற்றின் _ செவுள் 
துளைகள் பெரியவை. மருங்கு மடிப்புகள் ,அனிவ்ரை 
நீண்டுள்ளன. 

ட்டைக்கோடெரா - ஃபிளேவா எடுத்துக்காட்டுகள்.. La 

பணாமேல்கிவ் (Ptychodeva flava) டைக்கோடெரா : ட் 

(Ptychodera bahamensis). 4 

- பேரினம், ' கிளாசோபலானளஸ் .. :(0105800 81௨௭௦5). 

இவற்றுக்கு இனப்பெருக்க : வரிமேடுகள்'.. உண்டு, 
கல்லீரல் : பைகள் இரு 'நீளவாட்ட கழிவில் 
அமைந்துள்ளன. ் உ 

எடுத்துக்காட்டு. ஊளாசோபலானஸ் மைஜூட்டஸ் 
(Glossobalanus minutus ) 

“ வகுப்பு 2. ட்டீரோபிராங்கியா(1(௦1001௨௭0148), இவை 
சின்னஞ்சிறிய,.. காம்பற்ற) ஆழ்கடல்வாழ் அரை. 
நாணிகள், ட்டீரோபிராங்கியா. . என்பதற்கு இறக். 
கையை ஓத்த செவுள்கள் பெற்றவை என்பது பொருள்,



  
sow ழ் 
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படம்: 2; * 7. பலனோளொசல்! 8, சாக்கோ Dear aco 

இவற்றில் பெரும்பான்மையானவை இந்தியப் 

பெருங்கடலிலும் (Indian Ocean) அதைச்சார்ந்த 

பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றன. இவ்வகுப்பைச் சேர்ந்த 

செஃபலோடிஸ்கஸ் (௦2றர்ச7௦2/2204) போன்ற விலங்கு 

களின் கழுத்துப்பட்டிப் பகுதியில் இரண்டு அல்லது 

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட லோஃபோஃபோர்கள் 

(70/20/0722) உள்ளன. இவை ஒவ்வொன் றிலும் சுரப் 

பிச் செல்களும் ''குற்றிழைகளும் நிறைந்த உணர்நீட் 

கள் (7௪17207/௪2) இரு வரிசைகளாக அமைந்துள்ளன. 

முன்நீட்டுப் - பகுதியால் . சுரக்கப்படும் சீனிஷியம் 

(6080௦0) எனப்ப்டும் கூடுகளில் ராப்டோப்புளுரா 

(rhabdopleura), செஃபலோடிஸ்கஸ் - போன்ற அரை 

நாணிகள் வாழ்கின்றன. பொதுவாக அடித்தண்டு 

ஒன்றுடன் 'இணைந்திருப்பதால் ராப்டோப்புளூ 

ராவின் தனி உயிரிகள் அதிகமாக இடப்பெயர்ச்சி 

செய்வதில்லை. ஆனால் செஃபலோடிஸ்கஸ் கூட்டை 

விட்டு வெளியேறி உணவு தேடும் இயல்புடையது. 

உணர்நீட்சிகளில் , உள்ள கோழைத்திரவத்திலும், 

குற்றிழைகளிலும் சிக்கிக் கொண்ட கரிம உணவுப் 

பொருள்களை இவை உட்கொள்கின்றன. இது 

அட்டுபாரியா ,: (81ம்270)) ஹைட்ராய்டுகளின் 

(ர47௦145) தண்டுகளைத் தனது காம்புப் பகுதியில் 

சுற்றிக்கொண்டு தன்னிச்சையாக வாழ்கிறது, இது 

கூடுகளை. .. அமைத்துக் கொள்வதில்லை. .".செஃப 
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லோடிஸ்கஸ், அட்டுபாரியா ஆமயெவற்றின் தொண் 

டைப் பகுதியில் “ செரிமான மண்டலத்தை வெளிப் 

பகுதியுடன் ' இணைக்கும் இரு செவுள் துளைகள் 

உள்ளன, இவை ஒருபாலிகள்; கருவுறுதல் உயிரிக்கு 

வெளியே கூடுகளிலேயே நிகழ்கிறது. இளவுயிரிகள் 

ல காலம் கூட்டில் வாழும், பின்னர் வெளியேறி 

நீந்திச் சென்று பரவுகின்றன. கருவளர்ச்சியின் 

தொடக்கக் காலத்தில் பின்முனைப் பகுதயில் இருக் 

கும் மலப்புழை, குடல் 17 வடிவடைவதால், 

வாயருகே நிலைபெறுவறைது. அடிப்பகுதியை அடைந்த 

ராப்டோப்புளூராலின். இளவுயிரி முதலியவை சீனி 

ஷியக் கூட்டை (primary 6060001100) அமைக் 

இன்றன. மொட்டுவிடுதல் (0யம4102) எனும் பாலிலி 

இனப்பெருக்கத்தினால் கூட்டுயிரி (௦௦1003) உருவா! 

கிறது: 

வரிசை 1. ராப்டோப்புளுரிடா (118௦012104). 

இவ்வரிசையைச் சேர்ந்த உயிரிகள் ஒன்றன்பின் ஒன் 

றாக, ஆனால் தனித்தனிக் கூடுகளில் வாழ்கின்றன. 

இவை உணர்நீட்சிகள் கொண்ட இரு லோஃபோலஃ 

போர்களுடையவை. செவுள் பிளவுகள் இல்லை. 

பேரினம். ராப்டோப்புளுரா. பாறைகள், மெல் 

OIL ஓடுகள் போன்றவற்றின் மீது ஒட்டிப்படர்ந்து 

களைத்த குழாய்களுக்குள் கூட்டுயிரியாக வாழ்கிறது. 

படரும் குழாய்களில் அவ்வப்போது மொட்டு விடு 

தல் மூலம் தோன்றும் தனி உயிரிகள் செங்குத்துக் 

குழாய்களை உருவாக்கி அவற்றுள் வாழ்கின்றன. 

  

  

படம் 3. ராப்டோப்புளூரா 

வரிசை 2, செஃபலோடிஸ்ஷிடா (சேர வ/08190122). 
இவை பொதுவாகக் கூட்டில் வாழ்பவை. கூடுகளின் 

மேற்பரப்பில் மணல் துகள்களும் புரையுடலிகளின்
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நுண்முட்களும் (80100165), மெல்லுட்லிகளின் ஒட்டுத் 
துண்டுகளும் ஒட்டிக்கொண்டு. காணப்படுகின்றன. 

நான்கு , முதல் ஒன்பது இணை... உணர்நீட்சிகளை 
யுடைய லோஃபோஃபோர்கள் உள்ளன... : 
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1. படம் 4, செல்பலோடிஸ்கஸ், -, :....... 
ர்க eet உட். பப்பு Bes ் 

ey o 

பேரினம். -- செஃபலோடிஸ்கஸ். ..: இந்தப் பேரினம் 
ஆர்த்தீகஸ் (௦7/4020/2),இடியோத்தசியா (7470142012), 
டெமியோத்தீசியா (82௭1/0//௪0/2), ஏசிலோத்தீசியா 
(acoelothecia) என்னும் நான்கு ' துணைப் பேரினங்க 
ளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.. க 

வகுப்பு 3. 'பிளாங்க்ட்டோஸ்ஃபிராய்டியா -(Planctos- 
ற185201068). முதிர் உயிரிகள் இன்று வரை: கண்டு 
பிடிக்கப்படவில்லையெனினும், .ட்டார்னேரியா வேற் 
றிளரியை ஒத்த கோள வடிவான. ஓளி: களடுருவும் 
தன்மை வாய்ந்த மிதவை .-வேற்றிளரி (planktonic 
18௭8) கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ' இதன் புறப்பகுதி 
யில் இளைத்த குற்றிழைப் பட்டிகள் காணப்படுகின் 
றன... 1 ட ட த 

எடுத் துக்காட்டு. பிளாங்க்ட்டோஸ்ஃபிரா ப்பெலாஜிகா 

(planctosphaera pelagica) 
“oy 

agiy 4. ோப்ட்டோலிட்டா' (0180101114). இவ் 

விலங்குகளின் கூடுகளின் புதைபடிவங்கள் (086/8) 

மட்டுமே கிடைத்துள்ளன. ஒவ்வொரு தனி அயிரியும் . 

கூட்டின் gels குழாய்களில் வாழ்ந்தது என்று 

"கருதப்படுகிறது." இவை  ஆர்டோவிசியன் ' (010011- 
cian), சை லூரியன் (51111140) காலங்களில் மிகுதியாக 

இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ' : ந மட்ட 

எடுத்துக்காட்டு, டென்டுரோ£ராப்டஸ் (196௩070- 
018ற(05),அரைநாணுள்ளவை எனும் பெயர், இவை 
முதுகுத் தண்டுள்ளவை என எண்ணத். தோன்று 
சிறது. ஆனால் உண்மையில் இவை! முதுகுத் 
தண்டுள்ளவற்றின் பண்புகளை ஒரளவே பெற் 
றுள்ளன. முதுகுத் தண்டுள்ளவையும், “அரைநாணி 
களும், மறைமுக உறவுத் தொடர்புடையவை; எனவே 
இவற்றை ஒரு தனித்தொகுதியாக முதுகெலும்பற்ற 
வற்றிற்கும் (1076607815), முதுகுத் தண்டுள்ளவற்றுக் 
@ (Chordata) இடைப்பட்ட. பரிணாம நிலையி 
லிருந்து சற்று விலயெ' ஒரு Aenoruin sd (offshoot) 
கருதுதலே ' பொருத்தமானது என்பது , நியூமென் 
(11.11. Newmenn) :. என்னும் விலங்கியலறிஞரின் 
கருத்து, a oy 

, 74 ட. 3 A rs / ் இவற்றின் : பொருளாதார முக்கியத்துவம் 
இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. ஆனால் தனித் 
தன்மை பெற்ற 'இவை விலங்கயலறிஞர்கள் ஆராய்ந் 
தறிய ஆர்வமூட்டும் , தன்மையுடையன. இந்தியாவில் 
பல பகுதிகளில் இவ்விலங்குகள் . கண்ட்றியப்பட்டுள் 
ளன. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை) பலனோ 
களாசஸ் ளோவிஜெரஸ், ளோன்டிசெப்ஸ், ஹ்ார்ரிமேனியா,; 
ோாசோபலானஸ், .' ஷைஸோக்கார்ஸ்யம், சாக்கோ 
களாசஸ், ஸ்பென்ஜிலியா, ஸ்டீரியோபலானஸ் ஆகிய 
அரைநாணுள்ளவை கிழக்குக் கடற்கரைப் ‘UGA 
களில், -குறிப்பாக. ராமேஸ்வரம், இவுப்பகுதிகளில் காணக்கிடைக்கின்றன. 
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2. Newman, «HLH, - The.:Phylum : Chordata, 
- .Memillan Co., New York; 1948, .. belie i 

J, Hyman, L.H., The  Invertebrates-, ‘Small Coelo- 

ae Fe, ௩ 

2. வஜ்ரபூஷணி & சத்யப்பிரேமா, முதல் மூதுகுத் 
. , தண்டுடையவை. தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறு .. , வனம், சென்னை, 1973... -.. ee 
es "we wee ச்ம் இட தடட க ச ஓலம் 

(இட றை ஆ] 

பிப பி aM VS) umes gs Sal வர 
SMe CO a yet a ee 

Oe woe ன ச து ன் : ee a க 
'அரைப்பாலை _ Ce eee, ன ட oe : ~ ந ண்டு P eb. ச ச் பக்த த ந ௮0 டி goa” 

ee மமக ட்டில் ப்பட் ஆம் 
பொருள்களைப் - பொடியாக்கும் எந்திரமே: “இது, உலையில் எரிக்கும் கரியைத் தூளாக்கல்,மட்பாண்டம் 
செய்யக் களிமண்ணை நொய்வித்தல் போன்ற தொழி 
லகப் பயன்பாட்டுக்கும்,. தாதுப்: பொருள்களிலிருந்து ச 

ட 
J



- விலையுயர்ந்த பொருள்களைப் பிரிக்கவும், அரைப்புச் 

செயல்முறை பயன்படுகிறது. பருநிலைப் பொருள்கள் 

முதலில் நொறுக்கப்படுகின்றன. அவை மறுபடியும் 

தேவைக்கேற்ப அரைக்கவே, | தாளாக்கவோபடு 

இன்றன. MBF பு ன க 

அரைப்பாலைகள் மூன்று வகைப்படும். படத்தில் 

மூன்று வகைகளையும் காணலாம். அவை, வலய 

உருளித் தூளாக்கி (ring roller pulveriser), புரட்டும் 

அரைப்பாலை (tumbling mill), சுத்தியல் அரைப் 

பாலை (3௭62 ஊப்11)  என்பனவாகும்.' 

  

Le 8 அரைப்பாலைகள் 

௮) வலய உருளி வகை ஆ) புரட்டும் வகை இச் சத்இியல். வகை 

3, விற்சுருளால் நிறுத்தப்பட்ட உருளிகள், 8 5) 9. ஊட்டம், 

3, 6,170. வெளியேற்றம், 4. சுழலும் எண்ணம், 7. உருள் 

கலன், 8, தாமே விழும் உருண்டைகள், 18. அலையும் சுத்திகள், 

12, சல்லடை, 

வலய உருளித் தூளாக்கி, இதில் வில்சுருளால் 

நிறுத்தப்பட்ட. உருளிகளின் மீது. அரைபடும் , 

து. கொள்கலனோ,. பொருள் . -செலுத்தப்படுற | 
ண்ணமோ பொருளைத் தாங்கி நிற்கு, உருளிகள் 

பொருள் மீது அழுத்தம் தருகின்றன. ஆலையில் 

இருந்து அரைக்கப்பட்ட நுண்துகள்கள் காற்றால் 

வெளியேற்றப்படுகின்றன, 

புரட்டும் - அரைப்பரலை, - இதில் தனது “அச்சில் : 

சுழலும் உருள்கலன் அல்லது கூண்டுக்குள் அரைபடும் aa. 

உருள்கலனிலுள்ள பொருள் செலுத்தப்படுகிறது. 

~ 
Ne 
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கூழாங்கல், எஃகு உருண்டைகள், உலோகத் தண்டு 
கள் அல்லது பெருந்தாதுத் துண்டங்கள் ஆகிய 
அரைக்கும் பொருள்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் 
உரசலும் (311111400), சிராய்ப்பும் (8012940௨) அவற்றை 
அரைபடச் செய்கின்றன. 

சுத்தியல் அரைப்பாலை. இதில் அலையும் சுத்திகள் 
பொருளை மோதித் தாக்கி உடைத்துச் சிறிதாக்கு 

கின்றன. 

தேவைப்படும் நுண்மை (11080655), சீர்மை (0ா1- 

மீாாம்ு) ஆ௫யெவற்றைப் பொறுத்து வெளியேற்றப் 

படும் பொருள் ' அளவுவாரியாகப் பிரிக்கப்படலாம். 

பெரிய. அளவுத் துகள்கள் மீண்டும் அரைப்பிடத் 

துக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. பொருளை 

ஈரமின்றியோ, தொகுதி :தொகுதியாகவோ (in 

240065), தொடர்ச்சியாகவோ அரைக்கலாம். காண்க, 

வகைப்பாடு, : ' எந்திர; உருண்டை-உரசுமுறைத் 

தூளாக்கி; பரளை ஆலை; கவிழ்ப்பாலை. 

 நூலோதி 

-, McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & Tech- 

nology Vol.6, 4th Edition, McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1977. 

அரைப்புலக்குருடு 

கண் நேராக ஒரு பொருளைப் பார்க்கும்' நிலையில், 

. சுற்றுப்புறத்தில் . ஏற்படும் பார்வைத் தூண்டல்கள், 

. கண்ணில், காட்சியை உருவாக்கும் அதிக அளவு 

எல்லையைப் பார்வைப் புலம் (1161ம் 04 4151௦௦) என 

லாம். இப்பார்வைப் புலத்தில் அல்லது ஒரே நேரத் 

இல் காணப்படும் காட்சி எல்லையில் ஏற்படும் பாதி 

மறைப்பை அல்லது பாதியிழப்பை அரைப்புலக்குருடு 

(hemeralopia) என்பார். - க து ் 

ஒவ்வொரு கண்ணின் பார்வைப் பரப்பிலும் 

"1 நரசிப்ப்குஇ (nasal field), : பொட்டுப் பகுதி (120- 

‘ poral fields) என இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. ஓவ் 

வொரு கண்ணின் விழித் இரையும் (161108) இது 

போலவே . நாசிப்பகுதி, . பொட்டுப்பகுதி என இரு 

் ் பிரிவுகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ள.து. . நாசிப்பகுதி 

விழித் இரை கண்ணின் பார்வைப் புலத்தில் பொட் 

4 டுப்பகுதியை .:ஆள்கிறது. பொட்டுப்பகுதி விழித் 

இரை, _ பார்வைப் புலத்தின் நாசிப்பகுதியை ஆள் 

இறது. ்
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படம் 1, பார்வை: “sri era ' ஏற்படக்கூடிய உறுப்பு - நைவின இடங்களையும் ' அதனால் ஏற் 

     
. ue ee மடம் பார்வைப் புலங்களையும் காட்டம் படம் 
வம te, dha: , 8 

; ட ் அ. இடது கண். ! eas” பார்வை 'நரம்பு குறுக்£ட்டு மையம் 
பாட. வலது கண் ட்ட வட்ட எ. பார்வை நரம்புத் தடம் ததத 
Sy. Qe பார்வை.நரம்பு | a oat ஏ. நரம்பு மையம்... ,--. Se a OM ge at ஈ.  நாசிப்பகுத நரம்பிழைகள் ் : ஐ. பார்வை நரம்புக் கதிர்வீச்சு ர ரர: 

- ௨. பொட்டுப்பகுத” நர்ம்பிழைகள் 5?!" *" ish nd} ஓஒ. பின் மூளை 
Mua பணிப்பு பிட வ இரு aD eee: aay SS mes ் 4 of eS ae எல் 

des . இடப்புறப் , பார்வை , நரம்பு, ,வலப்புறப், பார்வை நரம்பின் 'நாடிப்பகுஇி தரம்பிழை களைப்: பெறுமிட்த்தில் ஏற்படும் .. . உறுப்பு 
நைவும், அதனால் தோன்றும். இடப்புற, "மூழுக்குருடும், வலப்புற அரைப்புலக்குருடும்் (வலப்புறப்- mh od taint 
இழப்பு).. x 2 ட 5 BBE கட்டிட TS EL MOSE De, tiha'e Tha” ab, ga ப ந ய டக் ப் a8 eR Me BAS DA ep ன. 

௨ பார்வைக். uta மையத்தின் நடுவில் ஏற்ப்டச்க்ஷய உறுப்பு நைவும், அதனால் தோன்றும் இருபுறப் பொட்டுப்பகுஇ அரைப் பபிலக்குருடும், ஜாண் i us a AC wiht ay uel ் வத ் oes 
ae Vd    te thes Sige ote 2 ச் 

  

: மடு ம. 3 : ் 
$s. இடப்புறப் பார்வை நரம்புந் : -தட்த்தில், ஏற்படும் (உறுப்பு ஏவம், அதனால். தோன்றும். இருதிற அரைப்புலக்குருடும், ர Lele oe 5 

டாக 
4. பார்வை' நரம்புக் கதிர்லிச்சில் ஏற்படும்" கறுப்பு தவம், அதன். வில்லான் ' 'இருதிற அரைப்புலக்குருடும், 3 EB கிட்டி 

Mees ரது கர 4 : ர . ~ 
5... பின்மூளையில் ஏற்படும் உறுப்பு நைவும், அதன் விளைவான Qo9p அரரப்புகேரு் காக்லம்' புள்ளி பாதிக்கப்படாத 

நிலை], 
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- . பாரர்வைப் புலத்தில் ஏற்படும் பாதி இழப்பு 
அதன்: பொட்டுப் பகுதியைச் சார்ந்ததாகவும் அமைய 
லாம், நாசிப்பகுஇியைச் சார்ந்ததாகவும் அமையலாம். 
அல்லது . ஒரு . கண்ணில் நா௫ிப்பகுதிப் புலமும், 
மற்றொரு:. கண்ணில் பொட்டுப்பகுதிப் புலமும் 
இணைந்து மறைப்பேற்படலாம். இதைச் சரியாக 

விளங்கிக்கொள்ள வேண்டுமானால் பார்வை நரம்பு 
(optic nerve) மூளைக்குப் பார்வைத் தூண்டல்களை 
எப்படி எடுத்துச் செல்கிறது என்பதை அறிய 
வேண்டும். 

பார்வை நரம்பின் பாதை. ஒவ்வொரு கண்ணிலும் 
அமைந்துள்ள விழித் திரையை நாசிப்பகுதி, பொட் 
டுப்பகுதி என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் என் 
பதை முன்பே கண்டோம். இப்பார்வைத் திரை 

யிலிருந்துதான் நரம்பிழைகள் கூடிப் பார்வை 
நரம்பாக வடிவெடுத்துச் செல்கின்றன. வலக்கண் 
பாரர்வை நரம்பும், இடக்கண் பார்வை நரம்பும் 

பெருமூளையின் (௦8110௦) அடிப்புறத்து நடுப்பகுதி 

யில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒன்றையொன்று 
சந்திக்கின்றன. இந்த இடத்துக்குப் பார்வை நரம் 
புக் குறுக்கீட்டு மையம் (optic chiasma) என்று 
பெயர். பார்வைத்: தரையில் இருந்து வரும் நரம் 
பிழைகளில் பொட்டுப் பகுதியைச் சார்ந்த நரம் 
பிழைகள் இப்பார்வை நரம்புக் குறுக்கீட்டு மையத் 
தில் எம்மாறுதலும் அடையாமல் தத்தமக்குரிய 
பார்வை நரம்புத் தடங்கள் (optic tracts) 

வழியே செல்கின்றன. ஆனால் இரு கண்களைச் 
சோர்ந்த நாசிப்பகுதி நரம்பிழைகள் அந்தந்தக்கண் 

நரம்புகளிலேயே வந்தாலும், இரண்டு பார்வை நரம் 

“புகளும் சந்திக்கும் இக் குறுக்கீட்டு மையத்தில், 
ஒன்றையொன்று எதிர்கொண்டு, வலக்கண் நாசிப் 
பகுதி நரம்பிழைகள் இடது பார்வை நரம்புத் தடத் 

திலும், இடக்கண் நாசிப்பகுதி நரம்பிழைகள் வலது 
பார்வை நரம்புத் தடத்திலும் வழி மாறிச் செல்லத் 
தொடங்குகின்றன. நாசிப் பகுதி நரம்பிழைகளின் 
பாதையில் ஏற்படும் இவ்வழிமாற்றம் மிக முக் 
கியமானதாகும். இதன் பிறகு வலது, இடது பார்வை 
நரம்புத் தடங்கள் தத்தம் வழியில் சென்று, அந்தந் 
தத் தடத்துக்குரிய நரம்பு மையங்களில் (1816781 த£ோ]1- 
culate 5௦04) முற்றுப் பெறுகின்றன. இந்நரம்பு 
மையங்களிலிருந்து மீண்டும் நரம்புத் தொடர்புகள், 
பின் மூளைக்குச் சிதறிழைகளாக (016 radiations) 

- அமைந்துள்ளன. பின் மூளைமடலில்தான் (occipital 
1௦6) பார்வை மையம் (918021 centre) அமைந்துள் 

ளது. பார்வை 'நரம்புப் பாதையில் கண்ணில் 
தொடங்கிப் பின் மூளைப்பகுதி வரையில் வழித்தடத் 

இல் ஏதேனும் ஓர் இடத்தில் ஏற்படும் நோயோ, 
வீக்கமோ, காயமோ, பார்வைப் புலத்தில் குறையேற் 

படுத்தும். இப்படி ஏற்படும் பார்வைப் புலக் குறைவு 

களுள் ஒன்றுதான் அரைப்புலக்குருடு, இது ஒருகண் 
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சார்ந்ததாகவும் அமையலாம். இரண்டு கண்களின் 
பார்வைப்புலத்தின் பாதியையும் பாதிக்கலாம். 

-பரர்வையைப் பொருத்தும் இடம் (715108 point). 
பெரும்பாலான 'அரைப்புலக் குருடுகளில், பொது 

_ வாகப் பார்வைப்புலத்தில் பார்வையைப் பொருத் 
தும் இடம் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதிலும் குறிப் 
பாகப் பார்வையை உணரும் மையம் அமைந்துள்ள 
பின் மூளைப்பகுதிக்கு அருகில் ஏற்படும் உறுப்புச் 
சிதைவுகளில் இந்தப் பார்வையைப் பொருத்தும் 

இடம் பாதிக்கப்படாமல் தப்பித்துக் கொள்கிறது. ' 
விழித் திரையிலுள்ள பார்வைப் புள்ளியிலிருந்து 
(macula) வரும்' நரம்பிழைகள், பார்வை நரம்புக் 

கதிர்வீச்சமைப்பில் மிகப் பரந்த நிலையில் இடம் 
பெறுவதாலும், பின் மூளையிலுள்ள பார்வையுண 
ரம் மையத்தில் அவற்றிற்குத் தனியானதொரு சார் 

பிடம் அமைந்துள்ளமையாலும்தான், பார்வையைப் 
பொருத்தும் இடம் பெரும்பாலான அரைப்புலக் 
குருடுகளில் பா திக்கப்படுவதில்லை என்று கருதலாம். 
பின் மூளையின் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் 
சிதைவுகள் இப்பார்வைப் புள்ளியைப் பாதிக்கா 
மைக்குக் காரணம், பின் மூளைக்கு இரத்தத்தை 
எடுத்துச்செல்லும், பின் மூளை, நடுப்பெருமூளை 
இரத்த நாளங்கள் (ற00$87101 8௦0 middle cerebral 
81181165) இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் பாதிக்கப்படா 
மையே. 

அரைப்புலக்குருடின் வகைகள் 

்.... வலது அரைப்புலக்குருடு (12ம் 1188120018] 

2. இடது அரைப்புலக் குருடு (16114 610018) 

3... இருதிற அரைப்புலக் குருடு (௦௯௦13௯6108 hemi- 
anopia) 

4, உயரம் சார்ந்த அரைப்புலக்குருடு (8111001௦81 
hemianopia) 

5. இருபுறப் பொட்டுப்பகுதி அரைப்புலக்குருடு 
(bitemporol hemianopia) 

6, இருபுற நாசிப்பகுதி அரைப்புலக்குருடு (018838] 
hemianopia) 

இவற்றை ஒவ்வொன்றாக, இவை எப்படி நேர் 
Het ner, எக்காரணங்களால் நேர்கின்றன என்பதைப் 
"படம் 7 (பக். 222) காட்டும். 

வலது, இடது அரைப்புலக் குருடு, பார்வை நரம்புக் 
குறுக்&ட்டு மையத்தில் இடக்கண் பார்வை நரம்பு 
வலப்புற நாசிப்பகுதி நரம்பிழைகளைப் பெறுமிடத் 

தில் பாதிக்கப் படுமானால், இடக்கண் பார்வைப் 
பரப்பில் முழு இழப்பும், வலக்கண் பார்வைப் பரப் 
பில் அரையிழப்பும் ஏற்படும், அதாவது இடக்கண்



224 அரைப்புலக்குருடு 

குருடாகிப் போகும், வலக் கண்ணின் நாசிப்பகுதி 

நரம்பிழைகள் மட்டும் பாதிக்கப்படுவதால், அதன் 

ஆளுகையிலுள்ள பொட்டுப்பகுதுப் பார்வைப் புலம் 

மட்டும் பாதிக்கப்பெறும். (காண்க, வரைபடம்) 

இது வலக்கண் அரைப்புலக் குருடாகும். இதே 

பாதிப்பு வலக்கண் பார்வை நரம்பின் அதே பகுதி 

யில் ஏற்படுமானால் . வலக்கண் குருடும், இடக்கண் 

அரைப்புலக்குருடும் நேரும். ன 

.இருபுறப் பொட்டுப் பகுதி அரைப்புலக் "குருடு. 

பார்வை நரம்புக் குறுக்கட்டு மையம் ஆப்பெலும் 

பின் (5011600104 ௦06) மேற்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. 

இதற்கும் ஆப்பெலும்பிற்கும் இடையில், ஆப்பெலும் 

புப்பள்ளத்தில் (98118 tursica) பிட்யூட்ரி சுரப்பி 

(pituitary gland) அமைந்துள்ளது. இந்த ஆப்பெலும் 

பின் குழிவுப் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய மூளைக்கட்டி 

act (tumours in the region of sella tursica), Ga 

பட்ட சலந்திவலை உறை அழற்சி (0௭0116 8800௦4 
8118), இப்பகுதியின் மேல் செல்லும் இரத்த நாளங் 

களில் ஏற்படும் வீக்கம் (supra sellar aneurysm) 

முதலியவற்றால் பார்வைக் குறுக்கீட்டு மையத்தின் 

மேல் அழுத்தம் ஏற்படும். பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் ஏற் 

படக் கூடிய வளர்ச்சியோ, வீக்கமோ கூடப் பார்வை 

நரம்புக் குறுக்&டேடு மையத்தைப் பாதிக்கும், இதனால் 

இரு கண்களையும் சேர்ந்த நாசிப் பகுதி நரம்பிழை 

கள் மட்டும் அழுத்தப்பெற்று நசித்துப்போகும். 

  

  

      
  

படம் 2. லிஸ்டரின் பார்வைப் புலம் அளக்கும் கருவி



இதன் விளைவாக இந் நாிப்பகுதி நரம்பிழைகளின் 
- ஆளுகையில் உள்ள ,பொட்டுப் பகுஇப் பார்வைப் 
புலங்கள் பாதிக்கப்படும். இதையே இருபுறப் 
பொட்டுப்பகுதி அரைப்புலக்குருடு என்பர், (காண்க 

- வரைபடம் 2) ர ர. , ் 

"இருதிற அரைப்புலக் குருடு. மூளையடிச் சுரப்பியில் 
ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சியோ, லீக்கமோ. பார்வை 

நரம்புக் குறுக்கீட்டு மையத்தைப் பாதிப்பதுபோலவே, 
பார்வை நரம்புத் தடங்களையும் பாதிக்கலாம், இப் 
படிப் பாஇக்கப்படும் பார்வை. நரம்புத் தடம், 
வலப்புறத்தடமாக . இருந்தால், பார்வைப் புலத்தில் 

நாசிப்பகுதியும் இடப்புறப் பொட்டுப் பகுதியும் 
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குருடாகும், இடப்புறத் தடமாக இருந்தால் பார்வைப் 
புலத்தில் இடப்புற நாசிப் பகுதியும் வலப்புறப் 
பொட்டுப் பகுதியும் குருடாகும், இதையே இருதிற 
அரைப்புலக்குருடு என்பர், இந்த வகை அரைப்புலக் 
குருரு, பின் . மூளை, பார்வை நரம்புச்சிதறிழைகள், 
இவ்விரண்டின் பாதிப்பாலும் கூட ஏற்படலாம், 
(காண்க வரைபடம் 3,4,5) 

பின் மூளை பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய நிலைகள் 

1, தலையின் பின்புறம் தரையில் மோதுவது போல 
்.. விழுதலும், அதனால் ஏற்படும் காயமும். 

2, துப்பாக்கிக் குண்டினால் ஏற்படும் காயம், 

      

              
           

   

    

மு மு வர்ற ப தர பரக சா 
பதவ பக்க ல டி see Oa 

Gate 1 er gen RE ST a el Ne ROLE Pe . is A 12 லார்ட் சப்ப Se ட Sica 
      

௬ 

  

௮ %   
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3. மூளைக்குச் செல்லும். இரத்தக்குழாய் நோய் 
களால் ஏற்படும் மூளையின் வலுவிழப்பு, 

4, பெருமூளையில் ஏற்படும் கட்டிகள். 

5, பின் மூளையைப் பாதிக்கும். நோய்கள். 

மேற்கண்ட பாதப்புகளால் அரைப்புலக்குருட் 
டுத் தன்மை ஏற்படலாம். காயத்தின் அளவையும், 

ஏற்பட்ட பாதிப்பின் நிலையையும் - பொறுத்தே 
தோயாளியின் நலம் அமைகிறது, அரைப்புலக் குருட் 
டுத் தன்மை சரியாவதும் இவற்றைப் பொறுத்தே 
அமையும். பின் தலையில் ஏற்படும் காயங்களினால் 
முதலில் மயக்கம் உண்டாகும். 'பிறகே அரைப்புலக் 
குருட்டுத் தன்மை உணரப்படும். . காயம்... அளவில்...... 
குறைந்ததென்றால் அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மையில் 
முன்னேற்றம் ஏற்படும். இழப்பேற்பட்ட பார்வைப் 
புலத்தில் முதலில் பொருள்களின் அசைவு தோன்றும், 

பின்மூளையைப் பாதிக்கும் நோய்களினால் உண் 
டாகும் அரைப்புலக் குருடு மிகவும் மெதுவாகத் 

தோன்றும். பார்வைப் புலத்தை அளக்கும் கருவியால் 
நோயாளியை ஆராயும்போது, பார்வைப் புலத்தில் 
தோன்றியுள்ள இழப்புகள் தெரிய வரும். இதைக் 
கொண்டே நோயின் தன்மையை மருத்துவர் முடிவு 
செய்வார். 

பார்வை நரம்பிழைகளின் கதிர்வீச்சமைப்பில் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் இந்த இருதிற அரைப் 
புலக் குருட்டுத் தன்மையை உண்டாக்கும். பார்வைக் 
குறுக்கீட்டு மையத்திலிருந்து, பின் மூளையிலுள்ள 

பார்வையுணரும் மையம் வரையிலான பார்வை 

நரம்புப் பாதையில் எவ்விடத்தில் சிதைவு ஏற்பட்டா 

லம் பார்வைப் புலத்தில் இருதிற அரைப்புலக்குருடு 
ஏற்படும், 

ப 

உயரம் சார்ந்த : அரைப்புலக் குருடு, மூளை 
யடிக் சுரப்பியின் எ: வீக்கமோ, வளர்ச்சியோ 

பார்வைக் குறுக்க&ட்டு மையத்தை அழுத்தலாம் 

என்று முன்பே கண்டோம். இதன் விளைவாக 
உயரம் சார்ந்த அரைப்புலக் குருடு ஏற்படும் 

். வாய்ப்புள்ளது, இவ்வகை அரைப்புலக் குருட் 
டில், பொதுவாகப் பார்வைப் புலத்தின் மேல் 
பாதியும், அரிதாகக் 8ழ்ப் பாதியும் பாதிக்கப்படும். 

ஆய்வு எலும்பின் குழிவுக்குள் அல்லது குழிவுக்கு 
GQeveflulc) (intra or extra sellar tumours) தோன்றும் 
கட்டிகள்,பார்வைப்புலத்தின் மேற்பாதி இழப்புக்கும், 
இக்குழிவின் மேற்பரப்பில் வரக்கூடிய கட்டிகள், பார் 
வைப் புலத்தின் 8ழ்ப்பாதி இழப்புக்கும் காரணமாக 
அமைகின்றன. இக்கட்டிகளின் வளர்ச்சியையும் அள 
வையும் பொறுத்து அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மையின் 

நிலையும் மாறும். ் 

15- அ, oy hg ate all « 

Moun நாசிப்பகுதி அரைப்புலக் - குருடு (31089௨1 
' சரர்கய0ற18), இருபுற நாசிப்பகுதி அரைப்புலக்குருடு 
குறிப்பிடத்தக்க அளவு காணப்படுவதில்லை. - பார் 

வைக் குறுக்&ட்டு மையத்தின் இருபுறங்களிலும் ஏற் 
படும் உறுப்புறநைவுகளால் (1651005) இந்நிலை தோன் 

றும். இந்த உறுப்பு நைவுகள் இருபுறத்துப் பொட் 
டுப்பகுதி நரம்பிழைகளையும் ' நலியச் செய்யும், 
நாசிப்பகுதி நரம்பிழைகளை :இந்த நைவு பாதிப்ப 

- தில்லை, இதனால் இருபுற நாசிப்பகுதி அரைப்புலக் ' 

“குருடு ' ஏற்படுகிறது. கழுத்து இரத்த நாளத்தின் 
உட்சுவரில் ஏற்படும் தடிப்பும் (௨(1/670003 of the 

‘carotid arteries) மூளையின் மூன் றாம் உட்குழிவுப் 
் பள்ளத்தில் ஏற்படும் வீக்கமும் ! (415180510௨ ௦1 (46 

_ரப்1ம் ரர) இந்த இருபுற நாசிப்பகுதி அரைப் 
புலக்குருடு உருவாகக் காரணமாய் அமையும், 

முழுமையான அரைப்புலக்குருடு (&501ய/௦ hemia- 
௦12), மேற்கண்ட் அரைப்புலக்குருடு வகைகள் 
முழுமையாகவும் தோன்றலாம். நிறைவற்றனவாகத் 
தொடங்கி மெல்ல முழுமை நிலையை அடைவனவா 

கவும் இருக்கலாம். ஒளி (1124), வடிவம் (1௦70), வண் 
ணம் (௦௦1௦02) மூன்றும் இணைந்ததுதான் பார்வைப் 

புலன். இந்த மூன்றுமே இழந்த அரைப்புலக்குருடு 
முழுமையான அரைப்புலக்குருடு எனப்படும். சில 
சமயங்களில் இம் மூன்று உணர்வுகளில் ஒன்று அல் 
லது இரண்டில் மட்டும் இழப்பேற்படும் நிலையும் 
காணப்படுகிறது. |! 

| 

கண்டுபிடிக்கும் yok (Diagnosis). அரைப்புலக் 
குரூடு தனியாகவும் தோன்றலாம், பாதிப்புகளின் 
நிலைக்கேற்ப மற்ற [நோய் வெளிப்பாடுகளுடன் 
இணைந்த நிலையிலும் தோன்றலாம். நோயாளியிட 

மிருந்து, அல்லது நோயாளியுடன் வருபவர்களிட 
மிருந்தும் பெறப்படும் நோய் வரலாறு (0856 115073), 
நோயாளியை மருத்துவர் பார்வையிட்டு ஆராயும் 

போது கிடைக்கும் வெளிப்பாட்டுக் கண்டுபிடிப்பு 
கள் (5128) முதலியவற்றோடு பிற சோ தனைகளும் 
இந்த அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மைக்கான காரணங் 

களைக் ஈண்டுபிடிக்க உதவும். இச் சோதனைகளுள் 
பார்வைப். புலத்தை அளப்பது மிக முக்கியமான 
செயலாகும். இதைக் கொண்டுதான் பார்வைப் 

புலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகளைத் தெளிவாக 
அறிந்து, அவை இன்ன தன்மையன என்று உறுதி 

செய்ய முடியும், 

பார்வைப் புலத்தைப் பல முறைகள் கொண்டு அள 
விடலாம். அவை: 

"7, எதிர்முகப்படுத்தும் ஆய்வு (6047004110 test) 

உ. பார்வைப் புலத்தை அளக்கும் கருவி கொண்டு 

ஆராய்தல் 

உச



. எதிர்முகப்படுத்தும் ஆய்வு. பார்வைப்புலத்தின் தன் 
மையைத் தெரிந்து கொள்ளப் பயன்படுத்தும் முறை 
களுள், எளிதான, பயன் நிறைந்த. முறையே எதிர் 

முகப்படுத்தும் ஆய்வு. இம்முறையில் மருத்துவரும், 
நோயாளியும் இருவருக்கும் இடையில் இரண்டடி 
“தொலைவு இருப்பதுபோல் எதிரெதிராக நின்று 
கொள்ள வேண்டும். நோயாளி தன் உள்ளங்கையால் 

தன் இடது கண்ணை மூடிக்கொண்டு, வலக்கண் 
ணால் மருத்துவரின் இடக்கண்ணை அற்று நோக்க 
வேண்டும். மருத்துவர். தன்னுடைய வலக்கண்ணை 
மூடிக்கொண்டு, புறப்பரப்பிலிருந்து (periphery) தன் 
கையை ' மெல்லத் “தனக்கும், ' நோயாளிக்குமான 
பொதுப்பார்வைத் தடத்திற்குக் கொணர வேண்டும். 
அப்படிக் கொணரும்போது, கை தனக்கும், நோயா 
ளிக்கும் சமமான அளவு : தொலைவில், இருப்பது 
போல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும், மருத்துவரின் 
பார்வைக்குப் புறப்பரப்பிலிருந்து வரும் கை தெரிய 
நேரூம்போது நோயாளியும் தெரிவதாகக் கூறினால், 
நோயாளியின் பார்வைப்புலத்தின் எல்லை சரியாக 
இருப்பதாகப் பொருள். ஒரு வேளை மருத்துவருக்குக் 
கை தெரிந்த பிறகும், நோயாளிக்குத் தெரியவில்லை 
என்றால், நோயாளியின் பார்வைப்புலத்தில் . குறை 
பாடு உள்ளதென்று தெளியலாம். . இது போலவே 

மேலே, 8ழே, வலப்புறம், இடப்புறம். எனப் பல 
கோணங்களில் ; பார்வைப் புலத்தின் ' எல்லையை 
ஆய்த்தறிய வர்டடும், பத கிழா நி உட எட 

இம்முறையில். 5 மருத்துவர் ் :. நோயாளியைத் 
தொடர்ந்து கவனித்துக்... கொண்டிருப்பதால் 
நோயாளி; பரர்வையைப் : , பொரு்இியுள்ள நிலை 
யிலிருந்து... இலேசாகக் , கண்ணை... நகர்த்தினாலும் 
தெரிந்து கொள்ள முடியும், மருத்துவர், ஒவ்வொரு 
கையையும் இருபுறமும் நீட்டி, நோயாளி எத்தனைக் 
கைகளைக் காணமுடிகிறது : என்று .. கேட்கும்போது 
நோயாளி - கூறும் பதிலில் : இருந்து அரைப்புலக் 
குருட்டுத்தன்மையை எளிதாகக் கண்டுபிடி க்கலாம். 

பார்வைப் புலத்தை அளக்கும் கருவி கொண்டு 
ஆராய்தல். 'பார்வைப்புலத்தின்। குறைபாடுகளைக் 
கண்டுபிடிக்கப் ல கருவிகள் உள்ளன. இவற்றுள் 
லிஸ்டர் என்பவரும், கோல்டுமேன் என்பவரும் 

செய்தளித்த agaist aaa 

- கோல்டுமேன் பார்வைப் புலமளக்கும் கருவி 
அரை உருளை வடிவமானது. இதில் ஒரு விளக் 
கொளியை நகர்த்துவதின் மூலம் பல .இசைகளிலும் 
ஒருவரது பார்வைப் புலத்தின் , எல்லைகளைத் தர் 
மானிக்க முடிகிறது. (படம், 3). 

லிஸ்டரின் பார்வைப் புலமளக்கும் கருவியில் 
எளிதாகச் சுற்றக் கூடிய ஒரு கீற்றுப்போன்ற வளை 
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வமைப்பு உண்டு. இதில் நகர்த்தக்கூடிய வகையில் 
ஒரு சோதனைப் பொருள் இருக்கும். இவ்வளைவின் 
பின்புறம் உள்ள வட்டத்தகட்டில் கோண 'எண்கள் 

குறிக்கப் பெற்றிருக்கும். கற்று வளைவின் அசைவு 
களுக்கேற்ப, 'ஓர் அம்புக்குறி இத்தகட்டிலுள்ள 
எண்களைச் epi (படம். 2 

பார்வைப் புலத்தைப் பதிவு செய்யும் தாளில் 
ஒரே மையமுள்ள வட்டங்கள் பல இருக்கும். இவை 
கருவியின் ஈற்றுப் பகுதியில் உள்ள கோண எண் 
களுக்குச் சமமாயிருக்கும், 

நோயாளியைப் பார்வைப் புலமளக்கும் ௧௬ 
வியின் முன் ஒரு முக்காலியின் மீது அமரச் செய்து, 
அவரது முகவாய்க்கட்டையை (01௦) அதற்கென 
இருக்கும் தளத்தின் மீது பொருந்தவைத்து, முகத்தை 
நேராக வைத்துக் கொள்ளச் சொல்லி, அவரது ஒரு 
கண்ணை மூட வேண்டும். மற்றொரு கண்ணால் 
கற்றுப் பகுதியின் மையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள ள 
வெள்ளைப் பித்தானை நோக்குமாறு செய்ய வேண் 
டும். இந்தப் பித்தானைச் சுற்றித்தான் ஈற்று பல 
அனச்களில் நகரும், 

கீற்றின் நடுவில் உள்ள குழிவில் நகர்த்தக்கூடிய 
பொருளொன்று இருக்கும். இதை நகர்த்தும் பிடி, 
கீற்றின் பின்புறத்தில் இருக்கும். மருத்துவர் நோயா 
ளியின் பார்வையைக் இற்றின் மையத்திலுள்ள பித் 
தானுக்கு நேராகப் பொருத்திய பிறகு, நகர்த்தக் 
கூடிய பொருளைக் &ற்றின் மேற்புற விளிம்பிலிருந்து 
மெல்லக் 8ீழ்நோக்கி நகர்த்தி வருவார். எந்த இடத் 
தில் அந்தப் பொருள் நோயாளியின் பார்வைப் 
புலத்தில் தெரிய வருகிறதோ, அப்போது நோயாளி 
அது தெரியத் தொடங்குவதாகக் கூறுவார். உடனே 
நகரும் பொருளை அந்த இடத்திலேயே நிறுத்தி வரை 
படத்தில் அந்தப் பார்வை எல்லையைப் பதிவுசெய்து 
கொள்ள வேண்டும். இதுபோல் எட்டு வான் கோள் 
மைவரை வட்டங்கள் (1611418085) அல்லது பதினாறு 
வான்கோாள மைவரை வட்டங்களில் பதிவு செய்த 
பிறகு, இப்புள்ளிகளை . இணைத்து, கண்ணையும் 
சோதித்த பிறகு, இரண்டு வரை படங்களையும் 
ஒப்பு நோக்கிப் பார்வைப்புலத்துக் குறைபாடுகளை 
மருத்துவர், கண்டுபிடிப்பார். 

இக் கருவிகளைப் போலவே பார்வைப் புலத்தின் 
மையப்: பகுதிக் குறைபாடுகளை .௮ Busey கருவிகள் 
(compimetry) உள்ளன. : "a 

Bp ஆய்வு முறைகள் ' 

இக்கருவிகளில் ஏதேனும் ஒன்றையோ , ue 
வற்றையோ .பயன்படுத்திப் பார்வைப் புலத்தின் 
குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட பிறகு, "இக்குறை
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களுக்கான காரணம் மூளையின் எப்பகுதியில் ௨ள் 
ளது என்பதைக் கண்டறிய மருத்துவர் முயல்வார். 
அதற்காக எக்ஸ்-கதிர்ப் படங்கள் எடுக்கப்படும், 

இவை பார்வைக் குறுக்க&ட்டு மையத்தில் பாதிப்பு 
ஏற்படுத்தும் உறுப்பு நைவுகளை அறிய உதவும். 
மைய நரம்பு மண்டலச் சோதனை (63010211௦1 of 
the central nervous system), பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

செயல்பாட்டுச் சோதனை முதலியன இன்றியமை 
யாதவை, உ 

கணிபொறி ஊடுகதிர் உள்ளுறுப்புப் படமுறை 
(computerised 1௦100 தகற1ர), தமனிக் குழல் வரைபடம் 

(கர₹ே10தாக21ர),மூளை மின்னலை வரைபடம்(8160110- 
encephalography) முதலியவையும், நோய் 'தாக்கிய 
இடத்தைக் குறிப்பாகக் கண்டுபிடிக்க மிக உதவும்.'.. 

நோயின் முதல். வெளிப்பாடாக, - அரைப்புலக் 
குருட்டுத் தன்மை அமைந்து, அதை . நோயாளிகள் 
உணரும்போது கண் மருத்துவரை " அணுகுவார். 
கண் மருத்துவர் தக்க ஆய்வுகளின் மூலம் நோயாளி 
களின் அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மைக்கான காரணத் 
தைக் கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபடுவார், நோய்க்கான 
காரணம் பார்வை நரம்புப்: பாதையில் எங்குள்ளது ; 
என்பதை ஓரளவு தீர்மானித்த நிலையில், நரம்பியல் 
மருத்துவரின் உதவி வேண்டப்படும். . அவரும் நரம் 
பியல் ஆய்வுகளின் மூலம் உறுப்பு நைவு ஏற்பட்டுள்ள 

இடத்தைக் seo Dig om செய்வார். நோய்க் 
காரணத்தின் (2611010ஐ/) தன்மைக்கும், அது ஏற்பட்டி 
ருக்கும் காலத்தின் அளவுக்கும் ஏற்ப நோயாளியின் 
பார்வை நலமாகும் நிலை அமைூறது. :..” ் 

ee an a a கி ட “a, CIES! 

. சில சமயங்களில் அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மை, 
நோயின் முதல் வெளிப்பாடாக அமையாமல் போவ 
தும் உண்டு. குறிப்பாகக் . கீழே. . விழுதலினால் ஏற் 
படும் காயங்கள், துப்பாக்கிக் குண்டினால் உண்டா 
கும் பின்மூளை நைவு, ' பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் ஏற் 
படும் வளர்ச்சி : மாற்றங்கள். அல்லது வீக்கம் முதலி 
யன பல நோய்க்குறிகளைத் தோற்றுவிக்கும், அரைப் 
புலக்குருட்டுத் தன்மை அவற்றுள் ஒன்றாக அமையும், ' 
இவ்வகை நோய்க் குறிகளுடன் வரும் நோயாளி 
முதலில் நரம்பியல் மருத்துவரையே '' அணுகுவார். 
நரம்பியல் சோதனைகளின் போது கண் மருத்து 
வரின் உதவி.. வேண்டப்படும், நோயாளி தன் 
நினைவில் இருந்தால், அவரது பேச்சைக் கொண்டும், 
பார்வைப் புலமளக்கும் கருவியின் துணை. கொண்டும் 
அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மையை அறியலாம். 
நோயாளி தன் நினைவில் இல்லாத நிலையில் இது 
இயலாத செயலாகும், இ 

பொதுவாக ' அரைப்புலக்குருட்டுத் தன்மை 
நலமாவதும், சீராக அமைவதும் நோய்க் ' காரணத் 

தைப் பொறுத்ததென்பது இதனால் தெளிவாகும். 

இது கண் மருத்துவரும், நரம்பியல் மருத்துவரும் 
இணைந்து செயலாற்றிச் மைக்க வேண்டிய குறை 
பாடாகும், ட் தலில் ans 

ப ப J 
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.. - Society & Churchill. Livingstone, 1978, a 

2.° Sir. Stewatd Duke Elder & George I. Scott, 
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சமகாலத்தில், சம நிலைக்குத்து வெளியினை "(24031 . 
4௭1408] 80௦5) வரையுமாறு,' ஒரு பொருள், “புவி 

ஈர்ப்புச் சக்தியினால் ஒரு வளைவு வழியாக இறங்கு . 
மானால், ' அவ்வளைவு 'அரைமுப்படி' ப்ரவளைவு 
(semi cubical நறவக௦18) எனப்படும், இந்தப்.: பண்் 
பினை 1687ஆம் ஆண்டில் இலெபினீட்ஸ் (1.12) 
என்ற அறிஞர் கூறினார். டச்சு நாட்டு: வானியல், 
இயற்பியல்:' அறிஞரான கிறிஸ்டியன் : ஹுயூன்ஸ் 
(Christian Huygens) என்பவர்... இக் । கருத்தினை 
உறுதஇப்படுத்தினார். . அரைமுப்படி: 'பரவளைவினை 
நெயில் பரவளைவு (146115 parabola) என்றும் கூறுவ 
துண்டு. ஒரு பரவளையத்தின் வளைவு மையப் பாதை ' 
யானது அரைமுப்படி பரவளைவு ஆகும், :-:: 5. 

 



அரைமுப்படிபரவளைவின் ஒரு சமன்பாடு? - 
௨(௩-0)£ எனக் கொண்டால், இதில் 9-இன் இருபடித் 
தான உறுப்புகள் மாத்திரமே. உள்ளதால், ௧-அச்சு, 
சமச்சரச்சு, வளைவு புள்ளி (ம,௦) வழியே செல் 

வவதைன. ௩-அச்சு "இப்புள்ளியில் SaaS AE 

மேலும் 5-இன் ஜதிப்புகள் ந்-க்குக் ணமா 
இருப்பின், 9 கற்பனையாகும். : இவ்வளைவு, புள்ளி 
(6,௦/க்கு வலதுபுறம் மட்டும்தான் இருக்கும். சமன் 

பாட்டில் x>b, Y>O 4s இருக்கும்போது “5 dy >o! 

ஆவதால், வளைவு எப்பொழுதும் site anetles 
இருக்கும். இவ் வளைவுக்கு அணுகுகோடு gavmaptote) 
கிடையாது; 3 ் 

நூலோதி 

Ga. ஆர். இரர்தகோபாகன், வகைவடிவ கணிதம், 
ரத தபா, தி 1972... 

22.டி. கே. மாணிக்கவாசகம் பின்னை, வகை நுண்: 
_.* கணிதம், தமிழ்: வெளியீட்டுக் கழகம், தமிழ் 

நாடு அரசாங்கம்,. 1966. ் 
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கவட்டையிலும் ' அதைச்: சுற்றிலும். எழும் கட்டி 
களையும், - கழலைகளையும் அரையாப்பு (inguinal 
bubo) என்பா; சீழ்க்கட்டிகளைத் தனியே அரை 

யாப்பு விப்புருதி என்பதுண்டு. தமிழ் மருத்துவத்தில் 
புற்று, கிரந்தி, சுளுக்கு, முளை, சுரோணிதம், வாயு 
என ஆறுவகை அரையாப்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
பெண்களுக்கு ' உண்டாகும் வகை “சுரோணிதம் 

எனப்படும். பிற, இருபாலார்க்கும் பொது, அறிவியல் 
கண்ணோட்டத்தில், . கவட்டைப் பகுதயில் உள்ள 
நிணநீர்ச் சுரப்பிகள் அழன்று பருப்பதே அரையாப்பு 
எனப்படும். இவ்வழற்சி, பெரும்பாலும் இச்சுரப்பி 
களைச்:' சேரும் வடிகாற்பகு இகளில் “உண்டாகும் 
வைரஸ் 'தொற்றால் நிகழ்வது. மறைவுறுப்புகள், மூலா 
தாரம், புட்டம், அடிவயிறு, தொடை, கால், பாதம் - 
ஆகியவை அப்பகுஇகள். வைரஸ் தொற்றில் தலையா 
யது கலவியால் தொற்றுவதே: இத் தொற்று நோய், 
கள் ஆண்களுக்குத் தனித்தவையல்ல: ஆணிடமிருந்து ' 

பெண்ணுக்கும், பெண்ணிடமிருந்து ஆணுக்கும் பரி 
மாறப் பெறுவன. புறப்பிறப்புறுப்பில், தோன்றும் 
கிரந்தியாலும், புண்ணாலும் இருபக்கத்துக் கவட்டை 

யிலும், O50 கட்டும். அடிவயிற்றில் கரந்து தோன்றி 

அரையாப்பு 229 

னால் அந்தப் பக்கத்துக் கவட்டையில் மட்டும் நெறி 
கட்டும். இது இரு வகைப்படும். - 

அரையாப்பு 

கலவியால் வருநோய்கள் - கலவியின்றி வருநோய்கள், 
மென்கிரந்தி.  மொட்டழலும்,' மொட்டு 

முன் தோலழலும், 

வன்கிரந்தி .. அல்குல் அழற்சி 
Door bra நுண்மணிக் பைலேரிய நோய் 

கட்டி ர ர ் 
பிறப்புறுப்புச் சற் ற்றக்கி இரங்கு 
Gp குலவி நோய்கள். . பிளேக் 

கலவித் தொற்று Conia 

மென்கிரந்தி (Soft sore or chancroid) GerGein 

SiéGyuF (haemophilus ducreyi) என்னும் நோய் 
பாக்டீரியத் தொற்றால் விளைவது. கலவிக்குப்பின் 

மூன்றிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் முன் தோலி 
Sb, AAcaGuri_y. gtd (glanspenis) yer Carew 
றும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புண்கள் உண்டாகலாம். 
தொடர்ந்து ஒரு கவட்டையிலோ இரண்டிலுமோ 

நிணநீர்ச்சுரப்பிகள் பருத்து, அழன்று . சீழ்ப்பிடித்து 
உடைந்து புண்ணாகும். அங்கிருந்து, இசுவழுகல் 
பரவி புறப்பிறப்புறுப்பை அழிக்கக்கூடும், பெண் 
களிலும், ஆண்களே இதற்கு. அதிகம் இலக்காகின் 
றனர். 

_ வன்கிரந்தி(14லார் 20௨0௦௦). சுலவிக்குப் பின் ஒரு 
வாரத்திற்கு மேல் சில வாரங்களுக்குள் புண் தோன். 
றும். இரு பாலருக்கும் புறப்பிறப்புறுக்களில் உண்டா 

வதே மிக அதிகம். அரிதாக, அடிவயிற்றிலோ, மூலா 

தாரத்திலோ இருக்கக்கூடும். புண் ஒற்றையாகக் 
காணப்படும், அதன் அடிப்பகுதி கடினமாக இருத் 
தலும், அழற்சிக் குறிகள் மழுங்கி வலியற்றிருத்தலும் 
இதன் தனிச் சிறப்புகள். புண் தோன்றிய பின் லெ 
நாட்களில் கவட்டை நிணநீர்ச் சுரப்பிகள் பருக்கும். 
அவற்றில் வலியிராது. நிணநீர்ச் சுரப்பிகள் தனித் 
தனியாக ரப்பர் உருண்டைகள் போல் தட்டுப்படும். 
அழற்சிக்குறிகள் முதிராமல், மூன்று மாதங்களுக்குள் 
கஇரந்தியும், அரையாப்பும் மறையும் இயல்புடையவை 
என்றாலும், நோய் நீங்கியதாகக் கொள்ள முடியாது. 
இதற்குக் காரணமாகும் டிரபனீமா பாலிடம் ((7600- : 

௨ றவ11800) என்னும் ஸ்பைரோக£ட் இன நுண் 
ணுயிர் உட்புகுந்த சில .மணி .நேரத்துக்குள்ளேயே 
உள்ளுறுப்புகளிலெல்லாம் பரவி நீடித்த மேக 
நோய்க்கு வித்திட்டுவிடும். பல அண்டுகள் நின்று 

பெருங்கேடு செய்யும் இந்நோய்க்குக் கரந்து அல்லது 
மேகநோய் (301115) என்று பெயர். , 

- நிணநீரக நுண்மணிக்கட்டி (Lymphogranuloma).
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கலவி உறுப்புகளில், கலவிக்குப்பின் ஒருவாரத்துக்கு 
மேல் ஒரு மாதத்துக்குள் சிறு கொப்புளமாக இது 
தொடங்கும். ஆனால் கொப்புளம் விரைவில் 
உடைந்து ஆறிவிடுவதால் அதனைத் தொடரும் 
கவட்டை நிணநீர்ச்சுரப்பிப் பருமனே நோயை: 

; காய்ச்சல், கவட்டையில் 

பசியின்மை, இளைப்பு 
யுணர்த்தும். . தலைவலி, 
தொடுவலி, மூட்டுவலி, 

ஆகியவையும் உடன் விளையலாம். சுவட்டை நிண. 
நீர்ச் சுரப்பிகள் அழன்று, ஒரு சேர இணைந்து, சீழ்ப். 
பிடித்து, பெருஞ் சழ்க்கட்டியாகும். அக்கட்டி, 
உடைந்து பலகண்கள் விட்டுச் சீம் ஒழுகும், பெரும் 
பாலும் ஒரு பக்கத்துக் , கவட்டை... நிணநீர்ச்சுரப்பி 
களே வீங்கும். பெண்களுக்கு புணர்குழாயினின்று 
அழற்சி அணித்தாகவுள்ள குதத்துக்குப் பரவி நாள 
டைவில் குதக் குறுக்கத்தை உண்டு. பண்ணும். அரை 
யாப்பு நீடித்துக் 'கொண்டு. போகும் இயல்புள்ள 
தாகையால், நிணநீர் நாளங்கள் அடைபட்டு, ஆண் 
குறி, பெண்குறி, கால் ஆகியவற்றில். வீக்கமும் 
புண்ணும் - உண்டாகும். 
மாகும் நுண்ணுயிர், ஓர் அறவண அகும். ட் 

பிறப்புறுப்புச் சிற்றக்கி (Genital herpes). இந்நோய் 
அக்கி அம்மை வைரஸ்' வகையை ஒத்த ஒரு 
வைரஸால் உண்டாகும். இது பெண்களை அதிகமா 
கவும் கடுமையாகவும் தாக்கும். : புறப்பிறப்புறுப் 
புகளிலோ, மூலாதாரத்திலோ அரிப்புடன் தொடங் 
கும். பிற;த அவ்விடம் சிவந்து, சிறுசிறு கொப்புளக் 
கூட்டமாகத் தோன்றும். சொறிவதால் அவை 
உடைந்து புண்ணாக மாறும். இந்தப் புண்ணினால் 
கவட்டையில் நெறி கட்டக் கூடும். அதோடு காய்ச்' 
சல், வலி, அல்குல் வீக்கம் ஆகியவையும் காணலாம்; 
இரண்டாம் படி. பாகீடீரிய ஆக்கிரமிப்பு நிகழா: 
விட்டால், இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குள் புண். 

. பொறுக்குத்தட்டி வடுவின்றிக் காய்ந்துவிடும்; வீக்க 
மும் அரையாப்பும் மறையும். ஆனால் இது அடுத் 
தீடுதீது வரும் இயல்புடையது; அப்படி வரும் போது, 
போகப் போக கடுமை தணிந்துவரும். சில பெண் 
களுக்கு மாதவிடாய் தோறும் இது வருவதுண்டு; . 
இதுவே சுரோணித அரையாப்பு என்ற நோய்' எழக்: 

கலவியினால் இது ஆணுக்குத்' காரணமாயிற்று, 
தொற்றக் கூடும். ஆணுக்கு அக்கிமுத்துகள்,சிரின த் 
தோலில் அரிப்புடன் தோன்றிப் பத்து : நாட்களில் 
'பொறுக்குத் தட்டும். கவட்டையில் தேற்கட்புக்கூடும். 

பிற கலவிநோய்கள்: டிரைகோமோனாஸ் வெஜை 
ewircdictd (Trichomonos vaginalis) நுண்ணுயிரும், 
நைசரியா கொனேரியே நுண்ணுயிரும் வெட்டை 
நோய்க்குக் காரணமாகும். தீவிர அல்குல் அழற்சியில் ' 
கவட்டைக். கோளங்கள் : ் பருத்திருப்பது : உண்டு, 
இவ்வகையில் ஆண்களுக்கு அரையாப்பு உண்டாவது 
அரிது. 

இந்நோய்க்குக் . காரண: 

-கலவியின்றி உண்டாகும் அரையாப்பு 5... 

மொட்டழற்சியும் : மொட்டு-முன்தோல் : அழற்சியும். 
ஆண் கலவி உறுப்பின் நுனியில் உண்டாகும் அழற்சி 
அரையாப்புக்குக்.-. காரணமாகும். பெரும்பாலும்; 
முன்தோல் துளைக் குறுக்கத்தாலோ, சுத்தம் இன்மை 

யாலோ அழற்சியுண்டாகும். ஸ்ட்ரெப்ட்டோகாக் 
கஸ் (84768010000008) வின்சென்டின் . உயிரிகள், டிரை' 
கோமோன சுகள் ((0100௦0௦25),காண்டிடாப்பூசணம் 
போன்ற பல நுண்ணுயிர் ஆக்கிரமிப்பு, இத்தகைய 

அழற்சிக்குக் காரணமாகும். நீரிழிவு, <a 
யும் அழற்சியையும்: பிருனிக்கும், ss 

அல்குல். அழற்சி. முன் கூறியவாறே குறி சுத்தத் 
தைப் புறக்கணித்தலாலும், சர்க்கரை நீரிழிவு இருத் 
தலாலும் பெண்களுக்கு அரையாப்பு. வாய்க்கலாம், 

பைலேரியப் புழுப்பற்றால் விரை நாண் தடிப் 
பும், கவட்டை நிணநீர்ச். சுரப்பிப், பருமனும், குளிர் 
காய்ச்சலும் : உண்டாகும். . "நிணநீர் , அடைப்பால் 
கால், கலவி உறுப்பு ஆகியவை "வீங்கும். இறுதியில் 
அவை .யானைக்.. காலை ஒத்திருக்கும். கடினமான 
உழைப்பு, நெடுந்தொலைவு ' நடை முதலியவற்றால் 
பைலேரிய நிணநீர்ச் சுரப்பிகள் . அழன்று, பருத்து 
வலியையும் காய்ச்சலையும் தருவதால் அது குளுக் 
கரையாப்பு எனப்பட்டது போ ௮ம். 

கால், ' ஆண்கலவி உறுப்பு, புட்டம் முதலிய 

நிணநீர் நாளப் பகுதிகளில் தோன்றும் சிரங்கு, 
- சொறி சிரங்கு, காய ஆக்கிரமிப்பு போன்றவை 
கவட்டையில் நெறிகட்டச் செய்யும். வெறுங்காலோடு 
நடக்கும் பழக்கமுடையவர்களின் கவட்டை நிணநீர்ச் 
apenas பருத்திருப்பது இயல்பு. ் 

பிளேக் என்னும் , கொள்ளை . நோயில், காலில் 
தெள்ளுப்பூச்சிக் கடியால் .. அந்நோய்க்குக் காரண. 
மான பாஸ்டெரெல்லா பெஸ்டிஸ். ( Pasteurella pestis ) 
என்னும் நுண்ணுயிர்த் தொற்று காரணமாக, அரை 

யாப்புத் தோற்றமே முதல் அறிகுறியாகும். இவ்வகை 
நோய் கவட்டைப் பிளேக் என்றே வழங்குகிறது. 

அரிதாக, 'சனப்புற்றுச் செல்கள் மாற்று. இட 
மேறுவதால், கவட்டை நிணநீர்ச்சுரப்பிகள் பருக்கும், 
இதனைப் புற்றரையாப்பு , என்று _,கொள்ளத்தகும். 

சிகிச்சை; 'முத்வில் நோய்க்கான பல்வே று ஆய்வுச் 
சோதனைகள் நிகழ்த்த வேண்டும். சிறிது சதையை 
யரிந்து இசு ஆய்வுக்குக் கொடுக்க வேண்டும். பு.ற்றென. 
ஐயமேற்பட்டால் இது இன்றியமையாதது, சீழ்க்கட்டி, 
யாய். இருந்தால், '' குழலூசியால்' சீழை ஈர்த்து: 
அகற்றலாம். மிகப் பெரும்பான்மையானவை வைரஸ் 
நீங்கலான ஏனைய நுண்ணுயிரிகளால் விளைவதால்,



சல்போனாமைடுகளும், நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளும் 
(antibiotics) பயன்தரும். இவை தோன்றியபின், 
சிகிச்சை எளிதாவதன்றி , 
கொடுமை பெரிதும் அற்றுவிட்டது. 
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. Rodin . FRCP (Lond), Bailliere & Tindall 

London (Elbseda), 1982, 

அரைல் ஏற்றம் 
அரோமாட்டிக் கரிமச் சேர்மங்களில் உள்ள லர் 
ஹைட்ரஜன் அணுவை எடுத்துவிடுவதால் இடைக் 

கும் முழுமை பெறாத தொகுதி அரைல் தொகுதி 

(aryl group) ஆகும். இது பொதுவாக &£- என்ற. 

குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. (or. கா. 

ஃபீனைல் (C,H, ), நாஃப்தைல் (C,H, ) 

இந்த அரைல் தொகுதியை இணைக்கும் அல்லது 
உண்டாக்கும் வினைக்கு அரைல் HM (arylation) 
அல்லது அரைல் ஏற்ற வினை என்று பெயர். பென் 
சீனும் அதைச்சார்ந்த சேர்மங்களும், பொருத்தமான 

அல்க்கைன்களைப் பல்லுறுப்பாக்கல் (00140061188- 
11௦௦) வினைக்குட்படுத்தும்போது இது கிடைக்கிறது. 

8006 
+> 04 3 H-CaC-H 

  

500°C 

  

3 H,C-CeC-H + C,H(CH,), 

இந்த இவ்வினைகள் அரைல் ஏற்ற வினைகளில் 
சிறப்பானவை. 

. அரையாப்புகளின். 
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ஃப்ரிடல்-கிராஃப்ட்ஸ் வினை. 'அல்க்கைல் பென் 

சீனையும், அதனைச் சார்ந்த. சேர்மங்களையும் ஃப்ரி 
டல்-கிராஃப்ட்ஸ் வினையின் (1₹118061-278118 16201100) 

வழி, நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடை (811907008 

aluminium chloride) வினையூச்சியாகப் . பயன் 
படுத்திப் பெறலாம். ட 

நீரற்ற 
> C.,H,CH,CH;+ HBr 

AICI 

  

C,H; + BrCH,CH, 

அல்க்கைல் ஹாலைடுகள் மாற்றாக்கல் (isomeri- 
sation) வினனைக்குட்பட்டு, எத்தில் பென்னும், 
ஹாலைடு தொகுதிகள். ' பென்€ன் வளையத்தில் 
இணைந்து. ஃபரிடல்-கிராஃப்ட்ஸ் வினையின் வழி 
ஈரிணைய,மூவினையச் சேர்மங்களும் கொடுக்கின்றன. 

நீர DD, | AICI, 

C,H,CH (CH;), + HBr 
கியூமின் அல்லது 

த ஐசோபுரோப்பைல் பென்சீன். 

a ee cleo Wurtz-Fittig reaction) 
அல்க்கைல் ஹாலைடும், அரைல் ஹாலைடும் கலந்து 
ஈத்தர் .நீர்மத்தில் இருக்கும் கலவையில்43 உலோகத் 
தைச் சேர்த்து வினைக்குட்படுத்தி அரீன்கள் (38065) 
தயாரிக்கப் படுகின் றன. ட டக 

C,H,Br + 2 Na +BrC,H, 

| 
உலர் ஓ ஈதர் 

C.H,C,H, + 2 NaBr 

H,CC,H,Br + 2 Na + BrC,H, 
் . | ் ட . 

உலர்; ஈதர் 

H,CC,H,C,H, + 2 NaBr 

?-எத்தில் டொலுயின் 

 கிரிக்னாடு வினை. பென்னும், அதன் சேர்மங் ' 

களும் கிரிக்னார்டு வினைப் பொருளுடன் (012210 
reagent) அல்க்கைல் ஹாலைடுகள் வினை புரிவதால் 
கிடைக்கின் றன. 

  

௯ பி ட்ப! ் 
CH,-CH-Br 

CH, 
வளையமாக்கல் (cyclisation). நீள்தொடர் HVS 

சேன்களை அரோமாட்டிக் ஏற்றம் செய்தல். தற் 

C,H,MgBe.+



232 அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு 

காலத்தில் பெரிய அளவில் அரீன்கள் 6 முதல் 9 

வரை கரிம அணுக்களைக். கொண்ட அல்க்கேன் 

களை உலோக வினையூக்கியின் மேல் அதிக வெப்ப 
நிலையில் செலுத்திப் பின்னர் ஹைட்ரஜன் அணுக் 
களை இழக்கச் செய்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த 
முறையைப் பயன்படுத்திப் பென்சீன்,: டொலூயின் 
(toluene), சைலீன்கள் (௧316068) ஆ௫யவை பெருமள 

வில் தொழில் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன... ., 

  

் நூலோதி 

1, Hawley, Gessner G. , The Condensed Chemical 
- .: Dictionary, Teath Edition, Galgotia Book Source 

_ Publishers, New Delhi, 1984. 

2, Bahl B.S.,-and Bhal, Arun, Advanced | - Organic 
> Chemistry, Second Edition, இ Chand & Com- 

pany Ltd., New Delhi, 1983. 
டர 
8 

அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு. (1) , 

இதயத்திலும், இதயநோக்கு இரத்த நாளங்களி 
லும், இரத்தப் பின்னோட்டத்தைத் (080% flow) 

தடுத்து, இரத்த. ஓட்டத்தினைச் சீராக. ஒருவழிப் 
படுத்துவதற்குப் பல்வேறு , இடங்களில் இதழ்கள் 
காணப்படுகின் றன. ” இவ்விதழ்களின் தோற்றம், 
எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், : இவை 
பலவாறு... அழைக்கப்படுகின்றன. . இதய: : இடது. 
மேலறையிலிருந்து, இடது கீழறை நோக்கி இரத்த, 

ஓட்டத்தினை ஒருவழிப்படுத்துவதற்கு, இவ்விருஅறை 
கட்கு இடைப்பட்ட தடுப்புச் சுவரில் ஈரிதழ்வால்வும் 
(bicuspid valve), இதய வலது மேலறையிலிருந்து 
வலது மறை நோக்க வரும் இரத்த ஓட்டத்தினை: 

ஒருவழிப்படுத்தும் பொருட்டு இவ்விரு அறைகட்கு 
இடைப்பட்ட தடுப்புச் சுவரில் மூவிதழ்வால்வும் (11120- 
spid valve) காணப்படுகின்றன. இதுபோன்றே இதய 

இடது கீழறையிலிருந்து : பெருந்தமனிக்கும், Osu) 

வலது: சமறையிலிருந்து நுரையீரல் தமனிக்கும் (pul 
monary artery) இரத்த ஓட்டத்தினை ' ' ஒருவழிப் 
படுத்தும் “ பொருட்டு, இதயத்திலிருந்து இவ்விரு. 
தமனிகளும் தொடங்கும் இடங்களில் ' அரைவட்ட 
இதழ்கள் (semilunar- valves) உள்ளன. இதயத்தி 

லிருந்து பெருந்தமனி தோன்றும் இடத்தில் அமைந்த 
அரைவட்ட இதழ், பெருந்தமனி இதழ் என்றும், 
இதயத்திலிருந்து நுரையீரல் தமனி தோன்றும் இடத் 
தில் அமைந்த அரைவட்ட இதழ் நுரையீரல் ' இதழ் 
(pulmonary valve) என்றும் அழைக்கப்படும். 

“. கோய்க்கூறு உடல் இயங்கியல்(( 2211௦: ‘phystology). 
பெருந்தமனி இதழ் மூன்று இதழ்களைக் கொண்ட 
தாக உள்ளது. இவ்விதழ்களின் அடித்தளம் : 'உறுதி 

. யான நாரிழைத்திசு ' வளையத்தில் "(strong ‘fibrous 
£1றஐ) பதிந்துள்ளது. 'அடைப்புத் துளையின் : பரப்பு 
சுமார் 2.6 - 4.5 சதுர செ.மீ, “சுற்றளவு 7, 5 செ.மீ, 
இதய இடது கீழறைச் சுருக்கத்தின் போது இரத்தம் . 

இதய இடது 8ழ் அறையிலிருந்து ' பெருந்தமனிக்குப்' 
பாய்கின்றது. . பெருந்தமனி இதழ்களின் ஒருங் 
இணைந்த ' செயல் மூலம், 'பெருந்தமனியை அடைந்த” 

இரத்தம் - இதய இட்து: 'கீழறையினுள் பின் சரிவு 
அடையாது :தடுக்கப்படுகின்றது.' பல்வேறு காரணங் 

களால் நிகழும் பெருந்தமனி இதழ் 'பாதுப்புகளால் 
இவ்விதழ்களைத் தாங்கும் நாரிழைத் திசு வளையம் 
தளர்ந்து விரிவடைதல் போன்ற நிலைகளில் பெருந் 
தமனி இதழ்களின் ஒருங்கிணைந்த , செயல்திறன் சீர் 
குலைவதனால் பெருந்தமனி இதழ்களில் கசிவு ஏற் 
படுகின்றது. இதயத் தளர்வு நிலைகளில் (diastolic 
ந1256) .பெருந்தமனியில் இரத்த அழுத்தம் 0-12 

மி.மீ. , பாதரச .. அளவும் . இருப்பதனால் இரத்தம் 
எளிதில். பெருந்தமனி: இதழ்க் கரிவு மூலம், பெருந்த, 
மனியிலிருந்து .. இதய - இடது 8ீழறையினுள் , பின். 
நோக்கச்சரிகின்றது. ..இவ்வகையாக பின். சரிவு" 
காணும் இரத்த * அளவு ஈழ்க்காணும் தடவற்கனின். 
அடிப்படையில் உள்ளது. ” ”: 

அடு 

அ. பெருந்தமனி இதழ்' ஒழுக்கன். அள. 
_ (extent of. aortic valvular leak) | Lee, 

abe sus தளர்வு : ண்ணா கடு 
இதழிலும், இதய: இடது . கீழறையிலும் -. காணும்! 
இரத்த அழுத்தங்களில் உள்ள வேறுபாடு (01851011௦0 
pressure difference between aorta and left ventricle) 

GEE TT 00 . ! 

இ. he தளர்வு. காலம் ந பணகால் of dia- 

stole) fo ரண்டு ந 8 

“ அரைவட்ட-இதழின் கசிவு அளவு,' இது காரண: 
மாக இதய இடது &8ழறையினுள் பின் சரிவு காணும்”



இரத்தத்தின் அளவு, அதன் அழுத்தம் ஆ௫யெவற்றி 
னைப் பொறுத்து விளையும் குறியியல் மாற்றங்களும் 
(pathological changes), நோய்க்கான அறிகுறிகள் 
(symptoms), Gru’ சார்பு உடல் பரிசோதனைத் 

குடயங்கள் (51215) ஆகியவை அமைகின்றன. இதய 

இடது மேலறையிலிருந்து ஈரிதழ் (இதழ்) வழியே 
இடது &ழறைக்கு வரும் இரத்தத்தைத் தவிர இதழ்க் 
கசிவு காரணமாகப் பின் சரிவு காணும் இரத்தத் 

தையும் ஏற்க வேண்டிய நிலையில், இதய இடது 
8ழறைச்சுவார்த் தசை இழைகள் நீட்டி இழுக்கப்படு 
Hermat stretching of the muscular fibres of 
left ventricular wall). Qarvenawre peu 
இடது &ழறைச்சுவார்த் தசை இழைகள் இதய இடது” 
கீழறையில் உள்ள' இரத்தத்தினைப் பெருந்தமனிக்குள் 
செலுத்தும் பொருட்டு மேலும் வலுவாகச் . சுருங்கு 
கின்றன. இதன் விளைவாக இதய இடது Sips 
தசைச்சுவர்கள் தடிப்பதுடன், கீழறை உருப்பெருக்கம் 
காண்கின்றது (hypertrophy and enlargement of 
left ventricle) பெருந்தமனி... இதழ்க் கசிவு வழியே 
பின் சரிவு காணும் இரத்தம் இதய இடது கீழறைச் 
சுவர் மீது அழுத்தத்துடன். தாக்குவதால், தடித்தச் 
சுவர் மீது பல இடங்களில் குழிப்பைகள் (001615) 
போன்ற மாற்றத்தினை. ஏற்படுத்துகின்றன. இவற் 

றைச். சோன் ontisct (pockets of zohn) என 
அழைப்பர்... (இதய 'மேலறைகள் . **ஏட்ரியங்கள்”” 

எனவும், இதயக் கீழறைகள் . ப வெண்டிரிக்கிள் கன்" 
எனவும் அழைக்கப்படும்). ae ey , - 

பெருந்தமனி இதழ்க் 6 க்சி வின்சாரணங்கள் (Aetiology 

of aortic valve leak). பல்வேறு காரணங்களால் விளை: . 

யும் பெருந்தமனி இதழ்களின் பாதிப்புகள், இவ்விதழ். 

களைத் தாங்கும் நாரிழைத் திசு வளையம் தளர்ந்து 

விரிவடைதல் போன்றவை, பெருந்தமனி இதழ்களின் . 
ஒருங்கிணைந்த செயல்திறனைக் குலைப்பதே. பெருந் 

தமனி இதழ்க் கசிவின் அடிப்படைக் காரணமாக , 

அமைகின்றது. மேற்கூறிய பாதிப்புகளைத் தோற்று 

விக்கும் பல்வேறு காரணங்களில் சம்கி காண்பவை 

முக்கியமானவை: 

(அ) 'முட்க்குவாத இதழ் ‘2194 (Rheumatic valyu-_ 

litis).. ,இந்நிலைகளில். பெருந்தமனி” 'இதழ்கள் முக்கிய 

மாகப் பாதிக்கப்படுகன்றன. பா க்கப்பட்ட பெருந் 

தமனி ' 'இதழ்கள் தடிப்பதுட்ன் : “அதன் , "விளிம்புகள் , 
இவ்விளிம்புகளின் சுருக்கமடைஇன்றன. மேலும் | 

தொடு பரப்பில். (area, of contact) முடக்குவாத' அழற் 

சிக்கான, மணிகளை 'ஒத்த அழற்சி மையங்கள்,தோற்ற | 

மளிக்கின்றன. மேற்கூ றிய பாதிப்புகளினால் பெருந் 

தமனி இதழ்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று. இணைந்து செய. 

லாற்ற முடியாமல் இதழ்க் 'கசிவைத்' தோற்றுவிக்கின் 

. றன. கசிவின் அளவு, பெருந்தமனி இன்பன் பதப் 

பினனப்" பொறுத்து. அமைகின்றது; 
ஸ்ர 

அரைவட்ட. இதழ்க் கசிவு 233. 

... [அ) கிரந்தி நோய் பெருந்தமனி அழற்சி (8714111416 
௨0111(4115), இந்நிலைகளில் பாதிக்கப்பட்ட இரத்த . 
Brat சுவர்கள்... மெலிந்து. விரிவடைந்து உருப் .: 
Qu@tiu gr (aneurysmal dilatation of affected aor- . 
tic wall) அருகே உள்ள பெருந்தமனி இதழ்களைத் 
தாங்கும் நாரிழைத். Dx வளையமும் தளர்ந்து விரி 
வடைகின்றது. இதன் காரணமாக இதழ்கள். ஒன் 
றோடு ஓன்று இணைந்து .செயலாற்ற. முடியாமல் 
அடைப்புக் கசிவை ஏற்படுத்துகின்றன. 

(இ பெருந்தமனிவீக்கப் Borax Dissecting aneurysm 
of aorta). மேற்கூறிய பாதிப்பிற்குப் பெருந்தமனி 
இரையாயின், பாதிக்கப்பட்ட இரத்த நாளச் சுவரில் 
உள்ள நெகிழ் திறன் மிக்க இசுக்கள் நைவுற்று 
அதன் - விளைவாக இரத்த நாளச் சுவர் ..மெலிந்து, 
விரிந்து வெகுவாக . உருப்பெருகுகின்றது. இதனைத் 
தொடர்ந்து AGCS அமைந்த : பெருந்தமனி இதழ்க 
ளைத் தாங்கும். நாரிழைத். திசு வளையத்தில் உள்ள 

நெகிழ் திறன் திசுக்களும் நைவுறுகின்றன. இது 
காரணமாக நாரிழைத் திசு வளையம் தளர்ந்து விரி 
வ்டைகின்றது.. மேற்கூறிய .. மாற்றங்களின் விளை 
வாகப் பெருந்தமனி இதழ்களின் ஒருங்கிணைந்த 
செயல்திறன் குலைக்கப்பட்டுப் பெரூந்தமனி இசம் 
=e EY ஏற்படுகின்றது. 

ட) இரத்த அழுத்தம். "வெகுவாக அதிகரித்த 
நிலைகளில், முக்கியமாக ஈரிதழ், நான்கிதழ் போன்ற 

_ பிறவிச் கோளாறுகளுடன் கூடிய இதழ் நிலைகளு 

ட“ டன் இணைந்த இரத்த அழுத்தம் 
- மிகுந்து காணப்படின், பெருந்தமனி இதழ்க் கசிவு 

வெகுவாக 

ஓரளவு காணப்படலாம். 

நோய்க்கான அறிகுறிகளும், நோய்ச்சார்புத் தடயங் 
s@5. (Symptoms and Signs). பெருந்தமனி இதழக் 
கசிவு, இதன் விளைவாகப் பின்சரிவு காணும் இரத் 

தம். ஆகியவை அளவு குறைந்து காணப்படும். நிலை 

களில் பல வருடங்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறி 
ஏதும் காணப்படுவதில்லை. : ஆயினும் - பெருந்தமனி 
இதழ்க் கசிவைத் தோற்றுவிக்கும் பல்வேறு 'மூல 
காரணங்களுக்கான : மற்ற அறிகுறிகள் : பரவலாகக் 
காணப்படுகின்றன. 'நோய்ச்சார்பு ௮ திகுறிகளில் 
கீழ்க்காண்பவை முக்கியமானவை. ் 

மார்புவலி, "இது பெரும்பாலும் உடல் உழைப் 
் பினைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு ஒய்வின்போது Ads. 

குறைகின்றது. ''இதயத்திற்கான . இரத்த ஒட்டம். 
(coronary 0170012110) ' குறைவதே இதன். அடிப்: 
படைக் காரணம். பெருந்தமனி இதழ்க் க௫வில் இடது 
கீற்றையில் உள்ள இரத்தத்தைப் . பெருந்தமனியில் 
செலுத்த வேண்டி. இதயச். சுருக்க நேரம் (Systolic 

period) மிகுந்து, இதயத் அன்ரு நேரம். குறைகின்றது.
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இதயத் தளர்வு நேரத்தில்தான் இதயத்திற்கான 
இரத்த ஓட்டம் நடைபெறுவதால் இந்நிலைகளில் 

இந்த இரத்த ஓட்ட அளவு: குறைகின்றது. மேலும் 
பெருந்தமனி இதழ்க் கசிவு நிலைகளில் இதயத் 
தளர்வு அழுத்தம் சரிஒன்றது, இது காரணமாக 

இதய இரத்த ஓட்ட உந்துதிறன் மேலும் குறை௰ன் 
றது. இவற்றைக் தவிர கிரந்திநோய் காரணமாகப் 

பெருந்தமனி பாதிக்கப்பட்ட நிலைகளில் இதய 
இரத்த நாளத் துளை சுருங்குதலும் (05118] stenosis), 
கொழுப்புப் பொருள் படிதல் காரணமாக இதய 

இரத்த நாளச் சுவர் தடித்தலும், இதயத்திற்கான 
இரத்த ஓட்டத்தினைக் குறைத்து மார்பு வலியினை த் 

தூண்டும் மற்ற காரணங்களாக அமைகின்றன." 

மார்புப் படபடப்பு (விற118(102). பெருந்தமனி 

இதழ்க் கசிவின் விளைவாகத் தோன்றும் இதய 

இடது சீழறைச் சுவர் தடித்தலும், . தழறை உருப் 
பெருக்கம் காணலும், தேங்கிய அதிக : அளவு இரத் 
தத்தினைப் பெருந்தமனியினுள் செலுத்த வேண்டி. 
இதய இடது கழறை மேலும் வலுவாகச். சுருங்கு 
தலும் இதன் காரணங்களாகும். ் 

மூச்சுத் 'திணறல். நாளாவட்டத்தில் ' மெதுவாக 
மூச்சுத்திணறல் தோன்றுவதும், சில நேரங்களில் 

நடு இரவில் திடீரென மூச்சுத்திணறல், அதிக அள 
வில் காண்பதும், ' நோயாளியை “மருத்துவரிடம் 
செல்லச் செய்யும் முக்கிய அறிகுறிகளாகின் றன. 

உடல் பரிசோதனையின். போது மருத்துவரால் 
கண்டுபிடிக்கப்படும் &ழ்க்காணும். நோய்ச் ' சார்புத் 
தடயங்கள் நோய் நிர்ணயிப்பதில் -: பெரிதும். உதவு 
இன்றன. 

நாடி (Pulse). நாடித்தடிப்பு வெகுவேகமாக 
உயர்ந்து (0௦ய04102 -றய156) - உடனுக்குடன் வெகு 
வேகமாகச் சரிகின்றது (collapsing nature of pulse). 
மேற்கூறிய நாடித்துடிப்பை உணரும் :: "மருத்துவரது-: 
விரல் நுனி தஇடீரென ஃ&யர்ந்து உடனுக்குடன் வேக. 
மாக அழுந்தும் தன்மையின் காரணத்தால் இவ் 

வகை நாடித் துடிப்பினை *தண்ணீரைச் சுத்தியால் : 

தட்டுவதை ஒத்த நாடித் . தடிப்பு” ன் நிவாச 
றய]56) என்று அழைப்பர், 

இரத்த AQSS6 (Blood pressure). @Qawe 
சுருக்க நிலை இரத்த அழுத்தம் | (systolic pressure) 
வெகுவாக உயர்ந்தும், இதயத் ' தளர்வு நிலை 
இரத்த அழுத்தம் (0149401116 றர₹55076) - வெகுவாகத் 
தாழந்தும் இருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கது. | 

இதயக் கீழ் முனை (கோ உற). இதய இடது . 
கீழ் அறை உஅருப்பெருக்கத்தின் விளைவாக இதயக் 
சீழ் முனை இயல்பான நிலையிலிருந்து சற்று இட்ப் - 

செய் 

புறம் தள்ளியும் தாழ்ந்தும் (apical | "imple is 
pushed down and out) காணப்படுவதுடன் இதயக் 
கீழ்முளைத்தடிப்பு, மார்பின் மீது உள்ள மருத்து. 
வரது உள்ளங்கையின் மீது வலித்து உயர்த்தும் 
உந்தல் உணர்ச்சியை அளிக்கின் றது (heaving apical 
impulse). 

இதய இடது கீழ் அறை அதிக வலுவுடன் 
சுருங்கி, அதிக அளவு இரத்தத்தைப் பெருந்தமனிக் 

குள் செலுத்துவதனால் தோன்றும் நாடித்துடிப்பு 
உடலின் பாகங்களில் உள்ள.: பல்வேறு இரத்த 
நாளங்களில் உணரப்படுகின்றது." இவற்றில் கீழ்க் 
காண்பவை கு றிப்பிடத்தக்கவை: 

நோயாளி ' கழுத்தின் இருபுறமும் அமைந்த 
கரோட்டிட்டு தமனிகளில் (0810(10 82101166) இதயத் 

துடிப்புக்கு ஏற்றவாறு நாடித்துடிப்பு புலப்படுகின்' 
றது. இதனை *நடனமாடும் 'கரோட்டிட்டு இரத்த. 
நாளங்கள்” (081012 070(108) என அழைப்பர். 
இத்துடிப்புக்கு ஏற்றவாறு நோயாளியின் தலை 
தொடர்ந்து : ஆமோதிப்பது போல் அசைந்து 
கொண்டு (nodding of head) காணப்படுகின்றது. 
இதனை “டி. “முசேட் .. தடயம்" Os Mussets’ sign) 
என அழைப்பர். 4 

வடட ம? fy 
% 

- நகங்களுக்குக் கீழ்க் காணப்படும் தந்துககளில் 

- இரத்த ஒட்டம் நாடித் துடிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரித்தும்' 
குறைந்தும் காணப்படுதலை “தந்துகிகளின் நடலவம்”” 
(0821118197 - 44006) என : அழைப்பர். கையிலும், 
தொடையிலும் உள்ள : தமனிகளில் (280181 and 
femoral arterial pulse)” நாடித்துடிப்பு புலப்படு 
கின்றது. இவ்விடங்களில் நாடிமானியினை' (8(6(%05- 
௦௦06) வைத்துச் சோதித்தால் நாடித்துடிப்பு ஒலி 
“துப்பாக்கி சுடும் ஒலிக்கு” (pistol shot sound) | 
இணையாகக் கேட்டுன்றது. ஞு ் க 

நாடிமானி . சோதனையில் ஆரம்ப ' இதயத் 
தளர்வு நிலையில் அதிக எடுப்புடன் கூடிய முணு” 
முணுப்பு ஒலி (ுர்ஜ். 10௦௪ம் 8819 diastolic murmur) 
கேட்கின்றது. பெருந்தமனி இதழ் ' வழியே . (இதயச் * 
சுருக்கத்தின் போது) ' நிகழும் , இரத்த ஒட்டத்தின் 
விளைவாகத் தோன்றும் இரண்டாவது இதய ஒலி 
யினைத் {aortic second sound) தொடர்ந்து மேற்: 
கூறிய முணுமுணுப்பு ஒலி: (murmur) எழுகின்றது. 
இந்த ஒலி மார்பு நடு எலும்பின் இடது எல்லைக் 
கோடு அருகே ' (left sternal border) நன்கு கேட். 

பதுடன், நான்காவது விலா எலும்பு இடைவெளி 
களில் (378 ஊம் 414 1162 00518] 502065). மார்பு நடு 

எலும்பின் இடது எல்லை அருகே மிகத் தெளிவாகக் 

கேட்கின்றது, இந்த முணுமுணுப்பு ஒலி - மிகவும் 
மென்மையாக இருப்பதுடன், நோயாளி முன்னோக்கி



அமர்ந்த நிலையில், மூச்சு வெளியிடும் pare 
Deen தெனிவாகக் கேட்டின் றது. 

ட பெருக்கின் "இதழ்க் “கசிவு நிலைகளில், சில் 
சமயங்களில், முன்னர்க்கூறிய ட் அதிக எடுப்புடன் 

கூடிய் மென்மையான ' இதயத் ' தளர்வு 'இளநிலை 

முணுமுணுப்பு 'ஒலியினைத் தவிர, இதய . இடது 
மேலறை, இதய இட்து 8ழ் அறைகளுக்கு இடையே 
அமைந்த ஈரிதழ் சுருக்கத்தின் போது (610058ற1ம 98146 
$1610315) காணப்படும், இதயத் தளர்வின் நடு, கடை 

நிலை முணுமுணுப்புகளின் ஒலியினையும் (mid and 
late diastolic murmur) Gat கலாம். ஈரிதழ்ச் சுருக்கம் 
இன்றியே காணப்படும் , இந்த "தலியினை .*₹அஸ்ட் 
டின்-ஃப்ளின்ட் முணுமுணுப்பு gol” (Austin Flint 
murmur) rer. அழைப்பர். பெருந்தமனி இதழ் 
வழியே இதய இடது ip அறையினுள். பின் சரிவு 
காணும் அதிக அளவு இரத்தம் . ஈரிதழ் இதழ்களை 

மேல் நோக்கி. அழுத்தி, சரிதழ்ச் சுருக்கத்தினை ஓத்த 

விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதே ஆஸ்ட்டின்-ஃப்ளின்ட் 

முணுமுணுப்புத் தோற்றத்தின், அவவை. காரண 
வரகும், படு oa . 

நோய்க் கண்டுபிடிப்பு, “பெருந்தமனி. "இதழ்க் . ௧௫. 
வின். , நிலைகளில் இதற்கான அறிகுறி ஏதும் தோன்று 
வதில்லை, பெரும்பாலும் நோயாளிகள் இதனுடன். 
காணப்ப்டும்' மற்றம இதய நோய்களுக்கான அல்லது 
பெருந்தமனி இதழ்க் கசிவின்: மூல காரணங்களான, 
மற்ற நோய்கள், சார்ந்த அறிகுறிகளிலிருந்து தப்ப 
வேண்டி. மருத்துவரை. அணுகுகின்றனர். உடல் ஆய் 
வின் 'போது - எடுப்புடன் எழுந்து திடீரெனச்சரியும்' 

நாடித்துடிப்பு, இதயக் கீழ்முனை தாழ்ந்தும் வெளிப் 

புறமாகத் தள்ளியும் காணப்படுதல், பல்வேறு இரத்த. 

நளங்களிலும் நாடித்துடிப்பு . நன்கு புலப்படுதல், 
நாடிமானி ஆய்வில் மார்பு நடு. எலும்பின். இடது 
எல்லைக்கோடு : அருகே,. முக்கியமாக மூன்றாவது- 
நான்காவது. விலா எலும்பு இடை வெளியில் ' அதிக 
எடுப்புடன் கூடிய, மென்மையான. இளநிலை இதயத் 

தளர்வு, , முணுமுணுப்பு ,: ஒலி; கேட்டல் போன்ற 
நோய்ச்' சார்புத் தடயங்கள் மருத்துவரது கவனத் 
தினைப் பெருந்தமனி இதழ்க் கசிவு நோக்கித் திருப்பு 
கின்றன. இதயமின்னலை வரைபட. ஆய்வில் (61660 
0370102820) )), இதய இருசு (0820130 2218) இடப்புறம் 
சாய்ந்து இருப்பதற்கான. தடயங்களும், இதய இடது 
கீழ் அறை தடித்து. அருப்புக் தடயங் 

களும், பட்சி கரக ட 
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வேதியியல் மருத்துவம், நோயின் தொடக்கு. நிலை 
யில், நோய்ச், சார்பு. அறிகுறி, ஏதும் தென்படாத 
அயல் மருத்துவம், ஏதும். சேவ்வப்படுவிக்ை, 
ie 
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ட இதய.இடது:கழ் அறைத் இறன் சரிவு : நிலை 
sofiey (periods of left ventricular failure), அதற்கான 
வேதியியல் மருத்துவத்தின் துணை நாடப்படு 
கின்றது. Ba, 

பெருந்தமனி இதழ்க் 'தசிவுடன் . இணைந்து 
காணப்படும் மற்ற இதய நோய்களுக்காகவும், ' ஒரு 
வழி அடைப்பு 'ஒழுக்கின் மூல காரணமாக விளங்கும் 
மற்ற நோய்களுக்காகவும் தகுந்த வேதியியல் மருத்து 

வத்தின் துணை நாடப்படுகின்றது. ' ் 

, அறுவை மருத்துவம். - பெருந்தமனி இதழ்க் she 
அதிகமாகக்காணப்படும் நிலைகளில், அறுவை மருத் 
துவத்திற்கு ஏற்ற $நாயாளிகளுக்கு அறுவை மருத் 

துவம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பெருந்தமனி : இதமை 

அப்புறப்படுத்தி அதற்குபதில், அவ்விடத்தில் மாற்று 
இதழைப் : பொருத்துதல் இறந்த, : நிலைத்த 
பயன் தருகின்றது. இந்த மாற்று இதழ், மற்ற ௨யி 
ரினங்களிடம் : இருந்து எடுத்ததாகவோ, செயற்கை 
யாகச்: செய்யப்பட்டதாகவோ இருக்கலாம். -- 

அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு 2) 

இதயத்திலும், இதயநோக்கு' ' இரத்த நாளங்களிலும் 
இரத்தப் பின்னோட்டத்தைத் (8௦% 110௪) தடுத்து, 
இரத்த ஒட்டத்தினைச் : ராக ஒருவழிப்படுத்த 
வேண்டிப் பல்வேறு இடங்களில் ஒருவழி இதழ்கள் 
காணப்படுகின்றன. இந்த . ஒருவழி இதழ்களின் 
“தோற்றம், இதழ்களின் எண்ணிக்கை அதியவற்றின் 
அடிப்படையில் . இவை பலவாறு , அழைக்கப்படு 
கின்றன. இதய இடது மேல் அறையிலிருந்து இடது 
கீழ் அறை நோக்கி வரும் இரத்த ஓட்டத்தினை ஒரு 
வழிப்படுத்தும் பொருட்டு இவ்விரு அறைகட்கும் 
இடைப்பட்ட. தடுப்புச் சுவரில் ஈரிதழும் இதய வலது 
மேல் அறையிலிருந்து வலது ழறை நோக்கி இரத்த 
ஓட்டத்தினை ஒருவழிப்படுத்த இவ்விரு அறைகட்கும் 
இடைப்பட்ட தடுப்புச். சுவரில் மூவிதழும் காணப் 
படுகின்றன. இது போன்றே இதய இடது Sp 

அறையிலிருந்து பெருந்தமனிக்கும், இதய வலது கீழ் 
அறையிலிருந்து நுரையீரல் தமனிக்கும் இரத்த 

ஓட்டத்தினை ஒருவழிப்படுத்துவதற்கு; இதயத்திலி 
ருந்து இவ்விரு இரத்த நாளங்களும் தொடங்கும் 
இடங்களில் அரைவட்ட இதழ்கள் காணப்படு 
கின்றன. இதயத்திலிருந்து பெருந்தமனி (aorta) 

். தோன்றும் இடத்தில் உள்ள இதழ் அரைவட்டப் 

பெருந்தமனி இதழ் (aortic valve) என்றும், இதயத் ' 
இலிருந்து நுரையீரல்.தமனி தோன்றும் இடத்தில் :
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அமைந்த இதழ் நுரையீல் : தமனி :அரைவட்ட 

இதழ் (pulmonary valve) ae றும் அழைக்கப்படும், 

நுரையீல் தமனி அரைவட்ட. இதழ்க் aap பரவ 
லாகப் பல்வேறு பிறவி இதயக் கோளாறுகள் 
(congenital cardiac abnormalities), நுரையீரல் இரத்த 
நாள இரத்த மிகு அழுத்தம் (றயிஐ/௦ஈ௧19 hyperten- 
5100) போன்ற நிலைகளுடன் . இணைந்தே :-காணப் 
படுகின்றது; இதய நோய்களைத் தூண்டும். முடக்கு 
வாதக் காய்ச்சல் (26௦௦3110 8781), நுண்ணுயிரிகளின், 
தாக்குதல் காரணமாக இதய உள்ளுறை அழற்9 

(bacterial of 04654) “போன்றவை நுரையீரல் தமனி 
அரைவட்ட 'இதழை அரிதாகவே." ் தாக்குவதாலும் 
நுரையீரல்தமனிஅரைவட்ட் இதழ்க்கசிவு காரணமாக 

மார்பு ஒலி நோக்கி சோதனையில் : (20500121100 ௦1 
௦851) இளநிலை இதயத் தளர்வு. முணுமுணுப்பு ஒலி 
(early 0185(0116 ஊாமாயமா) .. பரவலாகக் கேட்கப்படும். 
இதயப் :' பெருந்தமனி:"அரைவட்ட் -: இதழ்க்: கசிவு. 
மூவிதழ் இறுக்கம் காரணமாக எழும். முணுமுணுப்பு. 
ஒலியினை. ': ஓத் இருப்பதனாலும், :.:1. நடைமுறையில் : 
நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட இதழ்க் கசிவினைத் 
தனித்துக் கண்டுபிடித்தல் மிகவும் அரிதாக உள்ளது. 

மேலும் நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட இதழ்க் aR 
வுடன் இணைந்து.! காணப்படும். . மற்ற:'இதய. 

பாஇப்புகளின் விளைவாகத் தோன்றும் இரத்த 
ஒட்ட. மாற்றங்களும் (0௦0122 changes), 
நோய்க்கான அறிகுறிகள் போன்றவையும் மருத்து 
வரது : “கவனத்தைத் * தம்: ் பக்கம்: “இருப்புன்றன.! 

நுரையீரல் 'தமனி '! அரைவட்ட. இதழ்க்” “கசிவு: 

காரணமாகத் தோன்றும் இரத்த “ஓட்ட” மாற்றங்கள் : 
மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே” : நடைபெறுத; லும், 
நுரையீரல் தமனி” 'அரைவட்ட இதழ்களில் : ஒன் MES 
மேற்பட்ட - இதழ்கள் ' ் முழுவதுமாக. 3 பாதிக்கப் 

பட்டால் ' மட்டுமே : இதய வலது.8ழ்' அறை ' உருப்: 
பெருக்கம் (right ventricular hypertrophy), வலது Bip’ 
அறைத் தளர்ச்சி (tight ventricular failure) போன்ற 

மாற்றங்களும் "அவற்றிற்கான : ட அறிகுறிக்ளும்" 
தோன்றுதல் குறிப்பிடத்தக்கது, - பரப்ப ் 

' இயங்கிய்லும் கேயய்க்கூ று Quigid (Bathe -physiolo- 
gy) நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட இ தழின்வழியேபின் : 

னோட்டம் காணும் இரத்தத்தின் அளவு, நுரையீரல் 
தமனி அரைவட்ட - இதழ்த்: : இசுக்களின்": அழிவைப் - 
பொறுத்தும், இதய வலது கீழ் அறைக்கும் நுரையீரல் 
தமனிக்கும் , இடைப்பட்ட” - இரத்த - அழுத்தத்தைப் 
பொறுத்தும் மாறும்.இரத்த அழுத்த வேறுபாடு,இவற்" 

மினைச் சார்ந்துள்ளது. 'பொதுவாக துரையீரல் : 

தமனி அரைவட்ட இதழ்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட” 
இதழ்கள் பாதிக்கப்பட்டால் ஒழிய இந்த அடை ப்பு: 
ஒழுக்கன் ~ காரணமாகக் குறிப்பிடத்தக்க * . இரத்த” 

, ஓட்ட மாற்றமோ, குறிப்பிடத்தக்க “இரத்த: 

. பபருக்கமோ காண்பதில்லை. நுரையீரல் ' 

ட அறை உருப்பெருக்கத்தின் wes 

அழுத்த dong gist? 'இதய வலது' ‘ab sion உருப் 
“தமனி 

அரைவட்ட இதழ்க் கவு வழியே குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் நுரையீரல் தமனியிலிருந்து இதய வலது 8ழ் 
அறையிச னுள் இரத்தப்பின்சரிவு இருக்கும் 'நிலைகளில்- 
முக்கியமாக இதனுடன் இணைந்து " நுரையீல் தமனி 

யில் இரத்தஅழுத்தம் அதிகரித்துக் : காணப்படும் 
நிலைகளில் - மூவிதழ் 'வழியே இதய வலது மேல் 

அறையிலிருந்து வலது ஈழ் அறைக்கு வரும் இரத்தத் 
தைத் தவிர மேற்சொன்னவாறு ' நுரையீரல் தமனி 

அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு வழியே பின்சரிவில் வரும் 
இரத்தத்தையும் ஏற்க வேண்டி இருப்பதால் இதய. 
வலது “ழ் அறை உருப்பெருக்கம் ' அடைகின்றது. 

இதய நுரையீரல் தமனியிலிருந்து இதய வலது Bip 
அறையினுள் ' அழுத்தத்துடன் ‘etre Mader” 'வழும் 
இரத்தம் காரணமாக இதய, வலது கீழ். அறைச்சுவர்த் 
தசை இழைகள் ் “இழுத்து? - நீட்டப்படுகின் றன : 
இவ்வாறு ' நீட்டப்பெற்ற ' "தசை இழைகள், இதய 
வலது கீழ் அறையினுள் தேங்கிய "அதிக Heres 

இரத்தத்தினை' ' நுரையீரல் 'தமனிக்குள் "செலுத்த 
வேண்டி அதி வேகமாகவும் நீண்ட நேரமும் 
சுருங்குகின்றன (increased _ stroke volume and 
increased '. - duation of © systole). இதய' வலது Bip 

காரணமாக” இதய” 

கழ் “முனை (38 of the heart) *- 'இடப்புறமாகச்' 
சற்றுத் தள்ளப்படுகிறது. “தொடர்ந்து அ.இிகரிக்கும்' 

இதய வலது கீழ்' அறையின் கொள்ளளவு காரணமாக. 
ட வலது இதயத் . தளர்ச்சியும் “(பீஜம் ‘sided “cardiac 
failure) அதற்கான. அறிகுறிகளும் தோன்றுகின்றன. 

நுரையீரல். தமனி 'அரைவட்ட' இதழ்க் கசிவின்" ‘ang: 
ணங்கள். பிறவி இதய ' பாதிப்புகளுடன் ' 'இணைந்து' 

e பரவலாக நுரையீரல் ' தமனி : அரைவட்ட இதழ்க்: 

கசிவு : பல்வேறு : பிறவி : ” இதய” பாதிப்புகளுடன்: 
இணைந்து : காணப்படுகின்றது." இவ்வகை “பிறவி 
இ தய பா தப்புகளில், பின் ' வருவனகு றிப்பிடத் S தக்கவை, 

cowed otk Pet 

u ஃபேலட்ஸ்சின் நான்கு Spel இதயக் கோரளாறுகளின்: 
தொகுப்பு (1”811௦4”5 (7௦1023). இது 1858 ஆம் ஆண்டு' 

- பிகாக் (2200012-1858) என்பவரால் முதன் முதலாகக். 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட- 

இதழ்க் குறுக்கம், இதய வலது இடது 8ழ் 'அறைகட்கு" 
இடையே உள்ள: -தடுப்புச்சுவரில்; . மேற்கூறிய: இரு 
அறைகளையும் இணைக்கும்' வண்ணம்: 'இணைப்புத்' 
துளை உண்டாதல் (96012100182'56ற181. defect), இதய 

வலது 8ழ் அறையின் சுவர் தடித்து அறை உருப் 
பெருத்தல் (right ventricular. hypertrophy), @ swe 
பெருந்தமனியின் 'இறங்கு பகுதி, . ஏறும். பகுதியின் 

மீது அமர்ந்த நிலை (over ‘riding of aorta), என்ற 
நான்கு, பிறவி "இதய . ்- பாதிப்புகளே : 'ஃபேலட்” 
நான்கு: பிறவி இதயப் பாதிப்புகளின் தொகுப்பாகும்.



ப ஐசன்மெங்கர் Cons Agr@uy (Elsenmenger 
5900401067. : இந்நோய்த் ' தொகுப்பில் நுரையீரல் 
இரத்த நாளங்களில் இரத்த ' அழுத்தம் வெகுவாக 
மிகுந்திருப்பதுடன் (pulmonary hypertension) @755 
ஓட்டத் இசை. ததாக ae இருக்கும் (reversal 
of Shunt). oN 

இதயப் பெருந்தமனிக்கும்' நுரையீரல் தமனிக்கும் 
இடையே, கருப்பையில் உள்ள சேய்களிடம் காணப் 

படும் இணைப்புத் துளை, குழந்தை பிறந்த பிறகு 
கூட் மிட்ப்படாது திறந்த இலையில், இருக்கும். ் 

“பிறவி இதயப்பாதிப்புகள்' 'காரணமாக ஏற்படும் நுரை 
யீரல் தமனி அரைவட்ட sips sAej(pulmonary valve 
leak acquired as a result. of congenital heart 

disease). நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட இதழ்க் ( குறுக் 

கத்தின் மீது அறுவைச் சிகிச்சை செய்த பின்னர் 

(following operation on the stenotic pulmonary valve) 

ஏற்படுவது, ,. இதய, வலது-இடது ' மேல் அறைகட்கு 
இடையே. உள்ள .தடுப்புச் சுவரில் துளை காணல் 
(atrial septal defect), இதய. வலது- இடது சீழ் அறை 
கட்கு இடையே , உள்ள. தடுப்புச். சுவரில் துளை 
காணல் (ventricular. “septal defect), இதயப். பெருந் 

தம்னி "நுரையீரல்: 'தம்னிகளுக்கு இடையே. “கருவில் 
உள்ள. சேய்களிடம் காணப்படும் . துளை, குழந்தை 
பிறந்த. பிறகும் மூடப்படாது திறந்த நிலையில் 
காணப்படுதல்... (patent ductus , arteriosus), போன்ற 
பிறவி' இதய பாதிப்புகளுடன் கூட நுரையீரல் தமனி 
யில் இரத்த , அழுத்தம், மிகுந்தும் காணப்படும் நிலை 
களில் TOO, Ee ட ் ட (at 

ட் 

“பிறந்தபின். தோன்றும்" ் இத்ய' நோய்களுடன் 
இணைந்து நுரையீரல் : தமனி அரைவட்ட இதழ்க் 

கசிவு காணப்படல், பல்வேறு காரணங்களால் விளை 
யும்' நுரையீரல் தமனி இரத்த அழுத்தம் வெகுவாக 
அயர்ந்த 'நிலைகளுடன் , இணைந்து Qouugs (with 
pulmonary, hypertension. of varied etiology), ஈரிதழ்க் 

குறுக்கத்துடன் : இணைந்து இருப்பது (with mitral 
stenosis), ,நுண்ணுயிரிகளால். விளையும், இதய ௨ள் 
ளுறை' அழற்சி. நிலைகளுடன் “இணைந்திருக்கும் 
(97/14) 040167181 000௦0௧4111) கல்வாதக் காய்ச்ச லுடன் 

இருக்கும் (எ11ம rheumatic fever) திரத்தி நோயுடன் 
கூட இருக்கும் : wat syphillis). BU tas 11. நமம 

வன் : = கடம் ae a 

eam 'அநிதல்;- "நோயின் ஆரம்ப நிலைகளில், 
நுரையீரல் தமனி. அரைவட்ட இதழ்க் கவு காரண 
மாக விளையும் மாற்றங்களும் அறிகுறிகளும் குறிப் 
பிடத்தக்க அளவு இல்லாததால் பரவலாக இதறுடன் 
இணைந்து காணப்படும். மற்ற இதய பாதிப்புகளுக் 
கான அறிகுறிகளிலிருந்து குணம் வேண்டிய நோயாளி 
மருத்துவரை அணுகுவார். சில. நேரங்களில் வலது 
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uése Qsussoricy (Right sided cardiac failure) + ; 
காரணமாக விளையும் அறிகுறிகளிலிருந்து நீங்க 
வேண்டியும்: 'நோயாவி மருத்துவரை அணறைகவம், . 

உடல் ஆய்வின் போது கவனிக்கப்படும் கீழ்க் 
காணும் நோய்ச் சார்புத் தடயங்கள் மருத்துவரது 
கவனத்தினை இத்தாவ்வாலிப்பின் மீது திருப்பும். 

.இதயக் கீழ் முனைத் துடிப்பு சாதாரண திலையி 
லிருந்து இடப்புறமாகச் சற்றுத் தள்ளிக் காணப்படுவ 
துடன் தொடுசோதனையின்போது. (during palpa- 
tion) இதயக் ' கீழ்முனை மருத்துவரது உள்ளங் 
கையினைத் தட்டுவது.போன்ற உணர்வு அளித்தல் 
(apical impulse shifted to left and tapping nature 
of apical impulse),- தொடுசோதனையின் போது 
மார்பு நடு எலும்பின் இருபுறமும் இதயம் விம்மி 
எழுவது போன்ற உணர்சீசியினை மருத்துவரது 
சோதிக்கும் உள்ளங்கை அறிதல் (றக& sternal 
heave) ஆகிய. தடயங்கள் இதய வலது 8ழ் அறை 
ருப்பெருக்கத்தின் காரணமாக விளைகின் றன... 

மார்பு ஓலிநோக்கிச் சோ தனையின்போது ( during 
auscultation of the chest) இதய இரண்டாம் ஒலி 
இரண்டாகப். பிளந்து கேட்கப்படல் (splitting of 
106 ௦274180 560000 90004), மூவிதழ் . வழியே இதய 
வலது மேல் அறையிலிருந்து வரும் இரத்தத்தைத் 
தவிர நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட, அடைப்பிதம்க் 
கசிவு வழியே : பின்சரிவில் வரும் : இரத்தத்தையும் 
ஏற்க வேண்டிய நிலையில் இதய வலது 8ழ் அறை 
உருப்பெருக்கம் காண்டின்றது. அதிக அளவு இரத் 
தத்தினை நுரையீரல் தமனியுள் : செலுத்த வேண்டி 
இதய வலது கீழ் அறை வலுவுடனும் அதிக நேரத் 
திற்கும் சுருக்கம் காண்கின்றது... இம்முயற்சியில் 
அரைவட்ட இதழ்களான பெருந்தமனி இதழுக்கும், 
நுரையீரல் இதழுக்கும் இடையே உள்ள ஒருங் 
இணைந்த. செயல்முறை > (synchronous contraction) 
தகர்ந்து, இதய வலது மேறை, இதய. இடது Kp 
அறையை விடச் சற்றுப் பின்னர் சுருங்கத் தொடங்க, 
அதிக நேரம் சுரூங்குதலே இதய இரண்டாம் ஒலி 
காட , பிளவுபடுவதற்கான. முக்கிய காரண 

மாகும், Rot «hey ey te we 

இதய: இரண்டாம். ஒலி "இரண்டாகப் : ‘Siting 
பட்டுக் கேட்கப்படுவதைத் தவிர மார்பு ஒவிநோக்கி 
சோதனையின்போது மார்பு நடு. எலும்பின் இடது 
எல்லையில் முக்கியமாக மூன்றாவது, நான்காவது. 
விலா 'எலும்பு இடைவெளிகளில்,” இதயத் தளர்வு 
நிலைகளில் : காற்று வீச்சனை ... ஒத்த எடுப்புடன் 
கூடிய: முணுமுணுப்பு (blowing diastolic murmur) 
ஒலி, முக்கியமாக நோயாளி மூச்சு' உள்ளிழுக்கும் 
போது நன்கு கேட்கின்றது. a
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மேற்கூறிய 'தடஙங்களிலிருந்து"' 'மருத்துவரது 
மனத்தே எழும் நுரையீரல் ஒருவழி அடைப்பு 
பற்றிய கருத்து ஈழ்க்காணும் " ஆய்வுகள்" “வாயிலாக 
உறுதி செய்யப்படுகின் os 

மார்பு. ஒளிர்நோக்கி சோதனை : ரன்னை ‘of 
ஸ்ம. நுரையீரல். தமனி அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு 

நிலைகளில், முக்கியமாக, கசிவுடன் இணைந்து நுரை 
யீரல் தமனியில் இரத்த அழுத்தம் மிகுந்து காணப் 
படுகின்றது. இது முக்கியமாக நுரையீரலின் ஹைலம். 
(410) என வழங்கும் ..புகுமிடத்தில் - நன்கு புலப்படு 
கின்றது. இதனை... “நுரையீரல் : புகுமிட * ,நட்னம்”] 
(148 dance) « என. அழைப்பர், ட் ae ப உ பவட 

Lee ட. a ல பே eS a றவ வம 
os தத தோ: இ படக ப்: in 

‘ இதய மின் அளை. வரைபட்ச் சோதனை பல்லி 
cerdiogram). 'இதில் இதய 'வலது...கீழ் அறை (உருப் 

ட் 'பெருக்கத்திற்கான - தடயங்கள் காணப்படுகின்றன. 
na itt கரல சை பப ட வடு Wad addi at 8 a 

இதம் உட்புற ஒலி: படப்பிடிப்பு” (intra: cardiac 
phonocardiogram). " இந்தச் சோதனையில் - முணு 
முணுப்பு ஒலி இதய வலது &ழ்அறையில் மட்டும் 
மையம் : கொண்டுள்ளதாகத்  தெரிவதுடன்;*' இது 

இதய: வலது &ழ். அறையின் ' Gach! Ors’ ஓட்ட்ப் 
பாதையில்: (outflow. pal ae அளவின் இருப்பது 
தெரிய வருவன்றது. ” ee 

  

wey 
பயக் தே ne 

வ கட    
ப ் (லப wah Va 

4 இதய ening pao: aie wyeares செலுத்திச் 
சோதித்தல்: ‘(right cardiac catheterization): இந்த 
ஆய்வில் கீழ்க்காணும் : தடயங்கள் * "இடை க்கின்றன? 

இதய நுரைமீரல் இரத்த' நாளத்தில் இதயத் தளர்வு 
நிலை. இரத்த அழுத்தம்' idinstolie” “bigod pressure) 
குறைந்து ! - காணப்படுகன்றது." எடம் வ wk wa dd 

ட்டி Nae டவல : Bie 

தனறயிரல் தமனி. அரைவட்ட ' "இதழ்க். வு 
அதிக அளவில் - காணும் ். நிலைகளில். "தமனியில், 

இதயத் ' "தளர்வின் *-நடுநிலை-இறு.இ 3 நிலைகளில் 
இரத்த.-* அழுத்தம் இதய,” வலது” Bp ் அறையின் 
தட னார் இக் த்துள்ளது..: 

maa i 15 
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amy sre 

"இரத்த நாளவழியே' எக்ஸ்' "கதிர். சேடுருவாத் சாயத் 
தினைச் செலுத்தி இதயத்தை எக்ஸ் கதிர் படம் எடுத்து 
ஆய்தல் . -(angio cardiography).. : இச்சோதனையில் 

எக்ஸ் கதர் ஊடுருவாச் 'சாயப்பொருள்: இதய்வெளி 

நுரையீரல் இரத்த நாளத்திலிருந்து- நுரையீரல் அரை 
வட்ட இதழ் வழியே: வலது 8ழ். அறையினுள். க9ந்து 
பின்சரிவடைதல் தெரிய வருகின்றது. இது போன்றே 
எக்ஸ் :. கதிர் 'ஊடுருவாத :சாயத்தினைப் . பெருந் 
தமனியுள். செலுத்த. ஆராயின், :. *இச்சாயம் ,, பெருந் 

. தமனி அரைவட்ட இதழ் வழியே இதயக் Bp அறை 
யினுள் பின்சரிவு வரர்லிர்மல இருப்பது தெரியவரும், 

ர் 

"இந்த பய்வின். போது, கசிவு உண்டாவது நுரையீரல் 
தமனி 'அரைவட்ட் "இதழில் மட்டுமே : சங்காக 
கண்டு, (கொள்ள Busy. tone 

   

"கோய்" கண்டறிதல். ‘iltterentiat க்காக), 
மார்பு ஒலிநோக்கி ஆய்வில் மார்பு நடு எலும்பின் 
இடது . எல்லையில் முக்கியமாக , மூன்றாவது-நான் 
காவது விலா _ எலும்பு: இடைவெளியில் இளநிலை 

இதயத் தளர்வு. முணுமுணுப்பு ஒலி, கேட்பின், , இது 
பெருந்தமனி அரைவட்ட இதழ்க் கவு காரணமாக 

ஏற்பட்டுள்ளதா, அல்லது 'நுரையீரல் தமனி அரை 
வட்ட இதழ்க் கசிவின் விளைவாக. ,அத்பட்டுள்ளதா 
எனத், தீர்மானிக்க, தவண்டும். ல 

* இம்முயற்சியில்" so வருவன ; ம், ப த்த 
வ்றடை ee 

ந்து     
rh " மார்பு- ஒலிநோக்கி. 'இம்வில்" கேட்டும் ‘seis 

தளர்வு" முணுமுணுப்பு ஒலி,” பெருந்தமனி " அரை 
'வட்ட் - இதழ்க் கசிவு” (நிலைகளில் நோயாளி ' மூச்சு 
வெளியிடும் சமயங்களிலும், நுரையீரல் தமனி அரை 

வட்ட இதழ்க்: கவு * நிலைகளில் நோயாளி . மூச்சு 
eae 'சமய்ங்களி லும் "நன்கு ,கேட்டுன்றது.... 

வ் \ ee EE 

  

்- நாடித்துடிப்பு , "எடுப்பான். ஃயர்ந்து (bounding 
வு் ‘Begone சரிதல்"". -(collapsing * nature’ Sof 

pulse), இதயச்"!  சுருக்கச்' 'சார்பு. 'இரத்த"' அழுத்தம் 
- (systolic * “01004 “ pressure) (வெகுவாக “ அயர்ந்தும்) 
இதயத்” தளர்வு" சார்பு: இரத்த” அழுத்தம்' ‘ (diastolic 
blood pressure); Gugawsg தாழ்ந்தும்: - காணப் 

. படல், கழுத்தின் . இருபுறமும் கரோட்டிட்டு இரத்த 
நாளங்களில் " நாடித்துடிப்பு" “நன்கு தெரிதல், " 'நகங் 

களுக்குக். Sips 'தந்துகெளில்: இரத்த ஓட்டத் துடிப்பு 
. தெரிதல்," 'கையிலும்' , தொடையிலும். ் 'ஒலிநோக்கி 
ஆய்வில் ~ 'நாடித்துடிப்புக்கு' ஏற்றபடி. , துப்பாக்கி 
வெழு.த்தலை ஒத்த ஒலி । கேட்டல் (pisto] shot sounds): 

இதயத்துடிப்பு "மின் வரை , படத்தில் இதய இட்து 
கீழ் : அறை , ்அருப்பெருக்கத்திற்கான ': : தட்யங்கள் 

காணல் : “போன்றவை “பெருந்தமனி ," அனரைவட்ட் 
இதழ்க் பித்னா அறிதறிதள்ாகும்; : 

reales     பரமு (பு Sy 147 is 

மார்பு. | ஒனிர்நோக்க ஆய்வில்: நுரையீரலின்: புகு 
“yoy. 

'மிட்த்தில்- நுரையீரல் .இரத்த நாளங்களில் நாடித் . 
. துடிப்பு அதக :. அளவில்'. . காணப்படல் இதய மின் 
வரைபட... ஆய்வின் - இதய: 

- பெருக்கத்துற்கான : தடயங்கள் காணல்,. உடல் ஆய் 
; வின் : போது... இணைந்து. காணப்படும். பல்வேறு 
பிறவி இதய பாதிப்புகள்,. ' நுரையீரல் இரத்த நாளங் 

_ களில் -:இரத்த : அழுத்தம் , வெகுவாக :; அதிகரித்துக் 
காணப்படல் : : போன்றவற்றிற்கான : தடயங்கள் om இக் 

ang) Eb அறை; உருப்:



கிடைத்தல், - இதயவலப் பகுதியில் “நுண்குழலினைச்”" 
செலுத்தி ஆய்ந்தால் நுரையீரல் தமனியில் இதயத் 
தளர்வு நிலை: இரத்த அழுத்தம்... குறைந்து காணப் 
படுதல் போன்றவை நுரையீரல் தமனி அரைவட்ட 

இதழ்க் கசிவிற்கான அறிகுறிகளாகும், ட்ட 

; இதய உட்புற ஒலிப்படப்பிடிப்பில் (intra cardiac 
phonocardiogram) முணுமுணுப்பு pel இதய வலது ----: 
கீழ் அறையில், முக்கியமாக, - இதய வலது 
கம் அறையின் வெளி இரத்த ஓட்டப்பாதையில், 
மையம் கொண்டு காணப்படுதல், இரத்த நாள 
வழியே எக்ஸ் கதிர் ஊடுருவாத சாயத்தினைச்' ~ 
செலுத்தி இதயத்தை எக்ஸ் கதிர் படம் .எடுத்து 
ஆராயும்போது (angio cardiogram) செலுத்தப்பட்ட 
சாயம் இதய வெளி "நுரையீரல் இரத்த, நாளத்தி 
லிருந்து துரையீரல் தமனி அரைவட்ட இதம்க் கசிவு 
வழியே இதய வலது சீழ் அறையினுள் கந்து பின 
சரிவு உண்டாதல், : எதிரொலி- -இதயப் படப்பிடிப்பு 
ஆய்வில் (6011௦ 0870102௨01) மூவிதழ்களில் படபட்ப்பு 
siresre) (fluttering of leaflets of tricuspid ~ valve)’ 
போன்றவை நுரையீரல் இதம் அழுக்கினை உறுதிப் 
படுத்தும். 

.. சிகிக்சை முறை. தனித்துக் காணப்படும் நுரை 
யீரல் தமனி அரைவட்ட இதழ்க் கசிவு நிலை மிகவும் 

அரிதாக இருப்பதுடன்; குறிப்பிடத்தக்க இரத்த ஓட்ட 
மாற்றங்களோ குறிப்பிடத்தக்க. அறிகுறிகளோ இன்றி ... 
இருப்பதனால், ' பொது. வாக மருத்துவம் தேவைப் 
படுவதில்லை, ் 

' இதனுடன் இணைத்து காணப்படும் மற்ற இதய 

பாதிப்புகளுக்காகத் த்குந்த (வேதியியல் மருத்துவம், 
அறுவை மருத்துவம் ஆயெவற்றின் : ;துணைநாட்ப் 
படுகின்றது. வலது இதயத் | ! தளர்வு : காணப்படின் 
(tight sided cardiac failure): அதற்கான வேதியியல் 

மருத்துவத்தின் அன்னா தாடப்படுகன்னன. 

அறுவைச்.  லச்சை மூலம் பாதிக்கப்பட்ட அரை 

வட்ட - இதழ்களை அகற்றி மாற்று : இதழ்களைப் 
பொருத்துதல்) பொதுவாகத், தேவைப்படுவதில்லை, 
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அரை வாழ்வுக் காலம் 

சில சுதிரியக்கத் தனிமங்கள் மிகக் குறுகிய காலத்தி 
லும் வேறு சில நீண்டகாலத்திலும் : சதை (06089) 

கின்றன. ஒரு "குறிப்பிட்ட : அளவு ' கதிரியக்கப் 

பொருள், தன் நிறையில்' பாதி அளவு சிதைவுற 

எடுத்துக் கொள்ளும் : நேரத்திற்கு அதன்: அரை 
வாழ்வுக்காலம் (1818 11/6 ற₹ர்௦0்) என்று பெயர்; : 

89இலிருந்து 98 வரை அணு எண்ணுடைய 
- தனிமங்கள் இயற்கையில் கிடைக்கும் கதிரியக்கத்தனி 
மங்களும் | 92-க்கு மேல் அணு எண்ணுள்ள செயற் 

கைத் தனிமங்களும் கதிரியக்கக் குணமுடையவை.. 
அவற்றைச் செயற்கை முறையில்தான் ஆய்வுக் 
கூடத்தில் உருவாக்க வேண்டும். செயற்கை முறை 

யில் செய்யமுடியும்போது, அவை ஏன்: இயற்கை 

யில் கடைப்பதில்லை என்ற ஐயம் எழுந்தது, யுரே 
னியம் கடந்த தனிமங்கள் ஒரு காலத்தில் இயற்கை 
யில் கிடைத்திருக்கலாம். அவற்றின் அரை வாழ்வுக் . 
காலம் குறைவாக இருப்பதால், விரைவில் சிதைந்து 

Loh சிறிது அளவுகூட : இல்லாமல் அழித்துவிட. 

டன. அதனால் அவை இப்பொழுது. இயற்கையில் 
கிடைப்பதில்லை. ஆனால் இப்பொழுது இயற்கை 
யில் இடைக்கும் கதிரியக்கத் தனிமங்களோ நீண்ட 
வாழ்வு உடையன. இவை: இன்னும் முற்றிலும் 
சிதைந்து விடவில்லை; எனவே இயற்கையில்: கடைக் 
கின்றன. அவையும் நாளடைவில் Heng hay 'நிலை 
யான ஓரிடத்தனிமங்களாக (isotopes) wre. 

லாம். அப்பொழுது அவை இயற்கையில் அ௮கப்படா; 
ஆனால், கிடைப்பதற்கு நீண்ட ஜேடுங்காகமர்கும், 

அரை ஆயுட்காலத்தை அளவிடல். யுரேனியம்-289 
போன்ற நீண்ட வாழ்வுடைய தனிமங்களின் அரை . 
வாழ்வுக் காலத்தை அளவிடல் முடியுமென்றாலும் 
அளவிடுவது சற்றுக் கடினம். ஆனால் குறைவடகச் 
சிதையும் கதிரியக்க சோடியம-24 (18010 80010 24) 
"போன்ற ஒரிடத் தனிமங்களை ஆய்ந்து அவற்றின் 
அரை வாழ்வுக் காலத்தைக் கணக்கிடுவது எளிது. 
இவற்றில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அணு எப்பொழுது 
சிதையுமென்று முன் கூட்டிக் கூற இயலாது, கோடிக்



240 அரை வாழ்வுக் கரலம் 

  

  

  

  

      

  

  
  EM ghia hae ER 
கணக்கான அணுக்கள் கினா ஆய்ந்தே கூற 
முடியும். ஏனெனில் இச் .சிதைவெல்லாம் ஒரு.புள்ளி 
யியல் விதியின்படியே (5181181101 1௧௭) நிகழ்கின் றன. 
ஒரு கராம். சோடியம்-24 இல் கோடிக், கணக்கான. 
அணுக்கள் உள்ளன. எனவே இத்தனிம்த்தைக் . கெய். 
கர் எண்ணியைக்! கொண்டு (Geiger counter) ug 
பாய்வு செய்யலாம். 1 :;)- 31 My ட வட? 

- 128 1 gm சோடியம்-22ஜ் எடுத்துக் கொண் 
டால், 75 மணி. நேரம் கழித்து இதில் 64° சராம் 
தான் மீதி இருக்கும்; ' மற்ற 64 கிராம்,. இயக்கமற்ற 
மெக்னீஷியம் 24- -ஆகச் “சிதைந்துபோகும்.' இன்னு 
மொரு 75 மண் , நேரங்கழித்து, .. , தொடக்கத்தில் 
இருந்த 'சோடியம்-24 இல் 82. கிராம்தான், எஞ்சும், 

அதாவது முதல். 15 மணி: 1, கழித்து இருக்கில், அரைப் 
1 டர து et ee 
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பாகம்தான் எஞ்சியிருக்கும், 96 கராம் மெக்னீசி 

யம்-24 உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டாவது 15 

மணி நேரத்தில் சிதைந்த அளவு சோடியம் 24, 

முதல் 75 மணி நேரத்தில் சிதைந்த அளவில் சரி 

பாதியாகும். இன்னுமொரு 15.மணிக் . காலத்தில் 

எதைவு 16 கிராமாகக் குறைகிறது. தொடக்கக் கால 

நிறையில் எட்டில் ஒரு பங்கு இந்த வகையாகச் 

சிதைந்து முடிவில் கதிரியக்க சோடியம்24, 

கதிரியக்கமற்ற நிலையான மெக்னீசியம் 24 

ஆகிறது. இந்திகழ்ச்சி வரைபடம் 2 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது, சோடியம் 24ஐப் : போலவே 

ஒவ்வொரு கதிரியக்கப் பொருளுக்கும் நிறை அரை 

மடங்காகக் குறையும் -காலம் ஒன்று: உண்டு, இந்தக் 

காலத்தைத்தான், அரை வாழ்வுக்காலம் என்று கூறு 

கின்றோம். 

சிதைவு மாறிலி (Decay constant). மேலேகு றிப்பிடப் 

பட்டது போன்ற ஆய்வுகள் பலவற்றின் உண்மை 

களிலிருந்து Spacer அனுபவவிதி (empirical law) 
-At 

காணப்பட்டது. அதை 1 Noe 

என்று குறிப்பிடலாம். aaa “11, என்பது தனிமத் 

இல் தற்பொழுதுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை; 

171, என்பது $ நொடிகளுக்குமுன் ஆய்வு நடத் 

தத் தொடங்கியபோது உள்ள அணுக்களின் எண் 

ஒன்று , 

அரை வாழ்வுக் காலம் 241 

ணிக்கை; a என்பது சிதைவு மாறிலி (060௨ cons- 
tant). "இந்தச் சிதைவு மாறிலி ஒரு . குறிப்பிட்ட 
தனிமத்தின் சிறப்பியல்பாகும், மேற்கண்ட விதி 
பபின்படி.' அணுவின் எண்ணிக்கை முதலில் விரை 
வாகவும், பிறகு போகப்போக மெதுவாகவும் குறை 
வதைக் காணலாம். மேலும் அரை வாழ்வுக் காலமா 

“கிய Tg மதிப்பு 0,.693/4 என்றும் நிறுவலாம். 
எனவே அரை வாழ்வும், சிதைவு மாறிலியும் எதிர் 
வி௫ிதத்இலிருக்கன்றன. சில கதிரியக்கத் தனிமங்களின் 
அரை வாழ்வும் சிதைவு மாறிலியும் பட்டியல்-1இல் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ் 

அரை வாழ்வின் இயல்புகள், சுதிரியக்கமுள்ள 
அணுக்களின் அரை வாழ்வை மாற்றவோ, 'குறைக் 
கவோ, நீட்டவோ முடியாது, அழுத்தம் (01658ய076), 
வெப்பநிலை (1826781076), சூழல் (6071006084), 

அவை இருக்குமிடம்-நீர், நீர்மம் (வேறு எந்த 2௦ 5 
. .. மரக (மச010ஐ) இருந்தாலும்) போன்றவற்றின் எந்த 

[மாற்றமும் அரை வாழ்வை மாற்ற முடியாது. ஒவ் 

வொரு கதிரியக்கப் பொருளுக்கும் ஒர் அரை வாழ்வு 
உண்டு, அது தனிமத்திற்குத் தனிமம் வேறுபடும், 

: பட்டியல்-2 இல் சில தனிமங்களின் அரை வாழ்வு 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஒருநொடியில் 10 இலக்கத்தில் 

  

  

      
  

  

  

பட்டியல்' 1 சில கதிரியக்கத் தனிமங்களின். அரைவாழ்வும் சிதைவுமாறிலியும் 

. எண் பெயர் ் அரைவாழ்வு சிதைவுமாறிலி 

1. யுரேனியம் 228... |. 45௩10 ஆண்டு . 4,87540-18 நொடி-* 

2, ரேடியம் ve 1690 ஆண்டு . 74285௩1013 Opry! 

ர ச் சோருவம், 24... 15 மணி ... 3,282௧1074 நொடி 

கி... கரி 34, 5600 ஆண்டு (3,922x10-" நொடி-* 

பட்டியல் 2 சில கதிரியக்கத் தனிமங்களின் அரைவாழ்வு 

எண் பெயா் .. குறியீடு ௮. எபை, ௮. எண் அரை வாழ்வு 

t, ரேடியம், Ra, 226 88 106 நொடி 

2, சோடியம் 24 . Na 24 24 11 75 மணி 

9, பொலோனியம் 1 7௦ 210 :: 84 த நாள் 

4 ஆக்மனி௰யம். : 40 227. 89 22 ஆண்டு 

be) | ரேடியம் Ra 226 88 7690 ஆண்டு 

6, நெப்டூனியம் Np . 237 93 2.2 X 108 ஆண்டு 

7, | யுரேனியம் ,298 1298 238 92 “45 100 ஆண்டு 

9, an) 14 014 14 6 5600 ஆண்டு 

9, ரீனி௰யம் Re 187 75 4 % 7011 ஆண்டு 

10, வனேடியம் 3 51 23 5 % 1015 ஆண்மு             
    

௮,242 1/8 

 



‘2. Harvey, B.G., 

| 
- ஆறு உறுப்புகள் : கொண்ட'. அலிவளையங்கள் பல . 

: அரோமாட்டிக் ஆக்கம்... 

242 அரோமாட்டிக் ஆக்கம் 

ஒரு பங்கிலிருந்து' (ரேடியம் - 108 நொடி) 
50 இலக்கம் கோடி ஆண்டுகள் வரை (வனேடியம்-* 
5 x 1015 ௮) அரை வாழ்வு பரந்திருக்கின்றது. அரை 
வாழ்வு தவிரச் சராசரி வாழ்வு (8161826 1116) என்ற 

ஒரு பண்பும் கதிரியக்கப் பொருள்களுக்குக் 'கற்பிக் 
கப்படுகன்றது. கதிரியக்கப் பொருளில் உள்ள ஓர் 
அணு எப்பொழுது சதைவூறும் என்று கூற இயலாது. 
கொடுக்கப்பட்டதில் பாதி அதன் முதல் அரை 
வாழ்வுக் காலத்திற்குள் சிதைவுறுகன்றது , என்பதை 
மட்டுமே அரை வாழ்வு ' தெரிவிக்கின் றது. சராசரி 

வாழ்வுக் காலம் (7), 1/4 க்குச் சமம் என நிறுவலாம், 

அரைவாழ்வுக்கும் சராசரி வாழ்விற்கும். உள்ள 
அகலக் 5 ு 0,693 *ஆகும்.' 2: 

ன். Re. 
prem ட பா 

ட. 

1, Evans, R.D., “The Atomic Nuclei, McGraw-Hill 
Book Co., New York, 1955, 

Introduction to Nuclear. Physics 
and Chemistry, 2nd Ed. Prentice-Hall sEngiewoud 
cunts, N.J., 1969. 

"முறைகளில் அரோமாட்டிக் ysl (aromatisation) 
; அடைகின்றன. இரண்டு வகை வினையூக்கிகள் (0244- 
19819) இதற்குப் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 
அவற்றுள் பல்லேடியம், பிளாட்டினம், நிக்கல் போன் 
றவை ஹைட்ரஜனேற்ற வினையூக்கிகளில் ஒரு வகை 

ஹைட்ரஜனேற் றப்படுவதன் 
தான் இது, 

யாகும், இரட்டைப் பிணைப்புகள் . (0௦0416 . ௦௨48) 
மறுதலை (reverse) 

  

.Gearciact (quinones), 
_ carbon) ஆயெவற்றையும் பயன்படுத்தி அரோமாட் 
“டிக் அக்கம் செய்யலாம். அரோமாட்டிக் ஆக்கம் 

் * செய்யப்பட வேண்டிய வளையங்களில் ஏற்கெனவே 

. இருந்தால் அரோமாமட்டிக் _ 
நிகழ்கிறது. 

இள ௱ஈட்டூஸனாம் '' ‘ 

சூமுபருத்தல், கம் 

ர குந்தகம் (sulphur), _ செலீனியம் ஸ் (seleninum ) 

போன்ற வினையூக்கிகள் இரண்டாவது வகையாகும். 
இவை நீக்கம் பெறும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் 
சேர்ந்து முறையே ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அல்லது 
ஹைட்ரஜன் செலினைடு அகியவற்றைக் கொடுக் 

, இன்றன. .., 

9௪லீணியம் 
எவ ஆ +3H,Se 

'இவ்வினைகளின் : வதி முறைகள் (mechanisms) 
இன்னும் தெளிவாக்கப்படவில்லை. இவ்விருவகை 

 வினையூக்கிகளைத் தவிர, வளிமண்டல ஆக்சிஜென் 
(ம005ற16110 ௦௩3250), செலீனிம் டைஆக்சைடு, குய் 

களர்வுற்ற ai) (activated 

ஒன்று அல்லது இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்புகள் 

அர்கம் பச, ede 
& 

, குய்னோன்களால் நடைபெறும் . அரோமாட்டிக் 
-ஆக்கமானது: ஈழ்க்கண்டவாறு “தடையெ றுகி ற 2.



குய்னோன் (901௩0௦6) ஆக்சிஜனுக்கு முதலில்: :ஓர் 
ஹைட்ரைடு அயனி(141106 100)மாற்றப்பட்டுப் பிறகு 
இதனால் விளையும் ஃபினாக்சைடு அயனிக்கு (pheno- 

xide ion) 9@.. புரோட்டான் (proton) மாற்றப் 

படுகிறது. ரர ரதத க டு 

ஸ்ட்டிராய்டுகள் (steroids), டெர்ப்பீன்கள் ர் 
ற606$) போன்ற இயற்கை விளைவுப் பொருள்களின் 
அமைப்பைக் (611001016) கண்டறிய நிகழ்த்தப்படும் 
ஆய்வுகளில் அரோமாட்டிக் ஆக்க. வினைகள். இன்றி ' 

யமையாத: பங்கை வகிக்கின்றன. * ar 

அரோமாட்டிக் ஆக்கம் - செய்வதற்கான இறந்த 

முறைகளுள் ஒன்று, வினையூக்கி ஹைட்ரஜன். ஏற்ற 
மாகும் (0841112.... 134702021100), ஏதாவது ஓர் 

ஹைட்ரோ அரோமாட்டிக் சேர்மத்தைப் பிளாட்டி. 
னம்,பல்லேடியம்,நிக்கல் போன்ற வினையூக்ககளுடன் 
சூடேற்றினால் அரோமாட்டிக் ஆக்கம் நிகழ்கிறது. 

  

'-அரோமாட்டிக் ..ஆக்க. : வினைகள் பகுப்பாய் 
விலும் (314]4515);::.. தொகுப்பு வினைகளிலும் ($90- 

466515 '76&011008) மிகவும் : பபன்படுகின் றன... பல பல் 

வளைய அரோமாட்டிக் சேோர்மங்களைத் தயாரிக்கும் 

முறையில் இறுதி நிலையில் அரோமாட்டிக் ஆக்கம் 
நடைபெறுறது. பல நாஃப்தலீன்' 'பெறுதிகளையும் 
(naphthalene derivatives), "பினாந்தரீன் பெறுதி 
களையும் ‘(pkenantherene derivatives) பெறுவதற்குப் 
பயன்படும் தொகுப்பு . முறையில் அரோமாட்டிக் 

ஆக்கம் .. Qos” நிலையில் வளையமாக்கலுக்காக 

pepe 
ற 2- இருஹைட்ரோக் யசோலினன் நைட்ரோ 

வ் பவ்கல் 'ஆக்சிஜனேற்றம் .. (௦௩108(1௦0) செய்து 

கியூனோலினைப் (04010௦1106) .. பெறும்முறை அரோ 

மாட்டிக் ஆக்கத்திற்கு மற்றுமோர். எளிய எடுத்துக் 

காட்டாகும். 2 ள் 

  

. எஸ்.ரா. 

8. , 

என்ட ட. தறுவிடிக் 200 
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நூலோதி 

1. . McGraw-Hill Encyclopaedia of Science and 
-Technology,~ Vol. 1, Fourth Edition, McGraw- 

i Hill Book Co., New’ York., 1977. °. :; 

தத 21114 LL., “Organic Chemistry, Vol.J, Sixth 
Edition, ELBS, London, 1973. கட்க ட? 

அரோமாட்டிக் ஜஹுட்ரோக்கார்பன்கள் 

கரிமச் சேர்மங்கள்; அவற்றின் அமைப்புகளுக் 
கேற்ப, திறந்த சங்கிலித் தொடர் சேர்மங்கள். என 
cyto (open chain compounds),: பென்சன் வளைய 

அமைப்பைக் கொண்ட சேர்மங்கள் எனவும், . அலி 

வளையச் சேர்மங்கள் எனவும் (௨11094011௦ ௦0௦0000110), 

பலஇன வளையச் சேர்மங்கள் (heterocyclic com- 
pounds) எனவும் நான்கு Stems Gia” 

் முன்னர் ஆராயப்பட்ட கரிமச் சோர்மங்கள் 

் பொதுவாகக் கொழுப்பு: அமிலங்களே (18103 80145) 

ஆகும். அவற்றின் அமைப்புகளில் இறந்த - சங்கிலித் 
தொடர் இருந்ததால் இறந்த சங்கிலித் தொடர் சோர் 
மங்களுக்கு . அலிஃபாட்டிக். சேர்மங்கள்: (311010௧110 
௦0௦05] எனப்பெயரிடப்பட்டது. (அலிஃபாட்டிக் 
என்றால் கொழுப்பு என்பது பொருள்), 

இயற்கைப் பொருள்களான பிசன்கள், எண் 
ணெய்கள் முதலியவற்றிலுள்ள கரிமச் சேர்மங்கள் 
நறுமணத்தை உடையவை, அவை பென்சீன் வளைய 
அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. ஆகவே, பென்சீன் 
வளையங்களைப் பெற்றுள்ள பொருள்களுக்கு அரோ 
மாட்டிக் சேர்மங்கள் (8000811௦ compounds) strewn. 
பெயா் வழங்கலாயிற்று. ((அரோமா' என்றால் 

கிரேக்க மொழியில் நறுமணம் என்பது பொருள். 
அலிஃபாட்டிக், அரோமாட்டிக் .சேோர்மங்களிடையே 

யுள்ள வேற்றுமை மணத்தால் மட்டுமின்றி : 'அமைப் 
பாலும் உண்டாகும் என்பது தற்போது உறுதியாகி 

யுள்ளது. 

பென்சன் வளையத்தைப் -பெற்றிருக்கும் பென் 
சீன்: (0,11;)) டொலுயீன் (041,), நாஃப்தலீன் 
(C),H,) ஆகியவற்றின். அைய்புகள் பக்கம் 244 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

- அலிஃபாட்டிக் சேர்மங்களைப் போலவே அரோ 

மாட்டிக் சேர்மங்களிலும், ஹைட்ரோக்கார்பன்கள், 
ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் (ஃபினால்கள், ஆல்கஹால் 

கள்), ' ஈத்தர்கள், ஆல்டிஹைடுகள், ஃட்டோன்கள்,
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உண்க ன டொலுயின் நாஃப்தலீன் 

கார்பாக்கிலிக்' '' அமிலங்கள்: (0200034110 ‘ acids), 

அமீன்கள் (௨௭1068) முதலியன உண்டு. அரோமாட் 

டிக் , சேர்மங்களின : பெரும்பகுதி . நிலக்கரித் தாரி 

லிருந்தும், - சிறுபகுதி .-தாவர :...!இனங்களிலிருந்தும், 
விலங்கினங்களிலிருந்தும்: : , பெறப்படுகின் றன. தற் 

போது, ..பெட்ரோலியமும் . seem ete 

கான மூலப்பொருளாக அணவிகு பத்ர் et. 
சனி 4 . A at 5 

பென்சீன் வனனலத்இல் உள்ள எல்லா: ஹைட்ர, 

ஜன் அணுக்களும் சமமானவை. எனவே அவற்றில் 

ஏதேனும். ஒர் ஹைட்ரஜனைக் குளோரின் அணுவால் , 
பதிலீடு (8105110110) செய்தால் குளோரோபென் சீன், 

(chlorobenzene) கிடைக்கறது. , அதாவது ஒரே ஒரு. 
பதிலீட்டுப் பொருள்தான் ; கடைக்கும். குளோரினுக் 
குப் பதில் மற்ற ஹாலோஜன்.. (halogen) | (உப்பி) 

அணுக்களும் இருக்கக்கூடும்; ....:::... (122 
ட. ம. 

து 

a
 

ce 

See yen Swan cite 
Ae ws we SD Mi" 

  

to
 

3 

ரட் “ஹாகலாகன் அத. ர் 

ie * ர ரத. ‘ ட்ப 
ட a og EY . : வ 1 4 ஒட 

'குளோரோபென்?னுடன்... இரண்டாவது - குளோரி 
னைச் சேர்த்தால் மூன்று; அணைகள் “மாற்றுகள், 
(isomers) கிடைக்கும். ம டன 

Cl 
eis a Phe Vb 

      ய... 
ஆர்த்தோ (15) மெட்டா (1, 3) 

டைகுளோ2ே ரா டைகுளோரோ: 1 ் பாரா 61 2) 
. பென்சீன் ப் . = Gua Per ny ont oom 

ve ee ப் “த ay a உபென்சின்,.. tate ட் 

ஆர்தோ ' மாற்றை (ortho isomer) ) ௦-என்றும், 
மெட்டா' மாற்றை ' (meta - isomer) - M-sr ew mb, 
பாரா. ' மாற்றை: (0878 160087)  ற-என்றும். குறிப் 
பிடுறோம். *: இதேபோல்' டொலுயீனுடைய மூன்று 
பதிலீடு செய்யப்பட்ட அிதட்டேல்டோலுமின்கள் 

ணவ 4 get BN By Lp APR எடு ஜி ட 

   
. O- நைட்ரோ. க் m: ob pe Gor லட் 107. 
டொலுயீன். 7 டாலுயின்.., வற நைட்ரோ. 

ai காக விர எட aul sete. டடொலுயீன். 

தார் (tar) நிலக்கரியிலிருந்து தடைப்பதாகும். 
தாரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் பொருள்கள் தாரின் 
விலையைக் ... காட்டி லும் பன்மடங்கு 'விலையுயர்த் , 
தவை, (அப்பொருள்களுள்;- Quist Fair, Gur gir.) 

ச 1 காஃப்தலின் Beware / மிகவும் மசிகபமாதம்லைட 

கிலக்கரிவைச் சிதைத்துக் காய்ச்சி வடித்தல், நிலக்கரி 
பலவகைப்படும். அதில் கார்பனுடன் ஹைட்ரஜன் 
முதலிய தனிமங்கள் சேர்ந்த பொருள்கள் அடங்கி 
யிருக்கின்றன. .,ஹைட்ரஜன்.., கொண்ட. .கார்பன் 
பொருள்கள். மிகுதியாக .. இருக்கும் ; "நிலக்கரி . ஒரு 
வகை. ;ஹைட்ரஜன்..: கொண்ட . கார்பன்பொருள். 
குறைவாக இருக்கும்' நிலக்கரி. மற்றொரு வகை. .., 

் இீக்களிம்ண்ணர்ல் (fire 889)செய்யப்பட்டபெரிய : 

கொப்பறைகளில் ,, - (760218), நிலக்கரியைக் காற்றுப் 
படாமல் த்குந்த.., 'வெப்பநிலைக்கு , .(100”0-க்கு 

மேற்பட்டு) - . வெப்பப்படுத்தினால் " a பலவிதமான" 

வளிம்ப்' பொருள்கள்," நீர்மப். பொருள்கள், ஆவியா 
கும்' திண்மப் பொருள்கள் ஆகியவை ' பிரிகின்றன... 
வளிமமாகாமல் எஞ்சியிருப்பது கட்டிக்கரி 'மட்டுமே.' 
உலோகவியலில் (metallurgy), உலோக ஆக்சைடை 

உலோகமாக - ஆக்சிஜன் : ஒடுக்கம் (reduction): செய் 
வதற்குக் : கட்டிக்கரி பயன்படுகிறது. மேற்கூறிய வளி 
மப் பொருள்கள் குளிர்ந்த குழாய்கள் மூலம் செலுத் 
தப்படும்போது, தார், அம்மோனியா போன்றவை 

நீர்ம நிலைக்குச் சுருங்குகிள்றன. பின்பு நிலக்கரி 
வளிமம் ,ஒரு கூண்டின் வழியே. செலுத்தப்படுகிறது; ட 

் இக்கூண்டின் உச்சியிலிருந்து, சொட்டும் கிரியோ | 
- சோப் '(026050(6) எண்ணெயுடன் இதிலுள்ள பென். 

, சீன்: ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் கலந்துவிடுகன்றன. 

“Dos வாலையில் காய்ச்சி வடிக்கும்' பொழுது 
(குறைச்செறிவு... எண்ணெய் கிடைக்கிறது. இதில் 
பென்சீன் (60%), டொலுயீன் (15%), சசைலீன்கள் 

(20%) . முதலியவை உள்ளன. மீதியுள்ள நிலக்கரி 

லவ



வளிமத்தைச் :.சுண்ணாம்பு, இரும்பு 'ஆச்சைடு (1801 
0114௪) ஆகியவற்றின் வழியாகச்: செலுத்தும்போது 
கார்பன் டைஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு 

ஆூயவை நீக்கப்படுகின்றன. எஞ்சியுள்ள வளிமம் 

கப்ப ரநினிரகிப் வயண்படுகிறது. இரத oe 

் 7000₹0-க்கு.. மேற்பட்ட வெப்பநிலையில் (high 
temperature _ carbonisation) நிலக்கரி சிதைத்துக் 

காய்ச்சி. “வடிக்கப்பட்டால் (destructive fractional 
distillation) தான் “தாரிலிருந்து மேற்கூறிய பொருள் 
கள் கடைக்குமென்பதும் 600°C. -க்கு குறைந்த வெப்ப 
நிலையில் (low temperature . carbonisation) . தாரில் 

பென்ட்டேன், ஹெக்சேன் போன்ற. பெட்ரோலிய 
அஹைட்ரோகார்பன்கள் ; : இருக்குமென்பதும் ் குறிப் 

வ தக்கது: : 2 பம டு பகர அங்வக? 

  

பொது! அரோமாட்டிக் . “பண்புகள். (௮). “பென்சீனி 
லுள்ள ஆறு கரி அணுக்களடங்கெ வளையம். மிகவும் 
நிலைப்புத் தன்மையுடையது, Un வினைகளில் 
வளையம் ' : சிதையாமலிருப்பதனால். இதனை . அறிய 
லாம்., ந த ர த கட் ad de hla 1 all 2 

பரலி were ete He 

(ஆ) அரோமாட்டிக் சேர்மங்கள். ச் “நிறைவு 

றாமலிருப்பினும் (unsaturated) *” * உடனிசைவினால் 
(resonance) நிலைப்புத்தன்மையுற்று, ஹைட்ரஜன், 
ஹாலோஜன், ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு முதலிய 
வற்றுடன் கூட்டுச் சேர்மங்களைக் கொடுப்பதில்லை, 

௩ 

(இ) அசெட்டிலினைப் பல்லி தாக்கல் (poly 

merisation) மூலம் - -பென்சனைப் பெற முடிகிறது. 

பெட்ரோலியம் 'பிளத்தலினாலும் (cracking of 

ற21101 போப! -பென்சீன.. சேர்மம் கிடைக்கிறது... நிலக் 
கரியைச் சிதைத்துக். காய்ச்சி வடித்தால் பென்சீன் 
சேர்மம் கிடைக்கிறது.. இதிலிருந்து இறத்.த : சங்கிலித் 

தொடர்ச், சேர்மங்கள், (open chain compounds), Quew 

Soa போன்ற. 'சேர்மங்களை ; see அவதிகள் 

கழியை என அறியலாம். ... த Oye) 
் கத Cean he” bay ., 

ta wei 'ஹைட்ரோக்கார்பன்களை 

நைட்ரோ தொகுதி ஏற்றத்திற்கும் (nitration), சல்ஃ 

பானிக் தொகுதி ஏற்றத்திற்கும் 
எளிதில் உட்படுத்த முடியாது. 
ரான் சுவர் பதிலீடுகளை. (electrophilic . substitution) : 

பென்சீன் சேர்மங்கள் எளிதில் அளிக்கக் கூடியவை, 

me Je டைய சோனியம் உப்புக்களையும்( diazonium . 
salts), குய்னோன் ' சேர்மங்களையும் (quinone : 

compounds) . 'அரோமாட்டிக் சேர்.மங்களில்' காண. 

லாம்.” . ப. 

ட அலிஃபாட்்டிக் -ஹாலைடுகளை எளிதில் 

ஆல்கஹால்களாகவும், ,. அமீன்களாகவும். (amines) 

(sul phonation ). 

: இம்மாதிரி எலெக்ட் | 
| 
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மாற்றலாம். ஆனால், அரோமாட்டிக் ஹாலைடுகளை 
இம்மாதிரியான அணுக்கவர் பதிலீட்டிற்கு (00016௦ 

philic substitution) எளிதில் உட்படுத்த முடியாது. 
ப 

(எ) குரோஸ்ஈப்டிக் ஹைட்ராக்கி சே்மங் 

களான ! : ஃபீனால்கள். '(01460019) அமிலத்தன்மை 

யுடையவை:: “ 

(ஏ) நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு உடனி 
ருக்க (காம்ரும௦05 கர) அல்க்கைல் அல்லது அசைல் 
ஹாலைடுகளுடன் : (8091 11865) . வினை.. புரியும் 

போது, பென்சீன் .சேர்மங்களிலுள்ள ஓர் ஹைட் 
ரஜனுக்குப் பதில் அல்க்கைல் .அல்லது : அசைல் 
தொகுதி சென்றடைகிறது, இதனை ஃபிரீடல்-கிரா 

reaction) '. என்று ஃப்ட்ஸ் .வினை.: (1ீரர்6ம்6]- மிக 
எழைக்கிஜோன், ல்க உ டல 

  

(ஐ) வளிம நிலையில் காற்று அல்லது Bs 
னுடன் வனேடியம் பென்ட்டாக்சைடு (7,0,) உடன் 

இருக்கப் -பென்சன்... 'ஆக்சிஜனேற்றமுற்று . மலியிக் 
நீரிலியைக் (081616 8௦13011046) - கொடுக்கிறது. . 
ஷா தத ன. வம்ப ஒப பி் 

வடனழபம் :. 1 

2 +902 
ட ஸி 'எப்ண்டால்ளைரு 

ae . 3 mo, YY : 

  

HC —co 

2 | 
Pom Hc — Co ப்ட் 

1) WD TH) Be | _நீரிலி . 

O+ 402 + 4Hz,0 

(ஒ)ஏற்கென்வே குறிப்பிட்டபடி பென் சனிலிருத்து 
ஒரே ஒரு பதிலீட்டு விளை பொருளும், இரு பதி 
ASLO நிலைகளில் o-, m-, p- என்ற மூன்று மாற்றி 
, பயங்களையும் பெறலாம், மேலும் நிக்கல் உடனிருக்க 
பென்சீன் ஹைட்ரஜனுடன் சேர்ந்து வளைய ஹெக் 
சேனைக் (01௦3௭6) கொடுக்கறது. இதவால், 
பென்சீனில் உள்ள. ஆறு கரி அணுக்களும், ஒரு 
வளையத்தில் தான்; இருக்க . வேண்டும் எனவும்,
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fe oa ட த ் 5 ர், c ல் உ ion) 

he. . : on . 

ஒல்வொருகரிஅணுவும் 9 ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவுடன் 
தான்: இணைந்திருக்க Golenigiy ere wate 
கொள்ள முடிகிறது. எ ee 

(9) . ஹாலோஜன்கள் : . 'பென்சினுடன்' Gait 
Asis றன. சேர்சன்ற ஹாலோஜன்களின் எண்ணிக்கை 
ஆறு ஆகும், ஆகவே பென்சன் மூலக்கூறு ஒன்றில் 
மூன்று இரட்டை' இணைப்புகள் (double. “ bonds) 
உள்ளன... a ; 1 5 

7 ளி 1 Le Dee of, my 

: அசோணுடன் (ozone) வினைப்படும்போது டிரை 
ஓசோனைடு (1110200186) கிடக்கிறது. இதனை நீராற் 
பகுக்கும்போது (1401014818) இளையாக்கா ல் (81௦௧21) 
கிடைக்கிறது. எனவே, பென்சீன் வளையத்தில் 
மூன்று இரட்டைப் பிம்பிள் கனை என்பது 
அணா க ் சத் 

‘Gia, லும் குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் கார பர்மாங் 
கனேட் கரைசல் (2%) பென்சீனுடன் * வினை.. புரிவ 
இல்லை. : அதற்குமாறாக, .ஹாலோஜன் .. ஏற்றும் 
காரணிகள் முன்னிலையில் ஹஊாலோஜன் வினைபுரிந்து 
பதிலீட்டுச், 'சேர்மத்தைக் . கொடுக்கிறது.,: ஆகையால் 
இவ்வீரட்டைப் பிணைப்புகள் அசாதாரண. அன்னர் 

, யைப் பெற்ற றிருக்கின் per ட்ட . ட ட் 
. vou ee at rf : 

கெக்குலே (Kekule) ஈஎன்ற ௮ றிவீயல்அ நிஞா் 
கீழ்க்கண்ட வடிவங்களைப் பென்சீனுக்கு அளித்தார். 

ist 

  

cut wt ae cee fe tit a 

அதாவது. இதில், உள்ள இரட்டைப் ' பிணைப்புகள் ட் 
மிக வேகமாக.மாறிக்கொள்வதால் ஆறு * பிணைப்பு 

. களும் ஒரே சீராக அமைூன்றன; 3 எனவே :இதனை 

ஏதாவது ஓர்..அமைப்பால் குறிப்பிடலாம்.என- அறி 

a= அல்லது... 

    

AC mrid, இவ்விரு அமைப்புகளையும் விதிக்குட்பட்ட் 
அமைப்புகள் (canonical structures) என்று, கூறுவ 

துண்டு. 

பண னன். வரையான effect). சோ்மங் 

களின் நிலையான உள்ளமைப்பு என்பது, ஆற்றலைப் 
பொறுத்தவரையில்," உண்மையான இரண்டு அமைப் 
புகளின் _ மையமாக இருக்கறது; இவ்விரண்டு அமைப் 
புகளும் . ' சற்பிதக்கொள்கை : (hypothesis) .: அளவிலே 
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவை. ் இவ்விரு” நிலைகளும் 
உண்மையாகவே ' 'இருக்கவேண்டுமென்றில்லை.. இவ் 

விரண்டும் இரண்டு எல்லைத்' தன்மைகள் (limiting 
properties) 3@td. இவ்வீரண்டு எல்லை ' வரையறை 
அமைப்புகளின் (ஆற்றல் : பொறுத்தவரை) * நடுவில் 
நிலையான அமைப்பு இருக்கவேண்டும்.எலெக்ட்ரான் 

இடப்பெயர்ச்சி (electron displacement) செய்து 
கொண்டிருப்பதால்,'' ்இவ்வமைப்பைத் இட்டவட்ட 
மாக. எழுதிக்காட்ட முடியாது. னர் ஒங்க உ, 

ம ம் அர டத் ணார 

.. உடனிசைவின் காரணமாச; - பென்சன்: அமைப் 

பைக் ப்க்சண்டலாது SRC era, பிற அறிவி 

    
யலாரால் மாறுபட்ட: பல: வடிலங்கள் : ‘Gust Bini 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. “பென்சன்” 'வினைப் ' பண்பு 
களைக் Greg ei வாய்பாடு” உணர்த்துவதாகக் 
காண் றாம்.': -- மேற்கூறப்பட்ட ட் அரோமாட்டிக் 

பண்புகளாலும்'-” பெல் சீனின் .* “அமைப்பு 2 கீழே 
' கொடுக்கப்பட்டுள்ள' அமைப்புகளின் ' உடனிசைவுக் 
கலப்பே (resonance: mixture) _ என்ற முடிவுக்கு 
வரலாம்; rhe பப ் தத 0 இடு re 

adhe} © oo pA ha ட். 

  

. ஆற்றல். - இலகும் 
'வளையஹெக்சேனை' ர ஹைட்ரஜனே ற்றம் 

(bydrogenation) செய்யத் ' தேவையான ' ஆற்றலை 

பெனசீனின் கடனிசைவு 
‘energy ).



நியமமாகக் .கொண்டு கணக்கிட்டால், அது. 568, 

கலோரி-என்று அறிகிறோம். பென்சீனின் நிலைப்புத் 

தன்மைக்கும் அரோமாட்டிக் பண்புகளுக்கும் உட்னி 

சைவே காரணம் எனத் தெரிகிறது. பென்சீன் மூலக் 

கூறின் . பல வடிவங்களில் கெகுலேயின் வடிவமே 

சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. , . 

ஈத்தேன், புரொப்பேன் .. போன்ற சேர்மங் 

களில் கரி - கரி அணுக்களின் ஒற்றைப் பிணைப்பின் 

Bers (bond length) 7. 54 &, எத்திலினிலுள்ள 
கரி - கரிஅணுக்களின் இரட்டைப் பிணைப்பின் 

நீளம் 3. 33 A. 36-கதிர் விளிம்பு வளைவின்படி 

(8-183:- 01215014௦0). பென்சீன் .. தட்டையாக ஒரே 
தளத்தில் . இருப்பதாகவும், கரி:-. கரி அணுக்களின் 

இடைப்பிணைப்பு நீளம் 1. 39 A எனவும் அறிய 

முடிவறைது. : தட்டையாக இருப்பது :.: இரட்டைப் 
பிணைப்பைக் காட்டுவறைது...'ஆனால் , பிணைப்பு 

நீளத்தைக் கருத்தில் கொண்டால் இது ஒற்றைப் 
பிணைப்பிற்கும் இரட்டைப் பிணைப்பிற்கும் : இடை 

யேயுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, இதிலிருந்து 

உடனிசைவுக் கொள்கை (2650084006 theory) மெய்ப் 

பிக்கப்படுகின்றது, மேலும் பென்சீனின் எல்லாப் 

,பிணைப்புகளும் ஒரே மாதிரியிருக்கின்றன என்பதும் 
தெளிவாகிறது... இரண்டு Recent Oe 

அள்ள கோணம் 120” அகும், 6m ysl 

: றல்வனைய 'அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோக்காம்பன்கள் 

(polycyclic aromatic hydrocarbons). பல்வளைய 

அல்லது பல்கரு அரோமாட்டிக் சேர்ம (polynuclear 

aromatic: compounds) மூலக்கூற்றில்,இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட பென்சீன் வளையங்கள் உள்ளன. 

இவ்விரு வகைப் பல்வளைய அரோமாட்டிக் சேர்மங் 

களையும் வேறுபடுத்திக் காணலாம். : அவற்றில் 

ஒன்றில் “பென்சன் வளையங்கள் நேராகவோ 

அல்லது கரி அணுக்கள் மூலமோ பிணைக்கப் 

பட்டுள்ளன. மற்றொன்றில் இவ்வளையங்கள் பொது 

வான கார்பன் அணுக்களால் பிணைக்கப்பட்டவை 

பாகும், : . 

கரி அணுக்களின் 'மூலம்' அல்லது நேரிடை 

யாகப் பிணைக்கப்பட்ட பென்சீன் வளையங்களை 

யுடைய சேர். மங்கள்-டைஃபீ னைல்(1ற2091), பென்சி 

டீன் (benzidine) ,போன்றவை - இவ்வகைக்கான 

எடுத்துக்காட்டுகள். ் 

ட கருக்கள் இணைந்த சேர்மங்கள். நாஃப்தலீன், 

ஆந்த்ர€ன் (3௦10180606), பினாந்தீரீன் ( phenanthrene), 

பைரீன் (ராக!) போன்றவை பென்சீன் கருக்கள் 

, இணைந்த பல்வளைய அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோ 

கார்பன்களுக்கு . எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இச் 

சேர்மங்களனைத்தும். கரித்தாரிலிருந்து பெறப்படு 
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இன்றன. இவற்றுள். மிக எளிய சேர்மம். நாஃப்தலின் 

அகும். 

60 660 
தாஃப்தலீன் ' ்... ஆந்த்ரசீன் 

  

பீனாந்த்ரீன் 

நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட Quen iz 

வளையங்களைக் கொண்ட பல்வளைய அரோமாட் 

டிக் சேர்மங்கள் சல 8ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

a ஒட 

பெரிலீன் 

  

கிரைசின் யைசீன் 

பல்வளைய அரோமாட்டிக் . ஹைட்ரோகார்பன் 

களுக்குப் பெயரிடுவதில் பல மாற்றங்கள் உள்ளன. 

இவை 11720 விதஇுப்படி அமைகின்றன. 

நீளவடிவில் இல்லாத பல பல்வளைய ஹைட்ரோ 
கார்பன்கள் ஏறப்பில்லாப் பெயருடன் குறிப்பிடப் 
படுகின்றன. சிக்கலான ஹைட்ரோகார்பன்கள் அதிக 

வளையங்களுடன் இருக்கும்போது அவற்றின் 
முதன்மை ஹைட்ரோக்கார்பன்களின் பெறுதியாகக் 
கருதப்படுகின்றன. சேர்மங்களில் இணைந்துள்ள 
தொகுதிகளை அரோமாட்டிக் முறையில் : அவற்றின் 
முன்பெயர்களுடன் குறிப்பிடவேண்டும். ' எடுத்துக் 
காட்டாகப் பென்சன் ௧௬ இணைந்திருந்தால் அதன் 
பெயா் பென்ஸ் அல்லது பென்சோ எனவும், நாஃப் 

தலீன் : இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் பெயர் 

நாஃப்த் அல்லது நாஃப்தோ எனவும் தொடங்கும். 

பல்வளையஹைட்ரோக்கார்பன்களின் அமைப்புகளை 

அதிக அளவு இடைமட்டமாகவும், 3மலும் எஞ்சி 

யிருக்கும் வளையங்களைக் கடைமட்டத்திற்குமேல்



248 அல்க்கலாய்டுகள் ': 

ரர 
வல து புறமாக அமையுமாறும் : வரைய: வேண்டும்,” 
இம்மாதிரி அமைப்புகளை வரையும் பொழுது 
மிகக் குறைந்த அளவு வளையங்களை இடது 
புறமாகக் Ben BODES RGD. aera 
குறிர்பிட்வேண்டும். , Py tee 

வலஞ்சுழி முறையில் ண்ட method) எல்லா 
வற்றிற்கும்மேல் - வலது பக்கம் . உள்ள வளையத்தி 
லிருந்து ஆரம்பித்து, வளையச் சந்திப்புகளைச் சேர்க் 
காமல் எண்ண வேண்டும். வளையச் சந்திப்புகளை 
உஸ், என்று குறிப்பிட: வேண்டும், அரீனில் (27806) 
பதிலீடு செய்யப்பட்டிருப்பின் ; அவற்றை எண்க 
ளாலோ, a,b,c, என்றோ. குறிப்பிட வேண்டும். 

  

(12: 18 டையெள்சாத்த்சீன்] 

எடுத்துக்காட்டாக, பல்வளைய ஹைட்ரோகார்பன் 
கள்: ஆர்த்தோ, ஆர்த்தோபெரி . சேர்க்கைகளாகக் 
(orthoperi 2401100) கொள்ளலாம். பென்சாந்த்ரசன் 
ஒர் ஆர்த்தோ சேர்க்கை; பொரீன் .. ஓர்... ஆர்த்தோ 
பெரி சோர்க்கை. 

. பென்சினாய்டு அற்ற அரோமாட்டிக் தொகுதிகள், 
வளைய " * பென்டாடையீனைல் * _ (cyclopentadienyl) 

    ret, ot ப் . 

வளையவபள்டா ட்டை ட்ட 

  

, இடமீகளல் | yng Sara 

aPguan நெரயனி .. Severn bar Foon ag 

எதிர் அயனியும், . வளைய ம் ஹெப்டாட்ரையினைல் 

(0901006018121091) நேர் அயனியும் (பென்சீன் வளை 

யங்களைப்: பெற்றிராத) பெல் சீனாய்டு (benzenoid) 
அற்ற அரோமாட்டிக் தொரு களுக்குச்: சில எடுத்துக் 
காட்டுகள், : வளைய பென்டாடையீனைல் “நேர் 
அயனியின்: ஒரு முக்கியமான பெறுதி ஃபெரோசன் 
என்ற ' சேர்மம்." காண்க: ஆந்த்ரசன்; * _ Guten Pee 3 i 
காப்போரேன்; நாஃப்தலீன்; சினான் தரன் ட்ட 

எஸ். நர, 

நாகோதி.... இயல யவ ரல் பவ வர்க டட 

1, McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry. Fifth 
te» Edition, '. McGraw-Hill - Book Company. 
~ New York, 1983. பய... ப ப்பட 

2. : 8102: 17;, 0281௦ Chemistry, Vol. Le ° Sixth 
«Edition, ELBS, London,’ ; 1973. அரவ பாவ 
woo at to இரிய ராறு toes Setyse லை ee De et 

oh fb sates மறு, வட் ae “ss an 
at 2 am ro 

vag se ந உ உ ப ர வட ட 

அல்க்கலாய்டுகள்... ததர 
பீ கல்ல சட . as ants ட்ட . 

weer OE gs ad wie Ae 2h Sec heed 

இவை ஜாராங்க்டு பெருமளவு காணப்படுகின்றன, 
லகில் உள்ள. மற்றெல்லா .. வகைப்பட்ட : ' இயற்கை 
விளைபொருள்களைக் காட்டிலும் இவ்வகையில்தான் 
ABS எண்ணிக்கையுள்ள சேர்மங்கள் " அடங்கி 
யுள்ளன. ' அல்க்கலாய்டுகள் . (31181௦105) - “மற்றெந்த 
வகை 'இயற்கை விளைபொருள்களிலும் கண்டிராத, 
'அளவுக்குப் பல்கிய வேதியமைப்பும், காரத்தன்மையும் 
(basic: property) உடையன... இவற்றின் வேதியமைப் 
பில் நைட்ரஜன் : ஏதேனும்: ஒரு .வகையில் ஈடுபட் 
டிருக்கும். இவை குறிப்பிடத்தக்க, அசாதாரணமான, 
பல்வகைப்பட்ட, -: மருந்தியல் . -' (0121008001021081) 
வினைப்பாடுடையவை. இப் பண்புகள்... இவ்வகைச் 
சேர்மங்களுக்குரியவை . என்றாலும் இதற்குச் தில 
விதி விலக்குகள் உண்டு. தாவரங்களிலுள்ள எல்லாக் 
காரத் தன்மை: கொண்ட: . பொருள்களையும் அல்க் 
கலாய்டுகள் என்று அழைப்பதில்லை. காரத்தன்மை 
மட்டுமின்றி மேற்குறிப்பிட்ட மூன்று பண்புகளையும் 
பெற்ற தயமின் (thiamine), அல்க்கலாய்டுகள் வகை 
யில் சேர்க்கப்பட்வில்லை. எனவே * இவ்வகைச்! Ger 

மங்கள் இன்று வரை ஒரு தெளிவான * 'வரையறைக் 

குட்படுத்தப்பட்வில்லை. எனலாம். , !:::!' 
. a Vite Eee ot Bay 

ய இருப்பிடம். அல்க்கலாய்டுகள், பூக்கும் தாவரங் 
கள், விதைதரும் உயர் தாவரங்கள் 'ஆகியவற்றிலிருந்து 
மட்டுமின்றி, ப விலங்கினங்கள்," ' "பூச்சிகள், கடல்வாழ் 
அயிரினங்கள், "' நுண்ணுயிர்கள்," தாழ்*'இனத் தாவ 
ரங்கள் “ஆய . பல்வேறு , உயிர்ப் பொருள்களிட் . 
Wg sgh’ ல் பெறப்படுகின்றன:. இவை. 'குறைந்த 

அளவாக 4610 “5 விழுக்காடு முதல் ADS அளவாக



|. இயற்பியல் பண்புகள், இவை தோற்றத்தில் நிற 

15 விழுக்காடு, வரை இந்த உயிரினங்களில் அடங்கி 
யுள்ளன. ஓத்த பண்புடைய அல்கலாய்டுகள், அல்லது 

, ஒருமித்த தாவரக் . குடும்பத்இலிருந்து பெறப்படும் 
ஓர்:. அல்க்கலாய்டு, : தாவரத்தின் எல்லா அறுப்பு ' 
களிலும் அடங்கியிருக்க : வேண்டும் என்ற 'அவசய 
மில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, புகையிலையின், இலைப் 
பகுதியில் காணப்படும். நார்க்கோட்டின் அதன் 
விதைகளில் - இல்லை. தாவரத்தின் : வளர்ச்சியுடன் 
ஆரம்ப :! காலத்தில்: இச்சேர்மங்கள் : அதன் 

எல்லாப் பகுதிகளிலும் அடங்கியிருக்கும், ஆனால், 
தாவரங்கள் வளர வளர அவை முக்கியமான உறுப்பு: 

களில் மட்டுமே நிரம்பிக் 'காணப்படும், மேலும் 
'தாவரங்களின் பூக்கும் பருவத்தில் மட்டுமே இச் 
சேர்மங்களின் உச்ச அளவு உற்பத்தி நிகழும். ஒன் 
றுக்கு மேற்பட்ட அல்க்கலாய்டுகள் கொண்டுள்ள 
தாவரங்களில் . அல்க்கலாய்டுகளின் சதவீதம், அத் 

தாவரத்தின் 'எல்லா வளர்ச்சிப் பருவத்திலும் ஒரே 

வி௫தத்தில் இருப்பதில்லை. தாவரங்கள் வளரும் : 
'வி௫தமும், அவற்றின் _ சூழ்நிலையும், , அவற்றில் ௨௬ _- 
வாகும் அல்க்கலாய்டுகளின் அளவைப் பாதிக் 
கின்றன. இச்சேர்மங்கள் தாவரங்கள் முனைந்து 

வினையாற்றும் இசுக்களில் அதிக அளவில் காணக் 
கிடக்கின்றன. பொதுவாக 'அமினோ அமில வளர் 

சிதை மாற்றத்தின் (0௦420௦1180) உடன் விளை 
“பொருள்கள் அல்லது இறுதி விளைபொருள்களே 
அல்க்கலாய்டுகள் எனக் கருதப்படுகின்றன. ் 

ர் 7 

பிரித்தெடுத்தல். அல்க்கலாய்டுகளை, அவை 

அடங்கியுள்ள ': தாவரங்களிலிருந்து பிரித்தெடுப்பது 
சற்று சிக்கலான செயல். முதலில் இச்சேர்மம் அடங் 
இய தாவரப்பகுதிகள் நிழலில் உலர்த்தப்பட்டு நன்கு 
பொடியாக்கப்படுகின்றன. : 
ஈத்தர் கொண்டு கொழுப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட 

பின், நீர், ஆல்கஹால், கரிமக் கரைப்பான்கள், அமி 

லங்கள் முதலிவை மூலம் சாறு இறக்கப்பட்டு, இறக் 

கய சாறு நீராலும், நீர்த்த அமிலத்தாலும் கழுவிச் 

சுத்தமாக்கப்படுகின்றது. நீர்நீக்கிகள் மூலம் உலர்த் 

தப்பட்ட இச்சாற்றினின்றும் கரிமக் கரைப்பான்கள் 

அலியாக்கப்பட்ட பின் நிற்கும் அல்க்கலாய்டு 

செறிந்த எச்சங்கள் (8510065) காரக் கரைசல், 

சோடியம் கார்பனேட் ஆகியவற்றுடன் கலந்து வீழ் 

படிவுகளை (0601018188) உண்டாக்கும். இவற்றி 

னின்றும் திரும்பப் பெறப்பட்ட அல்கலாய்டுகள், 

நேரடிப்படிகமாக்கல், (direct crystallization), 

'பின்னப் படிகமாக்கல் (7801100] crystallization), 

நீராவியால் - காய்ச்சி வடி.த்தல் (8680. 0151111110), 

நிறச்சாரல் Giens (chromatography) போன்ற பல் 

வேறு” பொது முறைகளுள் ஒன்றைக் கொண்டு 

தூய்மையான திலையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகன்றன. 

- 80749 ௨௦10); : டங்ஸ்டோ பாஸ் ஃபோரிக் .. 

- பிறகு பெட்ரோலியம் . 

௪ 

அல்க்கலாய்டுகள் 249 

மற்ற படிகங்கரசாகவோ, திரவங்களாகவோ, அன் 
றிக் கோந்து போன்றோ இருக்கும். கரிமக் கரைப் 
பான்களில் அதிக அளவில் கரையும். நைட்ரஜன் 
அணுவின் மீதுள்ள தனி இணை எலக்ட்ரான்௧களால் 
(pair . of electrons) இவற்றிற்குக் காரத்தன்மை 
எடதகத: ன டட 

இனங்காட்டும் சோதனைகள், இச்சேர்மங்கள் 
பொட்டாசியம் பிஸ்மத் அயோடைடுடன் ((01828- 

dorff’s reagent) ஆரஞ்சு வண்ண வீழ்படியையும், 
அயொடின்- பொட்டாசியம் அயொடைடு . கரை 

சலுடன் (9782001”8 50111100) சாக்லட் வண்ண வீழ் 

படிவையும்,புரோமின்-ஹைட்ரஜன் புரோமைடு கரை: 
சலுடன் மஞ்சள் : நிற வீழ்படிவையும், பாராடை 
மெத்தில்அமினோபென்சால்டிஹைடுடன் (0- 0198113]' 

" amino-benzaldehyde) SA msengujtb (Ebrlich’s test) 
தருகின்றன, மேலும் டானிக் அமிலம் (tannic acid), 
மாலிப்டோஃபாஸ் போரிக் அமிலம் (௩௦190௦1௦81 - 

அமிலம் 
((102681001015010110 8014), தங்க (111) குளோரைடு, 

பிளாட்டினம்(14)குளோரைடு, பிக்ரிக் அமிலம் (010210 

8010), பொ்க்ளேரிக் அமிலம் (0670010116 8010), செரிக் 
அம்மோனியம் சல்ஃபேட் (௦6110 ammonium sulphate), 

பொட்டாசியம் மெர்க்குரிக் அயொடைடு (14885 

reagent) ஆகியவையும் அல்க்கலாய்டுகளுடன் ' இனங் 
காட்டும் வகையில் வினை புரிகின்றன, 

வகையீடு, இவை பொதுவாக மூன்று வகைப் 
படும், அவை உண்மை (12076), முன்மாதிரி (proto.), 

போலி (5804௦) அல்க்கலாய்டுகள் என்பன, முதல் 
வகையைச் சார்ந்தவை போதைத் தன்மை மிக்கவை. 

அவற்றின் உயிரியியல் *: தொகுப்பில் அமினோ அமி 
லங்கள் (ஊர௦ 80185) முதற் பொருள்களாக அமை 

கின்றன. அவற்றில் அடங்கியுள்ள நைட்ரஜன் அணு 
வேற்றணு வளையத்தில் அமைந்திருககும். இரண்டாம் 

வகையைச் சார்ந்தவை அமீன்கள் (2௭1௦65), இவற்றில் 
நைட்ரஜன், அமினோ தொகுதி மூலம் இணைந்திருக் 
கும். மூன்றாம் வகை பெரும்பாலும் ஸ்டிராய்டு, 

(steroid), Giorentor (terpene) போன்ற இனத்தைச் 
சார்ந்தது. இவையும் அமினோ அமில வழி வந்த 
வையே, 

்.. வேதியியல் முறைப்படி வகையீடு செய்யும்போது 
அவ்வமைப்புகளில் காணப்படும் பொதுவான மூலக் 
கூறைக் கொண்டு இவை அமையும். பைரோலிடின் 
(2910114106) அல்க்கலாய்டுகள், இன்டோல் (1௦4௦18 
அல்க்கலாய்டுகள், குயினோலின் (001101106) அல்க்க 

லாய்டுகள், ஐசோகுயினோலின் (180001௦௦11௦6) அல்க்க 
லாய்டுகள் போன்றவை இவ்வகையீட்டைச் சேர்ந்த 
வையாகும்,



250 அல்க்கலாய்டுகள் 

சில அல்க்கலாய்டுகளின் அமைப்பும், அவற்றின் 

மூலமும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பயன்கள். பெரும்பாலான அல்க்கலாய்டுகள் மருத் 
துவத் துறையில் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. உடம்பு 
வலியைக் குறைக்க மார்ஃபினும் (௦10116), மலே 
ரியா காய்ச்சலைக் குணமாக்கக் குயினைன் (010106) 
அல்க்கலாய்டும் பயன்படுத்தப்படுகின் றன, எஃபிட் 
Mex (ephedrine), HgnwWer (gramine) போன்றவை 

டர 

இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கவும், நிக்கோடின் 
(nicotine), so Gomer (atropine). போன்றவை 
சுவாசத்தைக் ' கட்டுப்படுத்தவும், எர்கோடமின் 

. (ாத01கா/05), குமினைன் போன்றவை கருப்பையின் 
செயல்திறனை அதிகரிக்கவும். பயன்படுகின்றன. 
மருந்தியலில் பயன்படுத்தப்படும் , ,அல்க்கலாய்டின் 
அளவு மிகவும் இன்றியமையாததாகும். ஏனெனில் 
சில அல்க்கலாய்டுகள் உடன் விளைவுகளைக் (8146 
61120(5) கொண்டிருக்கின்றன, மார்ஃபின் (00101105), 
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கொடியின் (codeine), கோனியின் (௦01116) போன் 
றவை சிறந்த வலி நீக்கிகளாகும்; அடிக்கடி பயன் 
படுத்தினால் இவை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகும். 
(&03101(10௩) நிலையை உண்டாக்குகின்றன. குறைந்த 
அளவில் இதயச் சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
ஸ்டிரிக்னைன் ($(ரூ1106) சிறிது கூடுதலான அள. 
'வில் மரணத்தை விளைவிக்கிறது, 
நிக்கோடின்; மார்ஃபின்; குயினைன்; கோனியின்; ' 
அட்ரோபின், 

வண ௬. வி, 

நூலோதி 

Finar I.L., Ozganic Chemistry, Vol II, Fifth 
Edition, ELBS, London, 1975, 

| 
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அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவு (alkaptonuria) என்பது 
மரபுவழி வரும் 
நோயாகும். இந்நோய் வழக்கச்தீற்கு மாறாக, திசுக் 
களின் நிறமாற்றத்திற்குக் காரணமாக அமைகிறது, 
இதனை ஹோமோஜெனட்டி௫க் 
( homogentisic 8018 028) என்று அமைப்பர், 

|) அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவு என்பது வளர்சிதை 
மாற்றத்தில் ஏற்படும் தவற்றின் காரணமாக உண் 
டாகும் மரபுவழி. நோய்களில் (1 010 6£015 ௦8 

10612001150) ஒன்றாகும். 
முறையாக மெண்டலின் மரபுவழிப் பண்பு 'வகை 
களுள் ஒடுங்கும் இயல்புள்ள பரம்பரைத்தன்மைக்கு 
(182057118௩ ா606581476 118006) எடுத்துக்காட்டாக 

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இந் நோயினால் தாக்கப் 
் பட்டவர்களின் சிறுநீரானது திறந்த வெளியில் 

காப்பற்ற முறையில் காற்றாடவிடும் போது 
கருநிறமாக மர்றிவிடும். இவ்வாறு ஏற்படும் நிற 
மாறுதல்களின் காரணமாக இது பல நோயாளிகளின் 

கவனத்தை வெகுவாகக் : கவர்ந்தது.” சிறுநீரானது 
காரத்தன்மை பெற்று ஆக்சிஜனேற்றம் (oxyge- 

nation) பெறுவதுதான் இந்நிற மாற்றத்திற்குக் 
காரணமாகும், இந்திற மாற்றத்திற்குக் காரணமான 

. பொருளை அல்க்காப்ட்டன் (Alkapton) என்று 

போடேக்கர் (Boedeker - 1858) கூறினார். அன்று 
இந்நோய்க்கு அல்க்காப்ட்டிய நீரிழிவு அல்க்காப்ட்ட 

முதல் னூரியா என்று பெயர் வழங்கி வருகிறது. 

பொதுவாக 

'மெலைல் அசெட்டோ அசெட்டிக் அமிலமாக (18811 
aceto acetic 8௦14) மாறுதல் அடையாத நிலையில், 
அல்க்கப்ட்டோன் சிறுநீர் ஏற்படுகிறது. 

காண்க, அபின்; ் ட 

- (homogentisic acid 

(602௯௦) குறைபாடோ அல்லது இல்லாமையோ 

(hereditary disease) ஒரு வகை: ' 

அமில இறுநீர் . 

இந் நோய்தான் முதன்.. 

தேராமோதென்ட்டுடக் அமிலம், ் 
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இந்த அமிலமானது, ஃபீனைல் அலனின் ட்டைரோ 
fies (phenyl alanine and tyrosine) என்ற அமினே௱ 
அமிலங்களின் சிதைமாற்றத்தில் இயல்பாக உண் 
டாகக் கூடிய ஓர் இடைநிலைப் பொருளாகும். 

எனவே இந்த ஹோமோஜென்ட்டி௰க் அமில 
மானது மேற்கொண்டு எந்த விதமான மாறுதலை 
யும் அடையாமல் அப்படியே ஏறுநீரில் வெளிப்பட் 
டால் அந்த நிலைக்குத்தான் அல்க்காப்ட்டிய நீரிழிவு 
என்று பெயர், ஹோமோஜென்ட்டி_க் அமிலத்தை 
மெலைல் அசெட்டோ அசெட்டிக் அமிலமாக மாற்றக் 
கூடிய ஷஹோமோஜென்ட்டிசிக் அமில ஆக்ஸிடேஸ் 

oxidase) storm நொதியின் 

தான் அல்க்காப்ட்டிய நீரிழிவீற்கு முழுக்காரண 
மாகக் கருதப்படுகிறது. 

இந் நொதியின் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும். 
விளைவு, குழந்தைப் பருவத்திலேயே, அதுவும் பிறந் 
தவுடனேயே மிகவும் தெளிவாகத் தெரிந்துவிடும். : 

. இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் சிறு 
நீரில் ஹோமோஜென்ட்டிசக் அமிலம் அதிக அளவில் 
இருப்பது புலப்படும், இந்த அமிலத்தின் அளவு, 

நாம் உட்கொள்ளும் புரதத்தில் உள்ள பினைல் 
_ aero (phenyl alanine), om_GomAew (tyrosine) 
என்ற அமினோ அமிலங்களின் அளவைப் பொறுத்து 
மாறுபடும்; மூன் கூறியது போல், திருக்களின் 
நிறமாற்றம் சாதாரணமாக நிகழாது, ஹோமோ 
ஜென்ட்டிசிக் அமிலம் அதிக அளவில் திசுக்களில் 

சூழ்வளாவு திலை (exposure) அடையும்போதுதான் 

அந்நிலை ஏற்படுகிறது. 

அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவு நோயை ஆய்வுறுஇ 
(diagnosis) செய்வது மிகவும் எளிது, சிறுநீர் சிறிது 
நேரம் காற்றுபடும்படி வைக்கப்பட்டால் அது 
கருமை நிறம் அடைவதைக் கொண்டு இந்நோயை 
அறியலாம். 

ஹோமோஜென்ட்டிசக் அமிலம், பெனிடிக்ட் 
கரைசலுடன் வினை புரிவதால் இந்நோய் : சர்க் 
கரை நீரிழிவுநோய் எனத் தவறாகக் கருதப்படலாம். 

இதைக் குளுக்கோஸ் வல்லை ஆய்வு மூலம் உறுது 
செய்யலாம். 

அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவினைக் கண்டறிதல் 
என்பது மிகவும் எளிது,ஆனால் இந்நோயினை முற்றி : 
லும் குணப்படுத்துவது இயலாத காரியமாகும். 
இதற்குப் பலனளிக்கும் மருத்துவச் சிகிச்சை (6[1601148 
medical treatment) இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை , 
ஒருவேளை நாம் உட்கொள்ளும் உணவிலுள்ள 
பீனைல் அலனின், ட்டைரோசின் என்ற அமினோ 

அமிலங்களின் அளவைப் பிறவியிலிருந்தே அன்றாடம்
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  ரர, 1-0001 .ீளைல் 'அலனின் 
் (£$ 0941 alanine) 

NADPH, 0, >) 

NADP, H,O பீனைல் அலனின் மோனோ ஆக்ஸிஐனேஸ் 
(Phenyl alanine monooxygenace) 

CH, aH (NH))- ‘COOH ட்டைரோடின் 
(Tyrosine) 

e806 , ட்டைரோசிஸ் ட்டிரான்ஸ்அமினேஸ் a~Ketoglutarate _ PE vcoding transminase) குளுட்டாமேட்டு 
் பெிறாய!௪் 

் 

CH,-C-COOH 4-monga sed பீலனல் பைரூவிக் அமிலம் 

    

௦ 
ட ழ் (4-Hydroxy Phenyl Pyruvic acid) 

Oxidase O. ப oy ஆக்னிட்டல் (௮) ஆக்ஸிஜனேன் ரர ஓஒ ep 

ட Ay ay (Oxidase). பண்ட ம் 1 Pee OMe மோட 
ட் : 3 / 

“4 wf -CH,-COOH ஹோமோஜென்ட்டிரக் அமிலம்” ட 
டா me EOS . (Homogentisic acid): - - 

அல்க்காப்டோன் நீரிழிவு 011 -.' wo, te menage peo Fd da 
ale Ea ல பட லம் coke tina ot gts > ave ; 

ae ea al) ம் பா! 
~ உ 9 "do we . (ஆக்ஸிடேஸ், , அதாவது, ஹோமோஜென்ட்டி94 அமில ஆக்ஸிடெஸ்' ் . ee ஓஒ .. (Homogentisic acid அப்பர். ப Se 

் பெட்டா i க 

| 4 - - “Qinenave அசெட்டோ சட. அமிலம்! 
c— CH, — அல 

. (4 Maley acetoacctiv apid) 

HOOC — C = C —c —.cH, - _ 

i] ய படம் ரது 
: HH -OU CL: ௦ ; 
உ Big et! TS epee day . oe 

ve , oe , அய்சோமரேஸ்.(15081256) © *. oe 8 . 

u . ye ் 3 ப ஒள் ட ௨ 1 உப t ் 
்.., HOOC —~C = C— C — CH, —C 01 — COOH ஃபிபூமாரில், அசெட்டோ அசெட்டிக் satiate 1 5 கர. த டைல ப. ் _ (Fumary! aceto acetic 8010): 11. ௦ eee Oh gant "வி a . ் ்் ் ‘ 7 . e 2 ் உட ௨1 மூ : ் உ 5 ம ஜம ் தொழு எட. ப ஜலா உட சீழ் உகு “Be . க ் ae : HO | a ப ்் ் ட ட உக ட். உட 

ர ரர் ் ட் ் ரு IE 
HOOC—C=C-—COOH + CH; -- C -'CH, வ 0001 அசெட்டோ அசெய்டில் eed oe: 

i wl (Aceto acetic acid) |, . 2 Hoo ட்ட “Oo = e wat fa” akg 
ஃபியூமாரிக் அமிலம்: 5! *...! oy sg” ் ் ‘ 

Fumaric acid . - a ih . ; 

(CH; — C — CH; —~—C — Co) , அசெட்டோ அசெட்டைல் Gar or 
, ஜ் re (Aceto acetyl CuA) வ ப ட ப படு உடு foo toe ட. பகர் ர ட, 

இம்மாற்றங்கள் இந்த நிலையைக் கடக்காகபோதுதான் அல்க்காப்டோன் நீரிழிவு ஏற்படுகிறது, 

ஷோமோதென்ட்டிசிக் அமிலத்தின் தோற்றமும் அதன் மாற்றமும்     
 



200-500 மி,கராம். என்ற அளவில் குறைத்துக். 
கொண்டால் ஓரளவு இந்நோயினைச் கட்டுப்பாட்டில் 
வைத்துக் கொள்ளலாம். . 

டி, ௪, 

அல்க்கீன்கள் .. 

அல்க்க&ன்களின் பொது வாய்பாடு .டே. 1, இவை 
ஒலிஃபீன் கள். (௦1871055) என்றும், அல்க்கைலீன்கள் 
(alkylenes) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவ் 
வரிசைச் சேர்மங்கள் இரட்டை இணைப்பைக் (double 
band) கொண்டவை. 

அல்ககலனமின் காட்டலும் அல்க்கன்கள் வேதி ' 
வினையில் தவிரமுடையன;: ட அல்க்$ன்க௧கள் எல்லாம் 

நிறைவுறாத சேர்மங்கள். (1098(மாக(6ம் 0010000005) , 
இவை வினைப்பநடும்.. பொழுது மற்றைய . வினைப் 
பொருள்களைத்தம்முடன் சேர்த்துக் கொள்க றன. 

இவ்வினைகளைச் 'சேர்க்கை Mansaraar (addition 
reactions) என்கிறோம். . 

அல்க்கீன்களைப் : பெறும் பொதுமுறைகள், வினை 
யூக்கிகள் மூலம் ஆல்கஹால்களிலிருத்து நீரை, அகற்றி 
WSF aa பெறலாம், இதை நிறைவேற்ற 
ஆல்கஹால்களை: ஆவியாக்கி வெதுப்பிய அலுமினா 
esr (heated alumina) Gud செலுத்தலாம். இவை 
தவிர-ஃபாஸ்ஃபரஸ் பென்ட்டாச்சைடு, அடர் ரல்ஃப் 

யூரிக். அமிலம், ஃபாஸ்ஃபாரிக்: அமிலம் (phosphoric 
acid) ஆகிய .வேறு பலவற்றையும் இதற்குப் பயன் 

படுத்தலாம். 

அல்க்கைல் எணைடுகளிலிநந்து. - ஆல்கஹாலில் 
கரைந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் (2100- 

holic potassium பரமா௦௩106)அல்க்கைல் ஹாலைடுகளை 
வெதுப்பும் பொழுது!அல்க்கன் உண்டாகிறது, 

அண்டை இரு ஹாலைடுகளிலிருந்து. அடுத்தடுத் 

துள்ள இரண்டு கரி அணுக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு 

ஹாலோஜன் அணு இணைந்திருக்கிற சேர்மத்தைத் 

துத்தநாகத் தூளுடன் சூடுபடுத்தும் பொழுது அல்க் 

சீன் உண்டாகிறது. PS 

, இருகார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை மின்னாற் பகுப்பதன் 

மூலம். சக்சினிக் அமிலம் (80004112 8016) போன்ற: 

இருகார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் (அல்லது 

பொட்டாசியம்) உப்புக்: கரைசலை மின்னாற்பகுத்து ் 

அல்கீகனைப் பெறலாம். , 

. இயற்பியல். பண்புகள்,ஐந்து முதல் பதினைந்து கரி 
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அணுக்கள் உள்ள அல்க்கைன்கள் நீர்மங்களாகவும், 
இவற்றிற்கு மேம்பட்டவை இண்மங்களாகவும் இருக் 
இன்றன. இவை நீரில் கரையா; பென்சீன், ஈத்தர், 

குளோரோஃபார்ம் போன்ற கரிமக்கரைப்பான்களில் 
கரையும். இவை நீரைக்காட்டிலும் இலேசானவை. 

படிவரிசையில் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை 
யின் அதிகரிப்பிற்கேற்ப இவற்றின் கொதிநிலைகளும் 
உயர்ந்து கொண்டே செல்கின்றன. ஒவ்வொரு கரி 

அணு அதிகமாகும் பொழுதும் கொதிநிலையில் சுமார் 
20°C - 50” அதிகமாகிறது, எனினும் அல்க்கன் 
களின் கொழிநிலை, , அவற்றிற்கேற்ற அல்க்கேன் 
களின் கொதிதிலைக்குக் SLB சமமாக இருக் 

ண்ட் é 

வேதியியல் பண்புகள். இவை எலெக்ட்ரான் கவர் 

வினைப் பொருள்களுடன் (681601011௦ 768201) 

எளிதில் சேர்ந்து விடுகன்றன. இவை அனைத்தும் 

சேர்க்கை வினைகளாகவே அமைகின் நன. 

ஹைட்ரஜன் ஏற்றம். அல்க்கீன்சுள் நிக்கல், பிளாட் 
டினம், பலேடியம் முதலான வினையூக்கிகள் உடன் 
இருக்க ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் (aydtagenation) அடை 

Hs men, 

Ni 
CH, —CH = CH, + H,—+ CH,—CH,—CH, 

200°C 

ஹாலோஜன் சேர்க்கை. அல்கீன்கள் ஹுலோஜன் 
களுடன் சேர்ந்து இரு ஹாலோஜன் பெறுதிகளைக் 

(81021௦26௨ சோ்20/68) கொடுக்கின்றன. 

R—CH = CH, + X; +R ~CH — CHX 

x 

ஹாலோஜன் அமிலம் சேர்க்கை. ஹாலோனன் 
அமிலங்களுடன் அல்க்$ன் கள் சேர்கின் நன. 

R— CH=CH, + HX — R - CH -CHs 

XxX 
புரொப்பீனுடன் கூட்டு வினை நடைபெறும் 

பொழுது இரண்டு விதமான சேர்க்கைப் பொருள் 
கள் உண்டாகலாம். இரட்டை இணைப்புக்கு இரு 
புறமும் உள்ள தொகுதிகள் வெவ்வேறாக இருப்பின் 

அதைச் சீர்மையற்ற அல்க்ளன் (unsymmetrical alkene) 

என்கிறோம்.ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு பிளந்து இரட்டை 
இணைப்புக்கு ஒரு புறமுள்ள கார்பன் அணுவுடன் 

ஹைட்ரஜனும், மற்றைய கரி அணுவுடன் ஹாலோஜன் 

அணுவும் சேர்கின்றன. இரட்டை இணைப்புக்கு இரு 

புறமும். ஒரே தொகுதி அமைந்தால் ஹைட்ரஜனும்
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ஹாலோஜனும் எவ்வாறு இணைந்தாலும் ஒரே 

பொருள் தான் விளையும். ஆனால் சீர்மையற்ற 

அல்க்&னில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைவதில் 

இரண்டு விதப் பொருள்கள் விளையலாம். 

_ CH, CH, - CH; Br 
1-புரோமோ புரோப்பேன் 

Cy, -CH=CH,— | . 

்் CH, CHBr CH, 
2-புரோமோ புரோப்பேன் 

இந்த இரண்டு பொருள்களும் ஏற்படுவதற்கு: வழி 

இருப்பினும் 2-புரோமோபுரொப்பேன் தான் மிகப் 

பெரும் . பகுதியாக : உண்டாகிறது... : 7-புரோமோ 

புரொப்பேனின் விகிதம் மிகக் குறைந்திருக்கிறது. 

இவ்வாறு எங்கு புரோமின் இணைகிறது என்பதை 

விளக்க மார்க்கெளனிகாஃப் விதி .. (14871:04ய1௦௦71 

ரய/9 பயன்படுகிறது. அது பின்வருமாறு? 

சாரமையற்ற அல்க்கனுடன் சேர்க்கை வினை 

நடைபெறும் பொழுது சேர்கின்ற வினைப் பொருளில் 

உள்ள எஇர்முனை (௦6231146 0311) இரட்டை இணைப் 

புக்குட்பட்ட கரி அணுக்களில் எது குறைந்த அளவு 

ஹைட்ரஜன் அணுவுடன் இணைந்திருக்கிறதோ 
அதனுடன் : இணையும், மேலே கண்ட கூட்டு வினை 

we Br என்பது எதிர்முனை கொண்டது. எனவே 

அது ஹைட்ரஜன் குறைவாக உள்ள இரண்டாவது 

கரி அணுவுடன் இணைய, . எஞ்சியிருக்கும் ஸைட் 

ரஜன் முதல் கரி அணுவுடன் இணைகிறது. 

ஹைபோஹாலஸ் அமிலச் சேர்க்கை. "ஹைப்போ 

குளோரஸ் (0300410700), ஹைபோபுரோமஸ் (114- 

pobromous) அமிலங்கள் அல்க்கீன்களுடன் சேர்க்கை 

வினை புரிகின்றன. 

. CH, - CH =:CH, + HOBr 
yo ; 

CH, - CH (OH) CH,Br 

் ம-புரோமோ- 2-புரொப்பனால் 

சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் சேர்க்கை.சல்ஃப்யூரிக் அமிலத் 

துடன் அல்க்€ன்கள் சேர்ந்து அல்க்கைல் ஹைட்ரஜன் 

சல்ஃபேட்டைக் கொடுக்கின்றன. — =P Ht 

CH, - CH =CH, + H,SO, - CH, - CH -CH, 

ஆக்சி ஜன்சேர்க்கை,ஆக்சிஜன் அல்லது காற்றுடன் 

ஓர் அல்க்கனைக் கலந்து வெள்ளியை (811461) வினை 

யூக்கியாக அமைத்து அதன் வழியே இக்கலவையை 
அழுத்தத்துடன் அதிவெப்ப நிலையில் வினைப் 

படுத்த ஆக்சிஜன் அணு அல்க்£னுடன் சேர்ந்து 
விடுகிறது. இதனால் அல்க்&ன் ஆக்சைடு (ஈப்பாக் 
சைடு) உண்டாகிறது. ன் ்் : 

R- CH = CH, + (0,) + R - CH - CH, 
\ 7 

௦ 

ஓசோன் சேர்க்கை, ஈத்தரில் கரைந்த அல்க்கீன் 
கரைசலின் வழியே ஓசோனைச் (௦2006) செலுத்தும் 

போது ஓசோனைடு (௦20106) உண்டாகிறது. ் 

  R-CH = CH, + 0; R- CH— ௦- ls 
௦-௦ 

தன் சேர்க்கை அல்லது பலபடியாதல், . அதி அழுத் 
தமூம் வெப்பமும் கொண்ட நிலையில், அமிலங்கள் 

் வினையூக்கிகளாகப் . பயன்படும்பொழுது அல்க்கன் 
கள் தம்முடன் சேர்ந்து புதிய : அல்க்&ன்களைக் 
கொடுக்கின்றன. : இவற்றின் மூலக்கூறுகள் ஒன்றுட 
னொன்று தொடராக இணைந்து.பெரு மூலக்கூறாக 
விளைகின்றன, இந்த வினைக்குப் பலபடியாதல் 
(polymerisation) எனப்பெயர், (எ.கா: :- 

sued en ime 

CH,=CH, + CH,=CH, 
_ 4 y. i. CH,=CH, 0.) 
-CH,-CH,-CH=CH, | ————-> (CH;-CH,)n 

இந்தப் பொருளையே நாம் பாலித்தீன் (polythene) 

என்கிறோம்... பட்லு பவம் 
ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள். :' சுமார். -1%.. காரம் 

கலந்த பொட்டாசியம் பார்மாங்கனேட் (௨11%21105 
potassium றற த3க(6)) போன்ற ஆக்சிஜனேற்ற 
வினைப் பொருள்களுடன் வினைப்படும்போது 
இளைக்கால்கள் (210018) கிடைக்கின் றன. ் 

2). RCH=CH, + H,O + (0)... | 
, 7 ழ் உப கு ப வதில் 

R-CH(OH)-CH,OH 2) es, 

இந்தக் இளைக்கால்கள் ஆல்டிஹைடுகளாகவும், 8ட் 

டோன்களாகவும், அமிலங்களாகவும் ஆக்ஜனேற்ற 

மடையக்கூடும். , 

'அல்க்கீன்களில் மாற்றியம் 

அல்க்கீன்களில் ஏற்படும் மாற்றியத்தைப் பல 
வகையாகப் பிரிக்கலாம் தொடர் மாற்றியம் (பெய்டு 

1501611800), கரி அணுக்களின் இணைப்பில் மாற்றம் 
ஏற்படுவதால் இத்தகைய மாற்றியம் அமைகிறது. 
(எ.கா.) :1-பென்ட்டீன், 3-மேத்தில் 1-பென்ட்டீன். 
2. இடமாற்றியம் (ற0541100 :15000₹150), இரட்டை 
இணைப்பின் இடங்கள் மாறுபடுவதால் இந்தவகை 

மாற்றியம் ஏற்படும். 1-பியூட்டீன், 2-பியூட்டன்



ஆயெனவும் 7-பென்ட்டீன்,' 2-பென்ட்டீன் ஆயென 
வும் இம்மாற்றியங்கள்,' 

AHowiy wrphuwd (Structaral isomerism). avs 
சீன்களும் வளைய அல்க்கேன்களும் ஒரே வாய்பாடு 

கொண்ட அமைப்பு மாற்றுகள்; எனினும் அல்க் 
கீன்கள் வளையத்திலமையாத திறந்த முனை கொண் 
டவை; மேலும் ஒர் இரட்டை இணைப்பைக் கொண் 
டவை. புரொப்பீனும், வளையப் புரொப்பேனும் 
(cyclopropane) அமைப்பு மாற்றுகள். அவற்றின் 
அமைப்புகள், 

CH; -,CH / YZ 3 

CH;-CH=CH, CH, 
புரொப்பீன் வளையபுரொப்பீன் 

இது போலவே பியூட்டீனும், வளையபியூட்டேனும் 

அமையும். 

CH;CH,-CH = CH, CH; —CH, 

பியூட்டீன் CH,— CH, 

வளையபியூட்டேன் 

வடிவ மாற்றியம் (020106171௦ 1900001191) இரண்டு 
கரி அணுக்களுக்கிடையே ஓர் இரட்டை இணைப்பு 
ஏற்படும்பொழுது இக் கரி அணுக்கள் இந்த அச்சில் 
சுழல இயலாது. எனவே இவற்றில் இணைந்துள்ள 
இரண்டு ஹைட்ரஜன் 4g அணுக்களின் இரட்டை 

இணைப்பில் ஒரே பக்கமாக, அல்லது மறுபக்க 

மாக அமையலாம். இதனால் இரண்டு மாற்றி 

யங்கள் (1500578) ஏற்படுகின்றன. இதை 2-பியூட்டீ 
னிலும், 2-பென்ட்டீனிலும் காணலாம். (காண்க: 
மார்கெளநிகாஃப் விதி; சேர்க்கை வினை; மீல்ஸ்- 

HAUT வினை; ஓசோனாற் பகுப்பு) 

் - Ga. ௧, 

நூலோதி 

Morrison R.T., ஹம் நரம் R.N., Organic 

Chemistry, Second Edition, Prentice Hall ௦ 

India Private Ltd, New Delhi 1971. 

அல்க்கேன்கள் 

இவை கரி, ஹைட்ரஜன் ஆகிய இரு தனிமங்கள் மட் 
டுமே இணைந்து உண்டாகும் அடைபட்ட (saturated) 
அலிஃபாட்டிக் கரிம வேதிச் சேர்மங்கள் அல்கீ 
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கேன்கள் ஆகும், இவை பெரும்பாலும் பெட் 
ரோலியம் என்னும் கல்லெண்ணெயில் கலந்துள்ளன. 
எண்ணெய்க் கணறுகளிலிருந்து பெறப்படும் 
எண்ணெய்ப் பெ.ாரருள்கள் பொதுவாகப் பெட்ரோ 
லியம் என்று அழைக்கப்படுகன்றன. பெட்ரோலியம் 
அதிக அளவில் ரஷ்யா, வட அமெரிக்கா, ஈரான், 
ஈராக், ஹாலண்டு, இங்கிலாந்து, இழக்கிந்தியத் 
தீவுகள், மெக்சிகோ, ருமேனியா ஆகிய நாடுகளில் 
கிடைக்கிறது; இந்தியாவில் அஸ்ஸாமிலும், பம்பாயில் 

கடல் அடியிலிருந்தும் இடைக்கறது. எண்ணெய்க் 
கிணறுகளிலிருந்து கஇடைப்பது பண்படா எண்ணெய்; 
இதில் பல எண்ணெய்களும் மற்றப் பொருள்களும் 
கலந்துள்ளன. இவற்றைத் தனித்தனியாகச் சுத்த 
மான எண்ணெய்களாக மீத்தூய்மை ஆலைகளில் 
(28110௦185) பிரித்தெடுக்கலாம். 

அல்க்கேன்கள் பாரஃபீன் ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் 

அல்லது பாராஃபின்கள் (0௨78111086) என்றும் அழைக் 
கப்படுகின்றன. இவை பல வேதிவினைப் பொருள் 
களுடன் குறைவான ஈடுபாடு கொண்டவை என்று 

பொருள்படும் லத்தின் சொற்களிலிருந்து பாராஃபின் 
என்று பெயர் வந்தது (றக - குறைந்த; 2115 -- 
ஈடுபாடு), அல்க்கேன்களின் பொது வாய்பாடு 

வே ட் இன் எண்ணிக்கைக்கேற்ப அல்க்கேன் 
களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கின்றது. அல்க்கேன் 
சேர்மங்களில் கரியணுக்கள் முழுவதும் அடைபட்ட 
நிலையில் உள்ளன. இது காரணமாக அல்க்கேன் 
மூலக்கூறுகள் உறுதப்பாடுள்ளனவாக அமைகஇின் றன. 

இயல்புகள். அல்க்கேன் படிவரிசையில் உள்ள 
முதல் நான்கு சேர்மங்கள் (மீத்தேன் முதல் பியூட் 
டேன் வரை) நிறமும் மணமுமற்ற வாயுக்கள், 
பென்ட்டேன் முதல் ஹெப்டாடெக்கேன் (0 - பே) 
வரையுளிள அல்க்கேன்கள் நிறமும் மணமுமற்ற 
நீர்மங்கள்; இவற்றிற்கு மேல் அதிக கரியணு எண் 
ணிக்கையைக் கொண்ட சேர்மங்கள் நிறமும் மணமு 
மற்ற தஇண்மங்களாக விளங்குகின்றன. சில ௩- அல்க் 
கேன் சேர்மங்களும் அவற்றின் இயல்புகளும் அடுத்த 
பக்கத்திலுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள் 

ளது. அல்க்கேன்கள் மின்முனைவுற்ற (non-polar) 

சோர்மங்கள்; எனவே இவை மின் முனைவுள்ள நீர் 
போன்ற தஇிரவங்களில் கரைவதில்லை. பென்சன், 
ஈத்தர், கரி நாற் குளோரைடு (061,) போன்ற கரிமக் 
கரைப்பான்களில் கரைகின்றன. 

இவற்றின் கொதிநிலை உருகுநிலை ஆகிய 
இயல்புகள் (படி. வரிசையில்) மூலக்கூறு எடையின் 
ஏறு வரிசையில் மேலே செல்லச்செல்லப் படிப்படி, 
யாக உயர்ந்து கொண்டே செல்கின்றன. படிவரி 
சையில் மேலே செல்லச்செல்ல கரைதிறன் இறங்கு 
வரிசையில் அமைகிறது, இதேபோல் ஒப்படர்த்து
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கரியணுக்களின் | வாய்பாடு பெயா் மாற்றுகளின் கொதி ' உருகு . 
எண்ணிக்கை (182079) Bone நிலை 

எண்ணிக்கை ம. 6 

1 CH, மீத்தேன் 1 - 162 — 2184 
2 C,H, | சத்தேன். 1 = 89 -172 

3 கு... [ புரோப்பேன் 1 - 42 வழ்க 

4 பே பியூட்டேன் ' க்: 0 வீச 

8 வெடி பென்ட்டேன் 3 36 -130 

6 C.Hy ஹெக்சேன் 5 69 -95 
7 C,H, ஹெப்ட்டேன் ' 9 98 -91 
8 C, Hy, ஆக்ட்டேன். 18 1. 126 -57 
9 ஜே, நோனேன் . 35. 151 க். 

10 C, Hes டெக்கேன் 75 474 -30 

11 C,H, அன்டெக்கேன் - 196 26 

12 பேயி, .டோடெக்கேன் க 216 -10 

20 லி, ஐக்கோசேன். 3,66,319 334 | _ . 86 

30 பே 1: டிரைகோன்ட்டேன் கீ, 118109 440 66 

: t fo, : : . 

(relative density), um@ssotron . (viscoity) ஆகிய கொண்டுள்ளன. கட்டமைப்பில் வேறுபாடு 

பண்புகளும் அணா கவல். இம் மாற்றங்கள் 
படிவரிசையில் .::. நீள்தொடர். . அல்க்கேன்களுக்கு 
மட்டும் பொருந்தும். சாதாரணமாகப் படிவரிசையில் 
ஓவ்வொரு கரியணு அதிகமாகும் போதும் கொதி 
நிலையில் சுமார் 2050 - 300 வெப்பம் கூடுகிறது. 
எனினும் உருகுநிலை சீராக மாறுவதில்லை. இளை - 
தொடர்: அல்க்கேனின் (0௧௦௦ம் ௦210 alkanes) 

கொதிநிலை , அதற்கு : மாற்றான . (185008110) நீள் 
தொடர் அல்க்கேனின் கொதிநிலையைக் காட்டிலும் 
espainsGeh உள்ளது. , 

் பெயரிடும்முறை, -அல்க்கேன் .... தற்காலத்தில் 

பொதுவாக 1770 (1160214௦01 081௦௩ 08 Pure 
and Applied Chemistry) முறையில் பெயரிடப்படு 

கின்றன. சாதாரணமாக . அல்க்கேன்களின் ; பெயர் 

களில் பின்னொட்டு : ஏன்: (- 806) என்று முடியும், 
: அல்க்கேன்களில் முதல். நான்கு சேர்மங்களும் .மீத் 
தேன், ஈத்தேன், புரோப்பேன், . பியூட்டேன் என்று 
பழைய வழக்கத்திலுள்ள . பெயர்களாலேயே குறிப் 
பிடப்படுன்றன. ' இவற்றிற்கு மேற்பட்டவற்றிற்கு 
அவற்றின் வாய்பாட்டில் உள்ள கரியணுக்களின் 
எண்ணிக்கையை லத்தின் அல்லது கிரேக்க மொழியி 

லிருந்து எடுத்துப் பயன்படுத்துகிறோம். எடுத்துக் 
காட்டாக படி என்னும் ' சேர்மம் -: பென்ட்டேன் 
‘Pentane) என்று குறிப்பிடப்படுறது. *பென்ட்டா' 
என்பது ஐந்து என்ற எண்ணைக் குறிக்கும். 

பியூட்டேனும், அதறிகுகேறியட்ட அல்தமேங்களும் 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டமைப்பு வாய்பாட்டைக் 

உள்ளவைகள் மாற்றுகள் (150088) என்று பெயர் 
பெறும்.. இவ்வியல்புக்கு மாற்றியம் (isomerism) 
என்றுபெயர். எடுத்துக்காட்டாக 6 1, Gunes 
கீழ்க்கண்ட ' மாற்றுகளால் குறிப்பிடலாம். 

HE-CH,-CH, “CHC Ky, 

1 qe . 

H JC-CH-CH,-Cit, HEC. -CH, 

CH, ப்ட் én, 
102&0 முறையில் அல்க்கேனில் உள்ள கரியணுக் : 

கள் 'அராபிய எண்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக் 

கின்றன. அல்க்கேன்களுக்கும் பெயரிடும்போது முத 
லில் கரியணுக்கள் நீள்தொடராக அமைந்துள்ள மிக 
நீண்ட தொடரை. அறிந்து அத்தொடரில் எத்தனை 
யாவது கரியணுவில் . களை (78௦௦) ஏற்படுகிறது 
என்பதை எண்ணால் குறிக்க வேண்டும். பின்பு அநி 
தக் கிளையில் அமைந்துள்ள தொகுதி. எது "என்பதை 
யும் கண்டறிந்து அதையும் குறிக்க வேண்டும், 
எடுத்துக்காட்டாக , 

1 2 த ப்பட 
H,C-CH-CH, ve 

] 
மே... 

மூலக்கூ று 2-மீத்ை தல்புரோப்பேன் என்று கு றிப் 
பிடப்படுகிறது. 5 .



கரியணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்போது 

எந்தப் பக்கத்திலிருந்து எண்களை இட்டால் கிளைத் 

தொடருக்குக் குறைந்த மதிப்பெண் வருமோ அந்த 

எண் வரிசையில் தொடங்க. வேண்டும். 

12 3 4 5 
H,C-CH-CH-CHy-CHy 

CH, 

இளையாக ஏற்படும் அல்க்கைல் தொகுதிகள் ஒன் 

றிற்கு மேற்பட்டு இருந்தால் அவற்றிற்கு இரு (61-), 
ep (tri-), oH (tetra-) என்ற முன்னொட்டைச் 

சேர்த்துப் பெயரிட வேண்டும். 

CH, 
1 2} 3 

H,C- C -CH, 
| 

CHs 
2, 2- இருமீத்தைல்புரோப்பேன் 

மே. 
54 3 2/1 

H,C-CH-CH, உட 
| 
ப் பே 

2, 2, 4- மூமீத்தைல்பென்ட்டேன் 

5 6 7 8 
H-CH, EET Es 

4CH, . 
| . 

3 CH-CH, 
| 

2 CH-CH, 
| 

_ 1 CH, 

5- ஈத்தைல் - 2, 3- இருமீத்தைல் -ஆக்ட்டேன் 

CH, 
112 3 

H,C-C-CH, CH, 
98 7 6 51,4 3 2 1 

" H,C-CH,-CH,-CH,~C-CH,-CH,CH,-CH, 
1) 2 3 a 
CH,-CH;CHs 

| $ 
பே | 

5-(1, 1- -இருமீத்தைல்புரோப்பில்) -உ(2-மெத்தில 

புரோப்பில்) நோனேன் 

அல்க்கேன்களைப் பெறும் முறைகள். .படிவரிசைச் 

சேோர்மங்களைத் தங்கள் இயல்புகளில் ஒனறையோன்று 

ஒத்திருப்பதால் அவற்றைப்: பெறும் முறைகளும் 

௮௧-2௩. 17 உ . te 
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பொதுவான” முறைகளாக அமைந்திருக்கின்றன. 
அல்க்கேன்கள் பெருமளவில் இயற்கையாகக் கிடைத் 
தாலும் அவை பல அல்சுகேன்களுடன் கலந்தே 
இடைக்கிள்றன. அவர்றினின்றும் இவற்றைப் பிரித் 
தெடுப்பது எளிதன்று, எனவே நமக்கு வேண்டிய 
அல்க்கேனைத் தொகுப்பு முறையில் (5904106818) தயா 
ரித்துக்கொள்கிறோம். 

சபேஷியர் - சென்டெரன்ஸ் ஆக்சிஜன் இறக்கம், 
அடைபடாச் சேர்மங்களை நிக்கல் வினையூக்கி 

யைப் பயன்படுத்து ஆக்சிஜனிறக்கத்துற்துட்படுத்தும் 

போது அல்க்கேன்கள் கிடைக்கின்றன. இவ்வகையில் 
௮ிடைபடாச் சேர்மங்களின் வாயுக்களை ஹைட்ரஜ 
னுடன் கலந்து நிக்கல் வினையூக்கியின் மேல் 200- 
300௦0 வெப்பநிலையில் செலுத்தும்போது அல்க்கேன் 
கள் கிடைக்கின்றன. இவ்வினைக்கு சபேஷியர் சென் 
டெரன்ஸ் இறக்கம் (Sabatier - -Senderens reduction) 
என்று பெயர், 

H,/Ni 
C,H, > 0,H, 

  

அல்க்கைல் ஹாலைடுகளிலிருந்து பெறுதல். துத்த 
நாகம், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சேர்ந்த 

கலவையாலும்அல்லதுஆல்கஹாலிலிட்ட துத்தநாகம்- 

செம்பு இணையாலும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினையின் 

மூலம் ஆல்க்கைல் , ஹாலைடுகளை அல்க்கேன்களாக 

மாற்றலாம். 

ஜே, 2H 

  

2 ப்ப HI 

அல்க்கைல் ஹாலைடுகளை எத்தரில் கலக்கி "அலறி 

றுடன் சோடியம் உலோகத்தை இட்டு ஆலிமீளக் 

கொதிக்க வைத்து அல்க்கேன்களை : உண்டு 

'பண்ணலாம். இவ்வினைக்கு வூட்ஸ் வினை (7மா(2 

reaction) erer my பெயர், 

H,CI + 2Na + ICH, 
ஆ 

“H,C—CH,+ 2Nal 

் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களிலிருந்து பெறுதல்,' ஒற் 

றைக் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்பை 

சோடாச் சுண்ணாம்புடன் கலந்து காய்ச்சும் போது 

அல்க்கேன்கள் உண்டாகும். 

_H,CCOONa + NaOH» CH, + Na,COs 

கோல்ப்மிள்பகுப்பு முறை. ஒற்றைக் கார்பாக்சிலிக் 

அமிலத்தின் உப்புகளின் நீர்க் கரைசலை /மின்னாற் 

பகுக்கும்பொழுது அல்க்கேன்கள் உண்டாகின்றன.
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R COOK + R'COOK + 21,0. 

R-R’ + 2CO, + H,42KOH.. 
இவ்வினைக்கு கோல்ப்பின் மின்பகுப்புமுறை 

(Kolbe’s 612012013110 061004) என்று பெயர். ‘ 

கிரிக்னார்டு வினைப்பொருளிலிருந்து பெறுதல். 

ஈத்தரில் கரைந்த அல்க்கைல் ஹாலைடுகள் மக்னீ 

இயம் . உலோகத்துடன் விளைப்பட்டு.. :அல்க்கைல் 

மக்னீசியம் ஹாலைடுகள் அல்லது ; கிரிக்னார்டு 
வினைப்பொருள்களைக் (தாகம் [622மே(8) கொடுக் 
இன்றன. இவ்வினைப்பொருள்களை ... நீருடன் 
அல்லது. நீர்த்த : அமிலங்களுடன் சேர்க்கும்போது 
அவை சதைவடைந்து அல்க்கேன்களைக் . கொடுக் கின்றன; a? oe 

RI + Mg > R-Mg-I -RH 

வேதி இயல்புகள். அல்க்கேன்௧கள் சாதாரணமாக 

வேதிவினைப் பொருள்களுடன் அதிகமாக விளைப் 

படுவதில்லை. '.. அல்க்கேன்கள்..' 

கரி அணுக்களிடையேயும் கரியணுஹைட்ரஜன் 

அணுக்களுக்கிடையேயும் : உள்ள ; :இணைப்புகள் 

தனித்த ௪க' இணைப்பாக. (00481801 5௦0) இருப் 

பதால் : இவை: .வலிவான ' இணைப்பாக .. அமைந் 

' துள்ளன. எனவே இந்த இணைப்பை... வேதிவினைப் 

பொருள்கள் எளிதில் துண்டிக்க இயலாது. இதனால் 

இவை இணைவது இயங்கு உறுப்புகள் (free radicals) 

மூலமாகவே நடைபெறுகிறது. ஏனெனில் இயங்கு 

உறுப்புகள்: ஏற்படும்போது. ௪க இணைப்பு பிளக்கப் 

படுவதில்லை. ் 

பகவ we க ந க ஏப் 

. ..” ஹாலோஜனேற்றம். சூரியஒளியிலேர,.: புறஊதா 

'கதிர்கள்படும்போதோ உயர் .வெப்ப நிலையிலோ 

“குளோரின் . அல்லது : புரோமினுடன் அல்க்கேன்கள் 

வினைப்படுகன்றன. ர ரர ant, 

5 பூ. CH,Cl +. HCl, 

நைட்ரோ ஏற்றம். ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள ஹைட் 
ரஜன் அணு ஒன்றுக்குப் பதிலாக நைட்ரோ தொகு 

,இயைப்: புகுத்துவது : நைட்ரோ... ஏற்றம். (8421௦௦) 
8 ஏஷ 8 . we rs வப் ப ப hye om et a 

- “ஹிட் ம ப உதட 

i 

HG. cH, -CH.-CH—CH,—CH 
toi des 

மூலக்கூறுகளில் . 

"உண்டாகின்றன. 

எனப்படும். நைட்ரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து . வெப் 
பப்படுத்தும்பொழுது, அல்க்கேன்கள் .' (சிறப்பாக 
நீள்தொடர் அல்க்கேன்௧கள்) நைட்ரோ ஏற்றமுறு 
கின்றன. my cal | Bo se EL 1 டட EE 

RH + HNO; > R-NO, + HO 
அல்க்கேன் '' ! ் :' நைட்ரோஅல்க்கேன் 
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ஆவி நிலையிலும் நைட்ரோ ஏற்றம் மிசு முழுமையாக 

நடைபெறுகறது. , ற Sg oak oe 8 
r 

“ CyHe + HNO, > C,H,NO,+-H,O0 — 
coupe ge ae Beal ர ted OS 

சல்ஃபோனேட் ஏற்றம். ஒரு மூலக்கூற்றிலுள்ள ஹைட் 
ரஜன் அணு ஒன்றுக்குப். பதிலாக சல்ஃபோனிக் 
அமிலத்தொகுதியைப்(50,11)புகுத்துவதற்கு சல்ஃபோ 

னேட் ஏற்றம் (2ப1ற௦௦21100) என்று பெயர். அடர். 

சஃல்ப்யூரிக் அமிலத்துடன் | சல்ஃபர் மூஆக்சைடைக் 
கரைத்து அதனுடன் அல்க்சேனை விளைப்படுத்தும் 
போது சல்ஃபோன் ஏற்றம் நடைபெறுகிறது. 

பிடி * 150]--0,  ஊே,50, 1 4 10 

வெப்பத்தாற் பகுப்பு. அல்க்ேகேனை அதிக அழுத்தத் 
தில் அதிக வெப்பநிலைக்குட்படுத்தும் போது 
பல சிறிய பகுதிகளாகப் ', பிரிவுறுகின்றன. இம் 
முறைக்கு வெப்பத்தாற்' பகுப்பு “ (91019846) என்று 
பெயர். ஸ் i 4 ¢ 

அப ye De bo. PIE 

வெடி அவெ + C3H, 
il on : 

அளம் + C,H; 
நட அரா . க : 

வெடி + C,H, 
பரதா 
2C,Hi,’ + C,H, CH +6 

ந ரீ” ர னி றி 3, 

இவை 'தவீர .. வேறுபல :ஹைட்ரோபார்பன்களும் 

மாற்றாக்கல். அல்க்கேன்களை இணை . தொடர் 

அல்க்கேன்களாக “ மாற்றுவதற்கு அவற்றை அலு 

மினியம் ...; குளோரைடுபன் . ., சேர்த்து, 300“6க்கு . 
வெப்பப்படுத்த வேண்டும். ea 

Oe AD 

பி 
_, HyC-—CH—CH;—CH,—CH, 

32 ல்ல. CLT: Chibi bis 

Sheen cn cHncr 
mee kite oo CHs ப்ரஸ் bod 

'8மீத்தைல்பென்ட்டேன்



அல்க்கேன்கள் இயற்கையில் கிடைக்கும் வகை.எண் 
ணெய் வயல்களிலுள்ள கணறுகளிலிந்து கடைக்கும் 
எண்ணெய்களில் பல அல்க்கேன்கள் இருக்கின்றன. 
இந்த எண்ணெய்க்குப் பண்படா எண்ணெய் என்று 

பெயர். இந்த எண்ணெயில் -கலந்துள்ள!. பல்வேறு 
ஹைட்ரோகார்பன்கள் இடத்திற்கேற்ப வேறுப்டுசின் 
றன. இந்த எண்ணெய்களுடன் சேர்ந்தே கடைக்கும் 
வாயுக்களுக்கு இயற்கை : வளிமம் (natural gas) 
என்று பெயர். இந்த எண்டணெய்களின்றும் தனித்தும் 
இந்த வளிமம் கிடைக்கும். 

நிலத் இனடியிலிருந்து ' | பெறுகின்ற பண்படா 
எண்ணெயில் நீரும் மணலும் கலத்திருக்கும். இவற் 
றைப் பிரிப்பதற்கு இந்த எண்ணெயை அழுத்த நிலை 
யில் . உருளை வடிவத் தொட்டிக்குள் செலுத்தும் 
பொழுது இவை வளிமம், எண்ணெய், 'தண்மப் 
பொருள்களாகப் பிரிகின்றன. இவற்றை ' ஒவ்வொரு 
மட்டத்திலும் அவற்றின் . வெப்பநிலைகட்கேற்பப் 
பிர்த்தெடுக்கலாம்... ் 

பண்படா --. : எண்ணெயைப் . படிப்படியாகக் 
காய்ச்சி வடித்து அதிலுள்ள வாயுக்கள் தவிர இன் 
னும் வெவ்வேறு நீர்மங்களாகப் பிரித்தெடுக்கலாம். 
இவற்றை நான்கு .. பெரும் பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கலாம். அவை பெட்ரோல் : (28501/6), 
மண்ணெண்ணெய் (%₹08106)) வாயு எண்ணெய் 

அல்க்கேள்கள் 259 

யில் எஞ்சியுள்ளதை வெற்றிடததில் காய்ச்சி வடித்து 
வேறுபல மசகு எண்ணெய்களாகவும், பாரஃபின், 
மெழுகு, தார் ஆகியனவாகவும் பிச்சிகல்எம், 

மீண்டும் நான்கு பகுதி - கண்ண்ணொன்னனவயுல் 
அவற்றில் அடங்கியுள்ள பகுதிகளாகப் ' பிரிக்கலாம். 

வளிம நிலை ஹைட்ரோகார்பன் பகுதியில் மீத் 
தேன், எத்தேன், புரொப்பேன், பியூட்டேன் ஆகிய 
வளிமங்கள் . கலந்திருக்கின்றன, ' இவற்றை .எல்கு 
உருளைக் . கலங்களில் . அடைத்து எரிபொருளாகப் 
பயன்படுத்தலாம். . இவற்றை எரிக்கும் பொழுது 
மிக நுண்ணிய கரித்துகள்கள் கிடைக்கும், இந்தக் 
கரித்துகள் அச்சடிக்கும் மை செய்யவும், ரப்பர் டயர் 
களில் சேர்க்கவும் பயன்படுகிறது. 

பெட்ரோலியம், ஈதர், வாசனைப் பொருள்கு -, 
வார்னிஷ், ரப்பர் ஆகியவற்றைக் கரைக்கவும் உலர் 
சலவையிலும் பயன்படுகின்றது. ' 

, பெட்ரோல் மிக - அதிகமாகப் பயன்படும் 
பொருள், இதில் அடைபடாத ஹைட்ரோக்கார்பன் 
களும் கண்டு, இதைச் சுத்தப்படுத்தும்பொழுது 
இந்த அடைபடா ஹஸைட்ரோக்கார்பன்களான சில 

  

  

(gas oil, heavy ௦11), மசகு . எண்ணெய் (lubricating அரோமாட்டிக் பொருள்கள், நாஃப்தீன் (naphthene) 

௦11) என்பன. ஆவியாக்கப் பிரித்தலைத் தவிர அடி. ஆகியவற்றை நீக்கிவிடலாம். 

$ பெயா் ். கொ. நி. - மூலக்கூறு பயன்கள் 

-| 1. evaflin Benes’ ஹைட்ரோ. சாதாரண C.-C, எரிபொருள் 
ழா “கார்பன்கள் து ் வெப்பநிலை sos 

2. 'காசோலின் - a i ் 40°C-200°C C,-C, கரைப்பான்கள் 

௮) பெட்ரோலியம் . 400-806 ் 

[ஆ)பெட்ரோல் °° 80°C-200°O C,-C,, மோட்டார் எரிபொருள், 
் ‘ உட கரைப்பான், உலர் சலவை 

3. @aGomAcr 200°C-300°C Cy5-C,, விளக்கு எரிக்க, அடுப்பு 
. எறிக்க, எண்ணெய் வாயு 

1.4. வளிம.எண்ணெய் ... பட்ச de. 80050. போட மீசல் எண்ணெய்கள் 

ப... |(எரி.எண்ணெய்) ் தத. பெட்ரோலாக மாற்றுவதற்கு 

5. கசடு எண்ணெய் .... ் ன ட் 400°C . ie 

௮) மசகு எண்ணெய் ௭ ஷோலே வாசனைப் பொருள்களுக்கு, 
: [ஆ] வாசலீன் :: ட்  “ ழொதே நீர் ஒட்டாப் பொருள்களுக்கு, 

்..* (இ) பாரஃபின் மெழுகு ேழே ் மெழுகுவர்த்தி. 

6. |அடிக்கசடு ஜே ட்டே சாலை அமைக்க             
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260 அல்க்கைல் ஏற்றம் 

மண்ணெண்ணெயில் 172 முதல் 16 கரியணுூ வரை 

.யுள்ள ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் உல்ளன, இதை முத 
லில் அமிலத்துடன் கலந்தால் இதில் கலந்துள்ள 
'காரப் பொருள்கள் முறிந்து பிரிந்துவிடும். பின்பு 
இதனைச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் கலந்தால் 
இதிலுள்ள அமிலப் பொருளை நீக்கிவிடலாம், பின்பு 
மண்ணெண்ணெயைச்  சுத்தப்படுத்தலாம். இது 
விளக்கு எரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. , இதனையும் 
பகுத்துப் பெட்ே 2ராலைப் பெறலாம், 

வளிம எண்ணெய் அல்லது கனரக எண்ணெயை 

டீசல் எஞ்சின்களில் பயன்படுத்தலாம். இதினின்றும் 
பகுப்பு முறையில் பெட்ரோலை உண்டு பண்ணலாம், 

. மசகு எண்ணெயை அழுத்தம் குறைவான நிலை 
யில் காய்ச்சி வடி.த்துப் பிரிக்க வேண்டும். இதனின்றும் 
இடைக்கின்ற எண்ணெயில் திண்ம நிலைப் பொருள் 
கள் கலந்திருக்கும். இந்த எண்ணெயைக் குளிர வைத் 
தால் தஇண்ம நிலைப் பொருள்கள் பிரிந்துவிடும். 
இவற்றை வடிகட்டிப் பிரிக்கலாம். இது எஞ்சின்களில் 
மசகு எண்ணெயாகவும் கிரீசாகவும் பயன படுகிறது, 
இதனை வாசனையற்றதாகச் செய்து மலமிளக்கியா 
கப் பயன்படுத்தலாம். இது சல வாசனைப் பொருள் 
கள் செய்வதற்கும் பயன்படும். வாசலைன் (vaseline) 
என்பது சிறிது இளக்கமான திண்ம: நிலையி 
லுள்ளது. இதை மசகாகவும் பயன்படுத்தலாம்; க களிம் 
புகள் செய்யவும் பயன்படுத்தலாம். Ms a 

பாரஃபின் மெழுகு திண்ம நிலையில் aint Gyms 
கார். பன்களாலானது, இவற்றில் 80 2 - 500 வரை ண் 

உருகுபவற்றிற்கு மெதுபாரஃபின் ' (801 paraffin) | 
என்றும், 
சாதாரண பாரஃபின் மெழுகு என்றும் 60 6 இல் 
உருகுவதைக் கெட்டி பாரஃபின் (51ம் paraffin) 
என்றும் பெயர். மெதுபாரஃபின் தீக்குச்சி உற்பத்தி : 
யிலும், மற்றவை நீரொட்டாத காகிதம், துணி 
போன்ற பொருள்களின் உற்பத்தியிலும் பயன் 
படுகின்றன. வ he, edd 

அடியில் எஞ்சியிருக்கும் 550 'தார் போன்றது, 
இது. சாலைகள் அமைக்கப் பயன்படுகிறது. காண்க, 
கோல்ப் ஹைட்ரோக்கார்பன் தொகுப்பு; அலிஃ 
பாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள்; அல்க்கைல் ஏற்றம், ' 

panei ee Ds ட 

woe | Deke. 
| 

நூலோதி ம் & 1 மே டம ் pti 

: Morrison R.T.< and Boyd ௩, N,, Organic ் 
Chemistry, Second “Edition, . Prentice Hall of India 
Private Ltd, Rew Delhi 197 1. 

. ' in i ewes 
1. ட்ட ee I 2136: 

50 ₹0- 550. வரை... . கருகுபவற்றிற்குச் ... 

eet eb. 

அல்க்கைல் ஏற்றம் . , 

அல்க்கைல் . தொகுதிகளைப் . பதிலீட்டு : வினையின் 
மூலமோ (substitution reaction) Gridens , வினை 
uot apwGuor (addition reaction ) ஒரு. ail: apes 
கூறில் நுழைக்கும்: வினைக்கு அல்க்கைல் ஏற்றம் 
(2413712410) என்று பெயர். ஒலிஃபீன்கள்,: ஆல்க 
ஹால்கள்,- அல்க்கைல் ஹாலைடுகளைக் கொண்டு 
அல்க்கைல் ஏற்றம் செய்யும்: போது .. அல்க்கைல் 
தொகுதிகள் கரி, நைட்ரஜன், கந்தகம் அல்லது பிற 
உலோக அணுக்களுடன் பிணைக்கப்படுகின்றன. 
வில்லியம்சன் . ஈத்தர் தொகுப்பு (9411140060 . ether 
8900106519), ஃபிரிடல் - கிராஃப்ட்ஸ் வினை (1*1ச061- 
Crafts reaction), 2ittcv fener (Wurtz reaction) 
போன்ற வினைகள் . சிறப்பான அல்க்கைல் ஏற்ற 
வினைகளாகும்.. 

 தபிரிடல்- கிராஃப்ட்ஸ் வினை அரோமாட்டிச். கருவி 

லிருந்து ஒரு -ஹைட்ரஜனுக்குப் பதிலாக ஓர் அல்க் 

கைல் (&-) அல்லது அசைல் (௩00-) தொகுதியை 
அலுமினியம் குளோரைடு (AICIs) வினையூக்கியைப் 
பயன்படுத்தி - அல்க்கைல் ஏற்றம் அல்லது அசைல் 

ஏற்றம் செய்யும் வினைக்கு -ஃபிரிடல் - சரொஃப்ட்ஸ் 
வினை என்று பெயர். .. : அத 

2 திர ட 
டட ஜெ. —-—+ R-C,H, HCL 

. ௩௦001. 4 C,H, —— -R-COC,H, + HC: 

ana 

“RCL = 
-RCOCI = 

அல்க்கைல் ஹாலைடு 

அசைல் ஹாலைடு ., 
<i 

a 

© led sStunie cir ஈத்தர் Gsreiy. அல்க்கைல் "அயோ 

டைடையும் சோடியம் ஆல்காக்சைடையும், (R- ~ONa*) 

பயன்படுத்தி ஈத்தார்களைத் தொகுக்கும் முறைக்கு 
ணை ஈத்தர் தொகுப்பு என்று பெயர், . 

பேடு ரட் 4 ஸ் அட் “CH, CH 0- -H 
CHT . , ன் 

.. சோடியம் _ ஈர எத்தில் கத்தர் ன 
” எத்தாக்சைடு Te 4 cg 

'உர்ட்ஸ் வினை, FEST கலந்த அல்க்கைல் 
ஹாலைடை, சோடியத்துடன் * வெப்பப்படுத்தினால் ் 
அல்க்கேன்கள் கிடைக்கின்றன. இவ்வினைக்கு வூட்ஸ் 
வினை என்று பெயர். இவ்வினையின் மூலம் அதிக 
கரியணுக்களைக் கொண்ட அல்க்கேன்களைப் பெற 

லாம். | ் டட அட் உ 
் எத்தேன் | 

CH லா + 2 Na + ‘BrCH, parade $07 
௩௮ NaBr ~ 

SRE அ விடல்மைக் SeeMNERD cote



, இர்ட்ஸ்-பிட்டிக் வினை, ஈத்தர் கலந்த அல்க்கைல் 
ஹாலைடையும் . அரைல் ஹாலைடையும் சோடியத் 
துடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தினால் .பென்சீன் 
வரிசைச் சேர்மங்கள் கிடைக்கின்றன. 

C,H,C,H, 
+ 2NaBr 

fs (2) 
கரிக்னார்டு வினைப்பொருளளப்( Grignard reagnt) 

பயன்படுத்தியும் அல்க்கைல் ஏற்றம். செய்யலாம். 

செ + 2Na + BrC,H, > ன 

போ... 
C,H,Br + Mg > CH, MgBr ௮ செட் மே 

அல்க்கைல் sims Dies - தொடர்பான ஒரு 
வினை குளோரோமெத்தில் ஏற்றம் (௦41௦70102113/- 
lation). Qe வினையில் மெத்தில் தொகுதிக்குப்$ பதில் 
குளோரோமெத்தில் தொகுதி ( 01011 2) ஒரு மூலக் 
கூறில் நுழைக்கப் படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 
துத்தநாகக்.குளோரைடு (2001) வினையூக்கி ௨டனி 

ருக்கப் பென்சீன், ஃபார்மால்டிஹைடு, ஹைட்ரோக் 
குளோரிக்' அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து ,பென்சைல் 

குளோரைடு கிடைக்கிறது. தன 

எவ ட ரா? ZnCl 
C,H, “4h HeHo + He! ~—> C,H,CH.Cl+H,0 

சிலசமயங்களில் அல்க்கைல் தொகுதியைக் கரிய 
ணுவுக்குப் பதிலாக ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அணுக் 
களுடன் இணை *கலரம், ‘ 

"2 ¢,H,Cl + 3.NH, > (CGH,):NH + 2NH,CI 

"2 CHAI + C,H,ONa > CH,OC:H, + Nal 

இதேபோல் அல்க்சைல் தொகுதிகள் 

மற்ற உலோக அணுக்களுடன் இணவ தைக். சீழ்க் 
காணும் வினைகளால் "குறிக்கலாம். 

எத்திலீன் ஆக்கத். தயோடருகிளைக்கால் 

4C,H, C1 + 4 NaPb > (வேலை + 4NaCl + 3Pb 

.  சோடியம்-காரீயம்' . நால்எத்தில்காரீயம் 
உலோகக் கலவை : ; 

பயன்கள்: தொழில் துறையில் ஆஅல்ச்கைல் 70 
வினை பல பயனுள்ள இடை நிலைப் பொருள்களைத் 
(10061002418185) தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. சான்றாக 
எத்தில் பென்னை ஹைட்ரஜன்... நீக்க வினைக் 

கந்தகம்? 
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குட்படுத்துவதால் கிடைக்கும் ஸ்டைரீன் (6197606) 
ரப்பர், பிளாஸ்ட்டிக் துறைகளில் பயன்படுகிறது; 
எத்தில் ஈத்தர் பரவலாகப் பயன்படும் மயக்க மருந் 
216 (anaesthetic) விளங்குகின்றது. பெட்ரோலில் 
சேர்க்கப்படும் நால் எத்தில் காரீயம் (1817௨ ethyl 

lead) ஒரு சிறந்த உதைப்பு எதிர்ப்பி (௨141000110 
82ம்) அகும். மேலும் தொகுப்பு முறை சலவைப் 
பொருள்கள் (synthetic detergents) gwimfcicd qyid 
இவ்லினைகள் பயன்படுகின்றன.(காண் ௧: ஃபிரிடல்- 

இராப்ட்ஸ் வினை,உர்ட்ஸ் வினை; உர்ட்ஸ்-பிட்டிக் 
விளை; அசைல் ஏற்றம்). 

நூலோதி 

McGraw - Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New - 

York, 1983, 

அல்க்கைன்கள் 

இவை கரிமப் பொருள்களில் கரி அணுக்களி 
டையே முப்பிணைப்புக் (111016 6௦௦40) கொண்ட 
சோ்மங்கள். இச்சேர்மங்கள் அசெட்டிலின்கள் 
(3061318065) அல்லது அல்க்கைன்கள் (110065) என்று 

பொதுவாக அமழைச்கப்படுகின்றன, இச்சேர்மங் 
களின் மூலக்கூறுகளும் அல்க்கன்களைப் போல் 
அடைபடாத மூலக்கூறுகளே, இருப்பினும் அசெட் 
டிலீன்கள் மற்ற அடைபடா மூலக்கூறுகளைக் காட் 
டிலும் சில சிறப்பான தனிப்பட்ட பண்புகளைக் 
கொண்டுள்ளன. எல்லா அல்க்கைன் மூலக்கூறுகளும் 
நீள்அமைப்பு (1ம₹க) மூலக்கூறுகள், இந்த அல்க் 
கைன்களில் முக்கியமாக அசெட்டிலீனில் உள்ள 
ஹைட்ரஜன் அணுக்களை உலோகங்கள் மூலம்' 
பதிலீடு செய்யலாம். அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் 

அணுக்கள் அமிலத் தன்மை பெற்றவை. சில முச்சிய 
மான அல்கீகைன்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

301 HCC - CH, - CH, 
எத்தைன் அல்லது 
அசெட்டிலீன் 1-பியூட்டைன் 

HC=C - CH, H;C - C=C - CH, 
புரொப்பைன் 2-பியூட்டைன் 

தொகுப்பு முறைகள், பொதுவாச அல்க்கைன் 
களை . இரட்டை. ஹாலோபாராஃபின்களிலிருந்து 

ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு நீக்குதல்( dehydrohalogenation) 
மூலம் பெறலாம்.
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H H 
|] ப்ட் 

உட்டபட ம > R-CaC—H + 2100. 
| . 

x x 

மேலும் ஆல்டிஹைடுகளையும் க&ட்டோன்களையும் 
அவற்றின் இரட்டை ஹாலோஃபாராஃபின்களாக 

மாற்றிக் கடைக்கும் பெறுதியை ஹைட்ரஜன் 
ஹாலைடு நீக்குதல் மூலம் பெறலாம். 

R—CH; CHO + R—CH,—CHX, > R—C=CH 

R—CO—CH; + R-CX—,CH, > R—C=CH 

சில சமயங்களில் உலோக அசெட்டிலைடுகளை அல்கீ 

கைல் ஹாலைடுகளுடன் சேர்த்து நீர்ம அம்மோனி 
். யாவில் (110ர்ம் ammonia) 'வினைப்படுத்தினால் AVE 

கைன்கள் கிடைக்கும், 

R—C=C—M + R/X >» R-€=C—R’ 

அல்க்கைல் ' இரிக்னார்டு வினைப்பொருள்களைப் 
(Grignard reagents) பயன்படுத்தியும் அல்க்கைன் 

களைட். பெறலாம். ப 

்- வினைகள். அல்கசைன்களின் வினைகளும் ADS 
ன்களின் வினைகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி 
யானவை. கூட்டு வினைகளில், அல்க்கைன்கள்' முப்' 
பிணைப்பு இருப்பதனால், முதலில் கூட்டுவினையின் 
காரணமாக இரட்டைப்பிணைப்புள்ள ... அல்கீன்க 

ளைப் பெற்றுப் பின் அல்க்ன்களைப் போல் இதுதிப் 
பொருளைத் தருகின்றன. 

HC = CH + HCl » H,C= CHC! 
வைனைல் குளோரைடு 

11, CHCI + HCI > H,C — CHCI, 
A 1-QioeGern Gor எத்தேன் 

HC = CH + HC = N+ H,C=CH-c து 
அக்ரிலோறைட்ரைல் 

இவ்வினைகளுகச்குப் ன். சிறிதளவு ஆல்க் 
காக்சைடுகள் ' (81%௦௩1065) வினையூக்கயொகப் பயன் 

படுத்தப்படுகின் றன. ர 3 

துத்தநாகம் அல்லது பாதரச உப்புகளின் முன்னி 
லையில் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் அசெட்டிலீனுடன் 

கூட்டடுச்சேர்ந்து வைனல் எஸ்ட்டர்களையோ (vinyl 

esters), அல்க்கைலீடின் இருகார்பாக்சலேட்டு 

களையோ (alkylidine dicarboxylates) 'கொடுக்கின் ' 

றன. இந்த வினைகள் எல்லாம் பல ' முக்கிய்ப் பல்' 

லுறுப்புகளை : அண்மையில் உண்டாக்க' "உதவின, 
மற்தநொரு கூட்டுவினை, எத்தினைல் தொகுதி ஏற்றம் 
(ethynylation) என்று: அழைக்கப்படுகின்றது. ' இவ் 

வினையின் மூலமாகக்: அசெட்டிலீனை, அடைபடாத 
மூலக்கூறுகளுடன் சேர்த்துப் பல சேர்மங்களை ௨௬ 
வாக்க முடியும், இந்த வினைகளில் .ஆல்டிஹைடுகள் 
அல்லது 8ட்டோன்களுடன் அசெட்டிலிளைச் சேர்த் 
தால் மிக முக்கியமான : ஆல்குஹால்கள் கிடைக் 
Sinem 7 5 ; : 

R— C=O + HC=CH 
R— CHC = CH 

2 அஷ. A OH ட 

20s 04 HC = CH > C—C = ௦-௨. 
ப்பட் on. da. 

பொதுவாக ' அல்க்கைன்கள்,' று “கார்பன்மோனாக்' 

சைடும் நீரும் சேர்ந்து அல்லது சளர்வுற்ற ஹைட்ர 
seit (active hydrogen) அணுக்களைக்கொண்ட மூலக் 
கூறுகளுடன் சேர்ந்து நிக்கல் கார்போனைல் முன்னி 
லையில் உண்டாகின்றன. ஹைட்ரஜன் வழங்கிகள் 
அசெட்டிலீனுடன் கூட்டுச்சேர்ந்து , அக்ரிலிக் பெறுதி 
களைத் தருகின்றன. 

இந்த் வினைகளைத் தீவிர மிகமுக்கியமான 
வினைகள் அல்ச்கைன் கள் பல்லுறுப்பிகளாகும் வினை. 
களே. இந்தப் பலபடியாக்கல் வினைகள், வளைய 
மில்லா,. அரோமேட்டிக் அலிவளைய பெறுதிகளைப் 

பெறப் பெருமளவில் பயன்படுகின்றன. இந்த வினை 

கள் காப்பர் (1).-குளோரைடு (00 (1) chloride) 

போன்ற வினையூக்கிகளின் முன்னிலையில் நடை, 
பெறுகின்றன, அசெட்டிலின். வெப்பத்தால் பலபடி. 
யாக்கப்படும் போது பென் சீனும், மற்றப் பல்வளைய, 
அரோமாட்டிக் பெறுதிகளும் : . தருகின்றது. இந்த 
வினையில் மிகமுக்கியமானது அசெட்டிலின் ஒரு 
வளைய நாற்படியைத் (cyclooctatetraene) : குரும் 
பல்லுறுப்பாக்கும் வினையே. 

நூலோதி 

McGraw-Hill Encyclopaedia cf Science and Tech- 
nology, ‘ Vol. J, Fourth Edition, ‘McGraw-Hill 
Book Company, New York, 1977. : 

அல்சியோனியம். 

டிஜிட்டேட்டம். வில்சியோ 'னேரியத்' 
வாழ் கூட்டு 

அல்சியோனிய௰ம்- 
தொகுதியைச் ” “சேர்ந்த ஒரு கடல்



  

உயிரியாகும். அல்சியோனேரியனை இறந்த மனி 
‘goer oigwact (dead man’s fingers) என்றும் 
அழைப்பர், அல்சியோனியம் கடலில் படிந்துள்ள 
'பாறைகளிலும் ஒடுகளிலும் - ஓட்டிக் கொண்டு வாழ் | 
சிறது. இது பல்வேறு அமைப்புகளையும், அளவு 
களையும் கொண்டுள்ளது. '.: இக்காலனியின் . நடுப் 
பசையைச் *சீனன்கைம்' (coenenchyme Jers utr. ஏராள 

'மான மொட்டுப் போன்ற வடிவமுள்ள 'பாலிப்புகள் 

'காலனியின் பரப்பிலிருந்து: நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். 

அல்சியோனரியன் ! ''காலனி ' பொதுக் குழிக்குடல் 
"தொகுப்பைப் (coelenteric 895160) "பெற்றுள்ளது. 
இந்த அடிப்படைக் குழர்யிகளைம் "சொலினியங்கள்” 

(901012) என்பர். ் ce பின்வ ne nen 
Pec St வேட்பு ௮ er 

-. இக்கர்லனியின் seasick: “மிகவும் ட்டை 

'யானவை. பாலிப்பின் , வாய்முனை ' மட்டும்தான் 

வெளியில் நீட்டிக் ' கொண்டிருக்கும். ' “இம்முனையை 

"ஆத்தோகோடியம்' fantlicencium) 's என்பர். உ ப்பா 
sae நப fee 

ay w= கட, கஜ 

ப்ட் அவ 

'ஆந்தோசோடியம் வட்டமான வாய்த்தட் டையும், 

தட்டின் நடுவில்” வாயையும், வாயைச் சுற்றி வட்ட 

மாக அமைகின்ற ' உணர்வு: 'நீட்சிகளையும் : கொண் 

டது. “ இப்பாலிப்புகளில் இறகு” அல்லது - துடுப்பு 

(pinnax) போன்ற : அமைப்பினையுடைய - - எட்டு 

உணர்வு நீட்சிகள்.” உள்ளன... உணர்வு நீட்சிகளின் 

முனை, கூர்மையான” 'பின்னியூல்களைக் கொண்டது. 

இவை அசையும் 'இன்னம்வயியும் சுருங்கும் தன்மை 

'யையும்' 'உடையன;: உள்ளீடற்ற : இவற்றின் குழிகள் 

'இரைப்பை'* - இரத்த அறைகளுடன் (gastro-vascular 

chambers) தொடர்புடையன.” இரைப்பை 'இரத்தக் 

'குழியுட்ன்" தொடர்பு கொள்ளாது. Sal 4 
பப்பட் | ஆ. 

41 இறிய: உயிரிகளை உணர்வு நீட்சிகள் உணவாகப் 

பிடித்துக் குழிக் குடலுக்குள் தள்ளுகின்றன. பின் இவ் 

வுயிரிகளைக் குடல் தாங்கி இழைகள் பற்றிப்பிடித்துக் 

கொள்கின்றன. சுரப்பிச் செல், செரிமான நீர் இவற் 

“றின் உதவி மூலம் "உணவு இதைக்கப்பட்டு - அவை 

அகப்படைச்' செல்களால் உட்கொள்ளப்படுகின்றன. 

எனவே செல்லின் ' உள் Gpiliorens © முழுமைப் 

'பெறுறைது.. pee! பவ Se 

: 1. . ப படவி 

நரம்புத் ' தொகுப்பு, நரம்புச், ல்கள், கொண் 

டுள்ளது. நடுப்பசையில் அமைந்துள்ள இவை நரம்பு 

அரர்கனால் இணணைக்கப்பட்டுள்ளன. 3 ்் 
ஜு brome" 

- இவ்விலங்கு' ஒருபாலுடலியாகும். இனபபெருக்க 

உறுப்புகள் இனப்பெருக்கக் . காலங்களில் வளர்கன் 

றன. குடல் : தாங்கிகவின் - விளிம்பில் ' அகப்படைச் 

செல்களால் இவ்வுறுப்புகள் தோன்றுகின்றன. :-...:, 

ன ் 'இதன் அண்டங்கள் . மிகவும் ' ் பெரியவை. அண் 
டங்கள் குழிக்குட்லை மெல்லக் டந்து, அளாவுக்றுறல் 

க 
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வழியாக வெளியேறுகின்றன. கருவுறுதல் நீரில் நிகழ் 
கிறது... இதனை வெளிக்கருவுறுதல் என்பர்,” .௧௬ 
மூட்டை வளர்ந்து பிளானுலா: (180018) லார்வா 
“வாக உருவாகின்றது, இது சில காலம் நீந்திப் பின்னர் 
பாறை: போன்றவற்றில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. 
பிறகு முழு: 'அல்சியோனியம்' வளர்கிறது, பின்னர் 
Boon 'மூறையால் காலனியைத் தோற்றுலிக், 

கின்றது. : -* 
+ . lee ம 

+ sat நல் Ee gy 

அல்சியோனேரியா 
அல்சியோனேரியா என்பவை கடல்வாழ் குழியுடலி 
களுள் ஒரு தொகுதியாகும், இவை பாலிப்புகள் 
(20105). என்னும் உயிரிகள் கொண்டு கூட்டுயிரியாக 

(colonies) வாழ்கின்றன. பெரும்பான்மையானவை 
ஏராளமான: பாலிப்புகளைக் கொண்டிருக்கச் &ல 
மிகக்குறைந்த பாலிப்புகளைக் கொண்டவையாயிருக் 
கும். சில சமயங்களில் ஒரு தொகுதியில் 'உள்ள 

பாலிப்புகளின் எண்ணிக்கை 35, 000 க்கூட எட்டும். 
சில அல்சியோனேரியாக்கள் . ஆட்டோ சுவாய்டு 
(801020௦010), சைஃபனோர்சுவாய்டு . (81010௦2௦014) 

என்ற இருவகையான பாலிப்புகளைக் கொண்டு இரு 
உருவத்தன்மையைப் (dimorphic) பெற்றிருக்கின் றன. 
“மென்மையான பவளங்கள்'' எனப் பொதுவாக 

அழைக்கப்படும் அல்சியோனேரியா தொகுதியில் 

“இறந்த மனிதனின் 'விரல்கள்'” எனப்படும் பவளங் 
கள், கிலாவுலேரியா, டியூபிபோரா எனப்படும் 

குழாய் வடிவப் பவளங்கள், டெலஸ்டோ, ஹீலியோ 
போரா எனப்படும் ':ஊதாப் பவளங்கள்”'”, கடல் 

சாட்டைகள், கடல் இறகுகள், கடல் விசிறிகள், 

சிவப்புப் பவளங்கள் (செம்பவளம்), பென்னட்டுலா 

அல்லது கடல் பேனா, வர்ட்டில்லியம், சேவர்ணு 

லேரியா, சன்னல்லா, ஆத்தோப்டிலியம், lig 
லேரியா; ரெனில்லா ஆகிய உயிரினங்கள் அடங்கு 

கின்றன. a 

பொதுவாக; அல்சியோனேரியாக்கள் சல் அலை 

கள் குறைவாக உள்ள கடலோரப் பகுதியிலிருந்து 
200 மீட்டர்கள். அழம் வரை பரவி உள்ளன. சில 
வகை .கார்கோனியங்கள் 2000 அல்லது:4000 மீட்டர் 

கள் ஆழம் வரை கூடக் காணப்படும். இவை வெப்பப் 
பிரதேசக் கடல்களில் குறிப்பாக, இந்திய - பசிபிக் 
கடல் பகுதிகளில், வெகுவாகக் காணப்படும், சில . 

இனங்கள் ($060186) குளிர் பிரதேசக் “கடல்களிலும், 
துருவக் கடல்களிலும் கூடக் காணப்படுகின்றன. 
சிவப்புப் பவளங்கள் மத்தியதரைக் கடலிலும் 
ஜப்பானியக் கடலிலும், 30 மீட்டர் முதல் 200 
மீட்டர் ஆழம் வரையிலுள்ள பகுஇகளில் மிகுந்து 
காணப்படுகின்றன. இத்தொகுதிகள் பொதுவாகக் 

ad
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கடினமான பொருள்களின் மேல் , அடித்தட்டுகள் 
மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. : மணற்பாங்கான 
இடங்களில் வாழும் சில இனங்கள் . வேர் போன்ற 
அமைப்புகள் மூலமாகவோ கூர்மையான: அடிப்பகுதி 
கள் மூலமாகவோ. ௨என்றிக்கொள்கன்றன. ,சல 
கார்கோனியன் . தொகுதிகள் 2 முதல் 3 மீட்டர் 
உயரம் வரை வளரக் கூடியவை. பொதுவாக அல் 

சியோனேரியாச்கள் மஞ்சள், சிவப்பு, ஊதா, பழுப்பு, 
கறுப்பு முதலிய நிறங்கள் அல்லது இவை கலந்த 
நிறங்கள் பெற்றிருக்கும். கார்கோனியன்கள் வகை 
யைச் சார்ந்த அல்சியோனேரியாக்கள் கடலடியில் 
*அழ்கடல் பூந்தோட்டங்கள்'” ($0-ற37106 gardens) 
போன்று காணப்படுகின்றன. as ; 

OS ட . ஆந்தோகோடியம் ' ட    
as 

AerraGodun- .- 

தொகுதி 4 
ஹட சிர ந உடு        

: மேகோனன்கைம் ஆஷ் oe 
“y    

கோடியம் - 

  

Pee She 
மாய் 

த்து : 

தாங்கி 

மா 

த 

சைபனோகிளிப் 
ர ரர் 

்.... குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றும்... : 5 
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ஒவ்வொரு பாலிப்பும், புறப்படை, . அகப்படை, 
நடுப்படை என்னும் மூன்று வகையான திசுக்களைக் 
கொண்ட சுவரையுடையது, புறப்படை மெல்லிய 
தோல் போன்று .ஓர்- அடுக்குச் - செல்களாலானது. 
.இப்புறப்படை தொகுதி. முழுவதும் பரவியுள்ளது. 
நடுப்பசை பருத்து ஜெல்லி போன்று , விரிவடைந்து 
உள்ளது... இப்பசை சுண்ண முட்களைப் (spicules) 
பெற்றுள்ளது. _ பாலிப்புகள் ,“சொலினியாக்கள்'” 

: எனப்படும் , அகப்படைக். .குழாய்களைக். கொண் 
டுள்ளன. பாலிப்புகள். பல கிளைகளையுடையனவாய் 
இருந்தாலும், அவற்றின் உடல்கள் முழுவதும் முன 
முனைகளைத் தவிர, மற்றப் பகுதிகள், Ferd கைம்!" 
என்னும் சதைப் பகுஇயில் புதைந்தும், அகப்படைக் 
குழாய்களால் . இணைக்கப்பட்டும் உள்ளன. எனவே 
பாலிப்பின் வாய்முனை மட்டும்தான் வெளியே 
நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். இம்முனையை '**ஆந்தோ கோடியம்”. Aanthocodium) என்பர்... . ஆந்தோகோ 
டியம் வட்டமான வாய்த் தட்டையும் (oral disc), 
வாய்த்தட்டின் . நடுவில் வாயையும், .. வாயைச் சுற்றி 
அட்டமாக அமைகின்ற, இறகு .போன்ற,. உணர்வு 
நீட்சகளையும். கொண்டது. வாய் .பூறப்படையால் 
சூழப்பட்ட . தொண்டைக் குழாயினுள் இறக்கிறது. 
தொண்டையின். கீழ்ப்பக்கத்தில் அதன் -ஒரு' முனை யில் :குற்றிழைகள் , நிறையப்பெற்ற . ஒரு பள்ளம் 
(21௦046) : உள்ளது. . இப்பள்ளத்தை , “சைபனோ 
கிளிஃப்'” ; என்பர். இது சுவாசத்திற்குப் பெரிதும் 
உதவுகிற நீரோட்டத்தைக் குழிக்குட லுக்குளஇழுக்கும் 
செயலில் ஈடுபடுகிறது. .குடல்.தாங்கிகள் (6580121105 ) 
என்னும் எட்டு, :இடைச் சுவர்கள் நீளவாக்கில் 
அமைந்து உடற்சுவருக்கும் தொண்டைக்கும் இடையே 
உள்ளன. இவை குழிக் குடலை எட்டு அறைகளாகப் 
பிரிக்கின்றன. : 'தொண்டைக்குக். கீழ், குடல்தாங்கி ' 
களின். தனித்த முனைகள், குடல் தாங்க இழைகளைக் 
(mesenterial filaments) கொண்டுள்ளன. ...... -..... 
ர ப த் ee ர ர. எட்ட 
ட சிறிய. உயிர்கள்; இவற்றின்... உணவு ஆகும். உணவை : உணர்நீட்சிகள். பிடித்துக் GPS GL gd Geir தள்ளுகின்றன். அங்கு-உணவு பகுக்கப்பட்டுப் பாதி 
செரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு பகுக்கப்பட்ட உணவை, 
அகப்படைச் செல்கள் உட்கொள்கின்றன.'' அங்கு 
செல்லினுள் சரணம் 'முழுமை பெறுகிறது; 5:* 

ஸ் த 

* ர், 

Mea PEE வில் * ஆர , ப அபஸ்ட் ட ட பா ORY நரம்புத் தொகுப்பு, நரம்புச். செல்களைக் 
கொண்டுள்ளது. நரம்பு நார்களால் இணைக்கப்பட்ட 
இச்செல்கள், நடுப்பசையில் : அமைந்து, புறப்படைக் 
கும் .அகப்படைக்கும் அருகில் இருக்கின்றன. உணர்வு 
நீட்சிகளிலும்  வாய்த்தட்டிலும் 'இச்செல்கள் திரனாக 
அமைந்துள்ளன. ' Fhe பட்டு : 

:-.- அல்சியோனேரியாக்கள் பொதுவாக “pum” 
.உடலிகளாகும், ஆனால் சில வகைகள், பெண் உறுப் 
புகள் முதலில் முதிர்வு பெறும் “இருபாலின”” உடவி



களாகும் (protogynous hermophrodites). Ger) 

பெருக்கக் காலங்களில் இனப்பெருக்க கறுப்புகள் 
குடல் தாங்கிகளின் விளிம்பில் அகப்படைச் செல் 
களால் தோன்றுகின்றன, இவம்றின் அண்டங்கள் 
மிகவும் பெரியவை, அண்டங்கள் குழிக்தடலை 
மெல்லக் கடந்து, தொண்டைக் குழாய் வழியாக 
வெளியேறுகின்றன. கறுவுறுதல் நீரில் திகழ்கிறது, 
கருமுட்டை வளர்ந்து *பினானுலா'” என்ற இளம் 
a2uifwds (planula larva) உருவாகின்றது. ' இந்த 
இளம் உயிரி சிறிது காலம் தனித்து நீந்திய பின் 

ஏதாவது ஒரு கடினமான பொருளின் மீது ஓட்டிக் 
கொண்டு முழு அல்சியோனேரியாவாக வளர்கிறது, 

பின்னர் அமும்புதல் முறையில் முழுத் தொகுதியைத் 
தோற்றுவிக்கிறது... «, 

தொகுதிகள் ' சுண்ணத்தினாலான அன்னது 
கொம்புப் பொருளாலான ([மாாு) சட்டகங்களைக் 
கொண்டுள்ளன. **ஹீலியோ போரா'' என்ற களதாப் 

பவளம் படிகம் போன்று அராகோனைட் (81820. 

116) நார்களினாலான மடல்களைப் பெற்றுள்ளது. 
கார்கோனின்களின் சட்டகம் **கார்கோனன்'' 
என்ற... கொம்ப்ப்' பொருளால் ஆனது, இந்தக் 
கார்கோனின்: ஓரு: புரதமாகும். ' இதில் ப்ரோமின், 
அயோடின். அகியவை அமினோ: 'அமிலமான டைரோ 

சின்ஞுடன் இணைந்துள்ளன. சிவப்புப் பவளமான 
கொரல்லியத்தில் * (corallium) சுண்ண ' முட்கள் 

கால்சியம் கார்பனேட்டால் பூசப்பட்டுள்ளன. இச் 
சிவப்புப் பவளங்களின் அச்சுக் கம்பிகள் (88181 rods) 
அளரிகலன்களில்- 'பயன்படுத்தப்படுகின். றன. 

பய: 

   
பென்னாட்டுலா . கேவர்னாலேரியா 

“பீடம் 2, பெர்னர்பட்டுலா கேவர்னாலேரியா 
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கார்கோனியன்களின் தொகுதஇகளில் ஸ்பாஞ்சு 
கள், ஹைட்ராய்டுகள், பிரையோஸ்வன்கள், பிராக் 

கியோபோட்கள் போன்ற உயிரினங்கள் வாழ்ெ 
றன. ஆனால் அவை கார்கோனியன்களுக்குத் 
தீமையே பயக்கின்றன, காரணம், அநத விலங்கு 
களில் ஒட்டுண்ணிகளான  *கோப்பிபோட்கள்'” 

இருப்பதால் அவை உருண்டை போன்ற (211-11௦) 

வீக்கங்களைப் பாலிப்புகளிலும், சொலினியாக்களி 
௮ம் உண்டாக்கிவிடுகின்றன. 

அல்சியோனேரியா ஆறு வகைகளாக வகைப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை 1. ஸ்டோலோனிஃ 
பெரா 2. டெலஸ்டே.சியா 3. அல்ரியோனேரியா 

4... சனோதீக்கேலியா 5, கார்கோனேசியா 
6. பென்னுட்டுலாசியா என்பவையாகும், 

சைலூரியன் (911018) காலம் முதல் டிரையா 
சிக் (17185812) காலம் வரை பல்கிப் பெருகி வாழ்ந்து 
வந்து, *டேபுலேட்டா” ((2ய/8:8), எனப்படும் தொல் 
௮யிர்கள் “ஹீலியோபோரா' எனப்படும் நிகழ்கால 
அல்சியோனேரியாக்களைச் சில பண்புகளில் ஒத்தி 
ருந்தன. ஆனால் டேபுலேட்டாக்கள் இப்பொழுது 
ஆந்தோசுவாக்களில் (81௦203) ஒரு துணை வகுப் 
பாக (ம் 01858) வைக்கப்பட்டுள்ளன, 

கு - Ga. A. 

நாலோதி 

1. Barnes, R.D. nvertebrais Zoology; W.B. Saun- 
ders & Company 1974, 

2. Ekambaranatha Ayyer, A. Manual of Zoology 

vol. J, S. Visvanathan Pvt. Ltd, Madras; 1976. 

3. Hyman, L.H.. The Invertebrates; McGraw-Hill 
Book Company, 1955. 

அல்சினேட்டு இழைகள் .. 

கடற்பாசியில் சோடியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலைக் 

கலந்தால் அந்தப் பயிரினம் சிதைந்து கூழ் போன்ற 
பொதியை (518016) உண்டாக்குகிறது. இதில் நீரைக் 
கலந்து வடிகட்டினால் ஏற்படும் வடிபொருளைச் 

சலவை செய்து தூய்மைப்படுத்தி (816111156) ஷைடி 
ரோக்குளோரிக் அமிலத்தைக் கலந்தால் அல்சீனிக் 
அமிலம் வீழ்படிவாகக் கிடைக்கிறது. இதை நூற்புக் 
கரைசலாக்கி இதிலிருத்து அல்சீனிக் அமில இரேயான் 
இழைகளை நூற்கலாம். பெரும்பாலும் இந்த அல்
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சனிக்அமில த்துடன் மேலும் சோடியம்கார்பனேட்டுக் 
கரைசலைக் கலந்து சோடியம் அல்சினேட்டுக் கரை 

சலைப் பெறலாம். கால்சியம் குளோரைடு. amu. 
ரோக்குளோரிக் அமிலம்,பால்மப்படு த் $திய( emulsified) 

ஆலிவ் எண்ணெய் ஆசியவை கலந்த தொட்டியில் 

கால்சியம் அல்சனேட்டுக் கரைசலைக் குழையச் 
செய்து கால்சியம் அல்சினேட்டு இரேயான் பொருளை 
உண்டாக்கலாம். , நூற்பின்போது படலங்கள் நீட்டு 
விக்கப்படுன்றன. உருவாகும் நூல் நல்ல தோற்ற 
முடையதாய் அமைகிறது. இது நெசவுக்கும் பின்ன 
வுக்கும் ஏற்ற இழுவலிமையும் (120801(3), (0.15 
முதல் 0,18 நிய/[துகில்) கையாளும் திறனும், நீளும் 
இயல்பும், நுண்மையும் (8 டெசிடெக்ஸ் படல அள 
வுக்கு) பெற்றுள்ளது. இந்தக் கட்டத்தில் உள்ள. அல் 
சினேட்டு இரேயான் இழை ' சவர்க்காரம், சோடா 
ஆகியவற்றில் எளிதாகக் _ கரையும்.. இதற்குக் கார 

எதிர்ப்புத்திறன் ட்ட "வேண்டும். இதை. நூலாக 

வோ, நெய்தோ, பின்னியோ,' சீர்செய்த வடிவிலோ 

உலோக உப்புத் தொட்டி.களில் இட்டுப் ' பதப்படுத்த 
வேண்டும். ' 'பெரில்லியம்'. அப்புகள் 'அல்சினேட்டு 

இரேயானுக்கு ' Bowes con தரும். இது” இழைக்குக் 

கார எதிர்ப்புத்திறன் . தருவதோடு தீப்பற்றாத 
இயல்பையும் ஊட்டும்;' "இந்த உலோக அல்சினேட்டு 
இரேயான் துணிப்பொருள்கள் 'இரைச்சீலைகளுக்கும்; 
இருக்கைகளின் உறைக்கும்,விரிப்புகளுக்கும் ஏற்றவை. 
கால்சியம் பெரில்லியம் அல்சினேட்டு இரேயான் 
நீருறிஞ்சுபவை; காற்றில் நன்குலாந்த இழைகளைப் 
போல 80 விழுக்காடு இழுவலிமை மிக்கவை. ' அல் 
சினேட்டு இழைகளுக்குச் சாயம் ஊட்டும் சாயப் 
பொருள்கள் பல:வண்ணமுூட்டவும், ஒளியிலிருந்தும் 

சலவையிலிருந்தும் நிறத்தைக் :காத்து: தலை நிறுத் 
தீவும். வல்லவை. ் ல் rad. கத கத UG 

ட்ப 

* pan eae “aarp cated ஏற்படுத்த 
அல்சினேட்டு இரேயானின்: கரைஇற்ன் நன்கு. பயன் 
படும். முறுக்கில்லாத சகரையாத-நூலுட்ன் கால்சியம் 
அல்சினேட்டு இழைகளை இணைத்து முறுக்கி நெய் 

் தற்கேற்ற வலுவூட்டலாம், பிறகு நெய்த துணியிலி 
ருந்து கரைதிறப் பொருள்களைச் சவர்க்காரக் கரை 
சலால் கழுவி எளிதாக”! நீக்கிவிடலாம். இது 'மயிர்- 

பருத்து கலவைத் துணியில் அமிலக் கரியாக்கல் 
(acid carbonisation) Gawergpenn மூலம் , பருத்தி 

இழைகளை நீக்கும். பிரிமயிராடையின், தத்துவத்தை 

பொத்து... , 2) ன ப்படி 

"கரையும் அல்சினேட். பொருளை, bad அமிலத்தைப் 
பயன்படுத்தும். கூடுதல். செயல் முறை .இங்குத் 
தேவைப்படுவதில்லை. அல்சினேட்டுப் . பொருளை 

எந்தத் துணிப் பொருளுடனும் சேர்த்துப் பயன்படுத் 
தலாம். இந்தச் செயல்முறைத் தத்துவம் துணிகளில் 

பல சிறப்பு விளைவுகளை ஏற்படுத்த உதவும். கரை 

நாவுடன். "இழைத் 'தெர்குதிகளைச் சேர்த்துத் திரித்து 
முறுக்கலாம். அல்லது அதிக நீளமுள்ள , நூலுடன் 
கரை நூலைத் திரித்து முறுக்கலாம் அல்லது .துணியிள் 
சில புரிகளை மட்டும் அல்சினேட்டு , இழையை 

நெய்யப் பயன்படுத்தலாம், சவர்க்காரக் கரைசலில் 
தோய்க்கும்போது கரைநூல் கரைந்ததும், ஆடையின் 
ஒருபுறத்தில் மட்டுமோ. இருபுறங்களிலுமோ குஞ்சம், 
சுருள், சுருக்கு, கண்ணி, .. சுருட்டை , அமைப்புகள் 
நிலவச். செய்யலாம். 

நூலோதி: eet 

ட் சிர foe Ved ve வ வட ட்ட ல 

Grosicki, Watson’s- Textile Design & Colour, 
Newnes-Butterworths, London, 1980 

ல இ so BES ரர Wee ல் ட 
BBs on wae yay “oS eT A 

அல்சீமர் நோய். yt ட பனி ae 
டட டை ர ரர ர ர பப... 

வயது... - முதிர்ந்தோரில் ... ் காணப்படும்... : 3 , vuoi 
Gort (Alzeimer’s disease) , நோயாளியிடம் ; அறிவுத் : 
Dost, கடுமையாகப்... பாதிக்கப்படு தலைக் ... (888015 
06020118) குறிக்கும். இந்நோய் இன்ன காரணத்தால் 

வருகிறது என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்ல sen 
ட்ட ர கை ஆட்டி my Tatas 

fe வறு, வகையான மன மழுக்கத்தினின்றும் 
இதனைப். பிரித்துக். காட்ட முழுமையான ஒரு மருத் 
துவ மதிப்பீடு செய்ய நரம்பு மண்டலத்தின் நிலை, 

இரத்த, ஆய்வுகள் ஆவென, உதவும், is 

  

அமெரிக்காவில் சில இடங்களில்" துவை மன 
மழுக்க நோய்' ஆண்களை விடப் பெண்களையே 
அதிகம் தாக்குவதால், அது பற்றிய. அறிவியல் ' புள்ளி 
விவரம் அறுதியாசல் தெரியவில்லை. 

  

முதுமை .. 'மனமமுக்கத்தின் காரணம்: இன்னும் . 

தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை. “இல. ஆசிரியர் : 

கள் இதை நரம்பு "மண்டலத்தின் முதுமை: நிலை 
என்பர், வேறு'பலர் பாரம்பரியக் காரணி ஒன்றைச் 

சுட்டிக்காட்டுவர்: இந்த நோயின்” பின்னணியில் 
ஒன் றுக்கு . மேற்பட்ட காரணங்கள்: இருக்கக்கூடும் 
என்பதும் பொருந்தும், உக As டி 

se Mek, 

அல்சீமர் நோய்: Sie Basel மூளை: “மிகவும் 
சுருக்கம் , (௧17௦0104) அடைகிறது. மூளையின் உள். 

எறைகள் (ventricles) விரிவடைகின்றன? ::..1- 

முதுமை மனமழுக்கமாகிய oF wit ள் நோயின் 

அறிகுறியாக மூளையில் முதுமைக் கோடுகள்



தோன்றுகின்றன. அத்துடன் நரம்பு நுண்நார் மாற் 

றங்களும் (௩27௦/101111809) சேர்ந்து வரும், இது அல் 
சமர் நரம்பு நுண்தார் மாற்றங்கள் என வழங்கப் 
படும். இந்த மாற்றங்கள் 'சற்றே இளைய வயதின. 
ரிடத்தில் முதியவர்களை விட அதிகக் கடிய க் 
தோன்றுகின்றன. 

இத்த நோய் எந்த snag sont தொடங்கலாம். 

ஆனால் பொதுவாக வாழ்வின் பிற்பாதியில் நேர் 

வதற்கு அதுக வாய்ப்பு உண்டு. மெல்ல மெல்லத் 

தோன்றும் இந்நோய் ராக. வளர்ந்து கொண்டே : 

செல்லும்; பேசும் இறனும் பாதிக்கப்படும். 

, வழக்கமாக அண்மைக்கால ... நினைவாற்றல் 

முதலில் பாதிக்கப்படுக&றது. பின், அர்தூக்கிப் ப பார்க் 

கும் திறன் அற்றுப் போகிறது. 

நோயாளி கை. கால்களை . அசைக்கும்போது,, 

அவ்வகை அசைவுகள் மெதுவாகவும் இறுக்கமாகவும் 

காணப்படும். 

'நோயாளி குறுகிய ் அடிகள் இட்டுக் கலைந்த 
pen (short shuffling ஐப்) மோட்டு நடப்பார். 

இத்நோய் ஒரு சீராகக் தானாகவே வளரக் 

கூடியது. ஏறத்தாழ ஒன்றிலிருந்து பத்து வருடங்கள் 
இது தன் போக்கில் வளரலாம். 

"கால்ப்போக்கில் அறிவுத் இறனழிவு,. பேச இய 
லாமை, அரிய இயலாமை போன்ற SD gD ast 
வெளிப்படும். நோயின் கடைசிக் காலகட்டத்தி 
வலிப்பும் வரக் கூடும், ' நோயாளியால் ஒன்றும் 
செய்ய முடியாமல் போகும். அப்போது .இடையே 
ஏற்படும் வேறு நோய்களால் இறுதி உண்டாகலாம். 

நோயாளி கதன் மனமமுக்கத்தைச் சமாளிக்க 

முயலும்போது முன்கூட்டியே. இருந்த உள்நோய்க் 

குறிகளை அதிகப்படுத்தி ஆழங்காண வைக்கும். 
சோர்வோ, எண்ணத் தளர்ச்சியோ, ஐயமனப்பான் 
மையோ பெருகும். இந்த நோய்க் குறிகள்தாம் 
பெரும்பாலும் : நோயாளியை . மருத்துவக் கவனிப் 

புக்கு. "இட்டுச். einen Dew. ் 

ட்நோயாளி தனது. மனமமுக்கத்திலும் புரிந்து 
சமாளித்தல் சில சமயங்களில் இயல்பாக நடந்தேறும். . 

- அதனால்தான், முதுமையடைவதால் நிகழ்கிற. மருத் 

துவப் .. பிரச்சினைகள், : சமூகப். 

ஆடியவை. நோயாளியை எதிர் கொள்ளும். 

8 உ த 

ss மூளை வியாதி, "இந்தப் பிரச்சினைகளை. 
நோயாளி தானே "எதிர்கொண்டு | இசயல்படவிடாமல் ட் 

தடுக்கிறது. 

- அல்ப்பர் 

பிரச்சினைகள் 
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.... தனக்கு அறிவாலும். உணர்வாலும் துணையா 
யிருந்த நெருங்கிய நண்பர்கள் அல்லது உறவினர் 
ளின் மரணம் அல்€ீமர் நோயாளியை மேலும் 
பலவீனமாக்கி மருத்துவ மனையில் சேர்த்துச் 
சிகிச்சை பெறத் தூண்டும். 

் வாழ்க்கையின் நடுவில் அல்லது மீற்பகுஇயில் 
தானே' தோன்றித் தொடர்ந்து அஇகமாகி வரும் 
நோய் மனமமுக்கம்தான் என்று கொள்ளலாம். பெரு 
மூளை சிதைவுற்ற நிலையைக் சம்ப்யூட்டர் சேர்ந்த 
டோமோகிராம் (100௦2௨௦) என்ற கருவியின் வாயி 
லாகக் குண்டு எவ்வளவு தூரம்: சிதைவு ஏற்பட் 

டுள்ளது என அறிந்து கொள்ளலாம்... ் 

.... இத்தோயைக் கண்டுபிடிக்கும் முன், தைராய்டு 
குறை இயக்க நோய் (109400060௧), கிரந்தி (3ுற௩்!118) 
என்னும் பால்வினைநோய், மூளை முன்பகுதியில் 
இருக்கக்கூடிய கட்டி, அகிய நிலைமைகள் இல்லை 
என்று உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும், தவிரவும் 
குறிப்பிட்ட காரணங்களால் பீடிக்கும் மனமமழுக்கத் 
தைப் பிரித்தறிதல் தலையாய கடமை ஆகும். ' 

தற்சமயம் இந்நோய்க்குச் சரியான மருந்து கிடை 

யாது. மூளையின் இயக்கத்தைச் செம்மைப்படுத்தும் 

மருந்துகள் இதுவரை சுண்டுபிடி க்கப்படவில்லை. 

ஐ. அ. 

நாலோதி ' 

1. Lawrence, C.Kolb, M.D., H. Keith, Brodie, 

M.D.,Modern Clinical Psychiatry, W.B.Saunders 

‘Company. London, Tokyo, 1982. 

2. Busse, E.W, and Blazer,D., (eds), Hand book of 

Geriotric Psychiatry, New york, Van Nostrand, 
1980. 

3. Deboni ‘U. Maclachlan, D.R.C. Senile Dementia 

and Alzemer’s Disease; A Current View. Life 
Science, 1973. 

அல்ப்பர் நோய் 

நேரம்(&12ஈ* $ disease) ஒருவகை மூளைப் 
பாதிப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந் 
நோய் பெரும்பாலும் நீண்ட காலத்திற்கு நிலைக்கக் 
கூடியது. வாழ்வின் தொடக்க நாட்களிலோ 
பிள்ளைப் பருவத்திலோ ' இந்நோயின் தொடக்கம் 
தென்படுபகறது. மனத்திறனிலும் மனச்செயலிலும் 
வளர்ச்சி தன்றுதல் இந்நோயின் , முக்கிய 'அறிகுறி 
யாகும். பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 80 விழுக்காடு கை
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கால் வலிப்பினால் துன்புறுகிறார்கள். உடனின்னளகக் 
கட்டுகள் அங்கும் இங்குமாக வெட்டி இழுப்பதும், 

துடிப்பதும் இவர்களை அதிகமாகப் பாதிக்கும். 
பார்வையும் கேள்விப்புலன்களும் படிப்படியாகக் 
குறையத் தொடங்்.தம். நோயாளியின் கடைசிக் 
காலங்களில் அனிச்சைச் செயல்கள் விரைவாகச் 

செயல்படும், தசைகள் இறுகுவதால், உடலில் ஒருவித 

லிறைப்புத் தன்மை தோன்றி, ஏறத்தாழ . மூளைக்கு 
உடலின் மேலுள்ள ஆதிக்கம் இழந்துவிட்டது 
போன்ற ஒரு நிலை (080676078(6 rigidity) ஏற்பட. 
லாம். இந்நோயுள்ள சிலர் சிறிய. தலை உள்ளவர் 
களாக (ருக்கிறார்கள். 

_ மக்கள் தொகையில் இந்நோய் எவ்வளவு. விழுக் 
காட்டினர் உளர் என்பது திட்டவட்டமாகக் கணிக் 
கப்பட வில்லை. ஆண்களைவிடப் பெண்களே . இத். 
நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். , பாதிக் 

கப்பட்டோரில் இருபத்து ஏழிற்குப் பதினேழு பேர். 
பெண்களே. நோயாளிகள் பலரது . குடும்பங்களில் 
பரம்பரைத் தன்மை அதிகமாகயிருப்பதால் , உடன், 
பிறப்புகள் பலரும் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள். பால் 
சாரா .ஓடுங்கிய நிலை ஜீன், (8110501081 recessive 
gene) மூலமாக இந்நோய் பரம்பரைகளில் தொடர: 
வாய்ப்புள்ளது எனக் கருதப்படுகிறது, நோயைக் 
குணப்படுத்தத் திறன்மிக்க மருத்துவ முறைகள் 
எவையும் தற்போதில்லை. முழுக்க முழுக்க மருத்துவ 
மேற்பார்வையில், மருத்துவக் கூடங்களிலேயே 
இருக்க வேண்டியது இந்நோயாலிகளின் Seni 

fp tt 
கட்டங்களில் Sacco na தத 

ஜெல்லிங்கர். (Jelliciger), oon பர்ஜர் (Seitel- 
Berger) என்ற அறிவியலார்கள் இத்துறையில் HDS 
மாக ஆய்வுகள் நடத்தியுள்ளனர். :: 3 -101:517 

யாகுப் - க்ராய்ஸ்ஃபல்ட் (JacobCreutzfeldt),, குரு. 
(மாம) போன்ற மூளைச் 'சிதைவு நோய்கள் பெரும் 
பாலும் இந்நோயை ஓத்திருக்கின்றன.சில ஆய்வாளர் 
கள் இந்நோய் யாகுப்-க்ராய்ஸ்ஃபல்ட் நோயின் 
பிள்ளைப் பருவ மாறுதலே எனக்கொள்கிெறனர். 

மூளையிலுள்ள 
காரணமாக உருமாற்றமும், கொழுப்புக் கூடுதலும் 
ஏற்பட்டு மூளை ஒருவித ' நுரைத்தன்மையை அடை 
கிறது, நல்ல நரம்புகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் 
குறைகிறது. நீண்ட நாட்களாக நோயால் பாதிக்கப் . 
பட்டவர்களது மூளையில் வெள்ளை நிறப்புறணிப் 
பகுதியை விடச் சாம்பல் Dy அகணி அதிகமாக 
அழிகிறது. நல்ல நரம்புகளின் எண்ணிக்கை வெகு... 

வாகக் குறைகிறது. சிறுமூளை, தாலமஸ் (thalamus), 
ஆழ்நிலை நரம்புத்திரள் (02521 230218) 'ஆ௫ய பகுஇ 
கள் குறிப்பாகச் சதைவினால் பாஇக்கப்படுகின்றன. ' 

நரம்புத்திசுக்களின் : , அழிவு 

் மூளை தண்டுவடத் இரவத்தில் ஆல்புமின் புரதம் 
(albumin) அதிகரிக்கிறது, 'மூளையின் மின்னலைப் 
பதிவில் கை கால் வலிப்பு தொடர்பான -: மாற்றங் 
களும், மூளைச் சிதைவினைக்: குறிக்கும் மாற்றங் 
களும் தென்படலாம், கல்லீரலில் உள்ள பைருவேட் 
amiundé&iGeos (pyruvate carboxylase) Geagauras 
குறைகிறது. கல்லீரல் சுருக்கமும் தடிப்பும் 

(citrhosis of கரடி இந்நோயில் ஏற்படலாம், 

அல்ப்பர் நோய் என்பது, ஒரு தனீ நோயைக் 
குறிக்கிறது என்பதைவிட ஒரு நோய்க் கும்பலையே 
வரையறுக்கிறது என வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். 

... அவற்றில் மூன்று. “பிரிவுகள் முக்கியமானவை. 
அவையாவன? நோயின் பொதுவான : அறிகுறிக 
ளோடு ஆக்சிஜனை . உட்கொள்வதிலும் .:இரத்த 
ஓட்டத்திலும் தெளிவான குறைபாடுகள் உள்ள 
நோய் வகை, திட்டவட்டமான நிலைகளிலிருந்து 
மாறுபட்ட வகை, தெளிந்த' 'காரணம் புரியாத: 

அனால் பரம்பரை வாயிலாக வரும் வளர்சிதை 

மாற்றங்களின் (metabolic) குனறைபாடுகளுள்ள வகை 
எண்பனசமாமும், 

, டிபி 

நூலோதி ' டட 

Lawrence, C. Kolb, M.D.,"H. Keith‘ H. “Brodie, 
M.D., Modern Clinical Psychiatry, 10th edition, 

W. B. Saunders Company, Philadelphia, London, : 
1982. ன 

உட டப...” 

அல்ப்பாக்கா 

தென் அமெரிக்காவில்: காணப்படும் ' அல்ப்பாக்கா 
(31808) எனப்படும்: புல்மேயும் விலங்கு, ஒட்டகக்: 
குடும்பத்தைச் சேர்ந்த UT OTL Quite இது பெரு 
(Peru), பொலிவியா (5௭18) ஆகிய நாடுகளில் 

கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,660 மீட்டரிலிருந்து 4,880 
மீட்டர் உயரம் வரையில் காணப்படுகிறது; 'உயரத் 

தில் வாழ்வதற்கேற்ற தகவமைப்புப் பெற்றுள்ளது; 
நயம் மிகுந்த கம்பளி மயிருக்காக ஏறத்தாழ 'ஈராயி 
ரம் ஆண்டுகளாக மனிதனால் : வளர்க்கப்பட்டு வரு' 

கிறது. லாமா பேக்கோஸ் -(/8ஈ௪ ற2202) என்பது: இதன் 
விலங்கியல் பெயர். தோற்றத்தில் லாமாவைப் (18118) 
போன்றது. ஆனால் இதன் நீண்ட “கழுத்தும் ; 
நிமிர்ந்த நேரான தலையும் இதனை வேறுபடுத்திக் 
காட்டுகின்றன; இதன் உடல் லாமாவின் உடலைவிட... 
நீளமானது. தோள் மட்ட உயரம் 1.2 மீட்டர் வறை ' 

உள்ளது. இதன் மேலுதட்டில் ஆழ்ந்த பிளவு ஒன்று.



உள்ளது. இதன் கால்கள் நீண்டு மெலிந்தவை. ஒவ் 
வொரு காலிலும் இரு விரல்கள் உள்ளன. நடக்கும் 
போது விரல்கள் மட்டுமே தரையில் பதிகின்றன, 
அசைபோடும் விலங்கான இதற்கு 36 பற்கள் உள் 
ளன. இதன் இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (764 blood 
6010050165) ஒட்டகத்தின் இரத்தச் சவப்பணுக்களைப் 
போன்று நீள்வட்ட வடிவமுடையவை, அல்ப்பாக் 
காவின் வயிற்றிலிருந்து கோரோசனை எடுக்கப் 

படுகிறது. 

இதன் உடலில் அடர்ந்துவளரும் மயிர் பொது 

வாக இரண்டடி நீளம் வளருமென்றாலும் ஆண்டு 
தோறும் கத்தரிக்கப்பட்டு விடுவதால் வருடத்துக்கு 

20 இலிருந்து 60 செ.மீ. நீளம் வரை வளர்கிறது. ஒவ் 
வோர் அல்ப்பாக்காவிலிருந்தும் ஏறத்தாழ 4 கி.கி. 
எடையுள்ள கம்பளி மயிர் அண்டுதோறும் கிடைக் 
றது. சூரி (2011) எனப்படும் வளர்ப்பின த்தில், கம்பளி 

மயிர் தரையைத் தொடுமளவுக்கு நீண்டு வளர்கிறது. 
, வெளிர் மஞ்சள், வெண்மை, சாம்பல், பழுப்பு, கருமை 
சான இதன் மயிரின் நிறம் வேறுபடுகிறது, செம்மறி 
யாட்டுக் கம்பளி மயிரைக் காட்டிலும் அல்ப்பாக்கா 
வின் கம்பளி மயிர் நீளம் மிகுந்தது; நயமுடையது; 
பளபளப்பானது; மீள்தன்மையுடையது (elastic); 

ச குறைந்தது. 

-அல்ப்பாக்கா கம்பளி தயாரிப்பில் பெரு, பொலி 
வியா ஆகிய நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன. இக் 
கம்பளி அமெரிக்க, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அனுப் 
பப்பட்டு அங்கு குளிருக்கு இதமான நேர்த்தியான 
ஆடைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எஞ்சிய மயிரைப் 
அயன்படுத்தி, அிடுகளில், சால்வைகள் செய்கின் றனர்,     

வள்வமாக்கா . 
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ஐரோப்பியர்கள் தென் அமெரிக்காவில் குடியே 
றும் முன்பே அங்கிருந்த இந்தியர்கள் அல்ப்பாக் 
காவை வளர்த்து அதன் கம்பளியிலிருந்து ஆடை 

தயாரித்து வந்தனர், அல்ப்பாக்கா கம்பளி ஆடைகள் 
முற்காலத்தில் நடு அமெரிக்கக் கண்டப்பகுதியில் 
வாழ்ந்த இன்கா பண்பாட்டைச் சேர்ந்த அரச குடும் 
usHeroae (Incan royalty) அணியப்பட்டு வந்தன. 

தற்போது தயாரிக்கப்படும் அல்ப்பாக்கா ஆடை 
களில் செம்மறியாட்டு மயிரையும் பருத்தியையும் 
கலந்து விடுகின்றனர். அல்ப்பாக்கா பெரும்பாலும் 
அதன் உயர்ந்த வகைக் கம்பளி மயிருக்காகவே 
வளர்ச்கப்பட்டா லும் அதன் இறைச்சியும் உண்ணப் 
படுகிறது, அல்ப்பாக்காவை இங்கிலாந்து, ஆஸ்தி 
ரேலியா போன்ற நாடுகளில் நுழைத்து வளர்ப்பதற் 
காக எடுத்த முயற்சிகள் பயனற்றுப் போயின. 

அல்ப்பாக்காக்கள், பாலூட்டிகள் வகுப்பில், 
குளம்புடைப் பாலூட்டிகள் (யாதப18(௨) வரிசையில், 
இரட்டைச்குளம்பிகள் (2110020018) துணைவரிசை 
யில், ஒட்டகக் குடும்பத்தில் (௦816111086) வகைப்படுத் 
தப்பட்டுள்ளன. காண்க, அல்ப்பாக்கா ஆடை, அல்ப் 

பாக்கா இழை, 

நூலோதி 

1. Encyclopaedia Americana, Vol. ர, Americana 
Corporation, Connecticut. 1979, 

2. Encyclopaedia Britannica: Micropaedia, Vol. VII" 
Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago 1982, 

3. McGraw-Hill Encyclopaedia of Science and 
Technology, Vol. 1. McGraw-Hill Book Com 
pany, New York, 1977. 

4.° World Book, Vol. 1. World Book Childcratt 
International, Inc. 1977. 

அல்ப்பாக்கா ஆடை 

பிராட்ஃபோர்டு மின்னும் துணியே உண்மையான 
அல்பாக்காத் துணியாகும். இது கருப்புப் பருத்திப் 
பாவுநூல் கொண்டு நெய்து பிறகு துணியாகச் சாயம் 
ஊட்டப்படுகிறது; விலை குறைந்த இருக்கை உறைக் 
கும் உடைகளுக்கும் பயன்படுகிறது, டை எளிய 
நெசவிலோ 'இருபடை நெசவிலோ நெய்யப்படலாம்,
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அல்ப்பாக்கா இழை 

சூரி (51), ஃஉவாகாயா (Huacaya) என்னும் இரு 

வகை அல்ப்பாக்கா விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் 

இழை. இது மயிரிழைகள் எனப்படும் சிறப்பு வகை 

இழைத் தொகுதியைச் சேர்ந்தது. முன்கொலம்பியன் 

காலத்திலிருந்தே தென் அமெரிக்காவின் ஆண்டியா 

பகுதியில் அல்ப்பாக்கா இழை முதன்மையானதொரு 

துகிலிழையாகப் பயன்பட்டு SDE DBs 

ஒவ்வொரு விலங்கலிருந்தும்' 'இரண்டாண்டுக்கு 

ஒருமுறை ஏறத்தாழ 3.2-3.6 கி.கி. மயிரைக் கத்த 

ரித்து எடுப்பர். இதில் சூரி என்ற வகை, செறிவான 

அடர்ந்த மயிர்க் சுற்றையைத் தருகிறது. .மயிர்க் 
கற்றையிலுள்ள தனித்தனி மயிரிழைகள். 20 முதல் 

40 செ.மீ. வரை நீளமுடையன, இந்த மயிரிழைகளில் 

பருத்த இழைகளும் அடங்கி உள்ளன. இந்த விலங் 

இன் மீது பாதுகாப்பு மேலுறை .ஏதும். இல்லை. 
இந்த இழையின் விட்டம், அதன் நீளம் முழுவதிலும் 

28 முதல் 30 மைகீரான் அளவாக அமைந்துள்ளது. 

இந்த இழையீன் மேற்பரப்பில் பிரித்தறிய முடியாத 

காரையும் (80816), &ற்றுள்ள புறணியடுக்கும் (00111-. 

cal layer) அமைந்துள்ளன. இதிலுள்ள பரு மயிரிழை 

உள்ளீடு அற்றதாக (1௦110௬) உள்ளதால் இதனு 

டைய அடர்த்தியும் எடையும் இதையோத்த விட்ட 

முடைய இழையைவிடக் குறைவாக இருக்கும். நுண் 

ணிய விட்டமுடைய இழைகளே மயிர்க்கற்றையில் 

பெரும்பகுதியாக அமைந்துள்ளன. இவை நெறளிவி 

யல்பும் குறைந்த முரட்டுத் தன்மையும் குறைத்த கற்றி 

யல்பும் கொண்டனவாக potener. 

நிறத்தைப் பொறுத்து மயிரிழைகள். பிரிக்கப்பட .. 

இன்றன. இவை கரும்பழுப்பு, : இளம் பழுப்பு, : சாம் 

பல், கருப்பு, ,3 வெள்ளை போன்ற பல கதம்ப. நிறங், 
மயிர்க்கற்றை உற்பத்தியில் . களிலும் - உள்ளன; 

ஃஉவாகாயா என்ற வகையின் இழைக் கற்றைகளே 
பெரும்பகுதியாக உள்ளன.' இது: நன்கு அழுத்தப் 

பட்டால் “சுருளிழை வாய்ந்த கற்றையாக :மாறும்.' 

இது சற்றே முரடாக இருக்கும். இதனுடைய வெள்ளி 

நிறப் பளபளப்பு நடுத்தரக் கம்பளி இழைகளைப் 

போலிருக்கும், சூரி வகை இழைகள் நேராகவும், 

அகன்ற அலையமைப்புடனும்,தொடுதற்கு வழுவழுப் 

பாசவும், குறைந்த பள பளப்புடனும், ஆனால் நன்கு 

இறுக்கிக் கட்டுவதற்கு ஏற்றபடியும் உள்ளன. அல்ப் 

பாக்கா இழை கம்பளி இழையைலிடத் திண்ணியது; 

வலிவுமிக்கது.. ட டது gota ia 

ஃஉவாகாயா வகை சூரி வகையைவிட். வலு ் 

வானது. &௨வாகாயா இழை கம்ப்ளியைப். 'போலவே ' 

வேதிப் பொருள்களுடன் வினை புரிகிறது. சூரி வகை '- 

ஃஉவாகாயா வகையைவிட வேதிப்பொருள்களால்- ் 

மிகுதியாகப் 'பாதிக்கப்படுகிறது. “ 

அல்ப்பாச்கா இழை அழுத்தத்துக்கு : உட்பட்க் 
கூடிய இயல்புடையது, ஆனால்: நடுத்தரக் கம்பளி 
களுடன் ஒப்பிடும்போது அழுத்தம் தரும் வினை மிகக் 

குறைந்த வேகத்திலும், அழுந்தும். செறிவு மிகக் 
குறைந்த அளவிலும் அமைந்திருக்கும். ஈரத்தை 
உறிஞ்சி நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டிருப் பதில் இது 
கம்பளியையொத்ததே. . வெளிர் நிறமே பெரிதும் 
விரும்பப்படுவதால் அடர்திற இழைகள் சலவை 
செய்யப்படுகின்றன. அனால் இந்த நிகழ்வின் 
போது பேரளவு இழைகள் வீணாகின்றன. 

அல்பாக்கா இழை பிற (இழைகளுடன் கலந்து 
ஆடையணிகள் செய்யவும் மெல்லிய உடுப்புகள் தயா 
ரிக்கவும் பயல்படுத்தப்படுகிறது. புற உடுப்புகளுக்கு 
வெதுவெதுப்பூட்டப் புறணியாகவும், மேற்சட்டைக் 
கும், இவை மென்மையாக நெய்யப்பட்டுப் பயன்படுத் 
தப்பபடுகன் றன. .இவ்வகை மயிர்க்கற்றை இமை 
ஆடை கள் செய்வதில் *பெரு' (81ய) நாடு முன்னணி: 
யில் உள்ளது. காண்க, கற்றை : இமை ஆடைகளும் 
தயாரிப்பும்; அல்ப்பாக்கா. ் 

நூலோதி 

Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol. 1, 
Encyclopaedia Britannica Inc., London, 1985. 

கட்ட. 

அல்பட்ராஸ் es, 

அல்பட்ராஸ், . புரோசலேரிபாம்ஸ் வரிசையிலுள்ள 

டையோமெடைடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கடற் 

பறவை ஆகும். இது நிலத்தில் அடங்கி வாழ்வதால் 

இதை மோலிவாக் (முட்டாள் கடற் புள்) என 

அழைக்கின்றனர். அல்பட்றாஸ் (8108110₹5) அழகாகச் 

சறுக்கிப் பறக்கக் கூடியது, இது சடுங்காற்று வீகம் 

போதும் . மணிக்கணக்கில் தன்னுடைய . நீண்ட 

இறக்கைகளை அடிக்காமல் காற்றில் மிதந்து 

செல்லும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. அமைதியான 

காற்றின் போது அல்பட்ராஸ் தனது கனத்த 

உடலைக் காற்றில் நிலை நிறுத்தச் சிரமப்படுகின் றது. 

அச்சமயத்தில் அது நீர்ப்பரப்பில் அமர்ந்து இளைப் 

பாறுகின்றது. மற்ற கடற் பறவைகளைப் போன்று 

அல்பட்ராசும் கடல் நீரைக் குடிக்கின் றது. பொது 

வாக, இவை கணவாய் மீன்களையே உண்டாலும்) 

கப்பல்களிலிருந்து வெளியில் எறியப்படும் : கழிவுப் 

பொருள்களையும் உண்டு வாழ்கின்றன. ் 

இனப் பெருக்கக் காலத்தில் மட்டும் இப்பறவை 

கள் கூட்டமாகக் கரையை வந்தடைந்து சிறகுகளை 

நீட்டல், ஒன். றின் அலகை மற்றொன்றுடன் தேய்த்துக்
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Qtek Le waste) 

oe கூச்சலிடுதல்' “போன்ற. குணங்களை 

'வெளிப்படுத்துகின்றன. , “இப்பறவை ,.. வெறுந்தரை 

அல்லது சற்று , உயரமான, பண், ஒரு. முட்டை. 

ட பெண். இரு 

    

   க் ) வெளிவந்த: குஞ்சின் டக்க 

மிக, ந கதக் ; பறப்பதற்குத்.. தேவையான 

(இறகுகள், - வளர்வதற்கு .. 3. Ysa , “10. , மாதங்கள் 

afer par. அதன் பின்னர் 5 முதல் .. 170. வருட 

- காலத்தைக் குடலில். 'கழிக்கின்றது. இந்தக் காலத்தில் 

உணவு. முறைகள், * பறத்கும்' திசைகள் :;! 'ஆயெவை 

.சளைக் பகற்றுக்கொள்கின்றது. :,. நன்கு .. வளர்ச்சி 

(அடைந்த. பறவைகள் :, இனச்: சேர்க்கைக்காக நிலப் 

பகுதியை, அடைஇன்றன.. பறவைகளிலேயே அதிக 

காலம் வாழுகின்றவற்றில். ;அல்பட்ராசும் . ' ஒன்று. 

இப்பறவைகளைக் , கொல்லுதல் கேட்டினை ., விளை 

் விக்கும் என்ற, மூட, நம்பிக்கை .நிலவியிருந்த. காலத் 

திலும், இதனை மாலுமிகள்: இறைச்சிக்காகவும் இறகு 

களுக்காசவும் 'வேட்டையாடினர். அல்பட்ராஸில் பல. 

'இனங்கள்; உள்ளன. அவற்றில் நன்கு ல் தெரிந்தவை: 

  

        அல்வா oi 

டை யோமெடியா. ( நைகிறிபெஸ்(010ய௧72௭ nigripes). 
See WER 

வட். பசுபிக், டலில் காணப்படும், இவ்வினம். பறவை 

“கருப்புக்கால் அல்பட்ராஸ்' ் என்றழைக்கப்படுகிறது. 

இதன்: விரிந்த ,. இறக்கையின். நீளம் 180. செ.மீ 

  

  

  

(4அடி);.., உடல் :;; பழுப்பு நிறம்., இது Gitillager 

பசுபிக், தீவுகளில். கூடு கட்டுகின்றது. இனப்பெருக்கம்' 
G A 

கட்டுகின்றது.. இனப்பெருக்கம் ௦ செய்யாத. காலங்... 

  

செய்யாத , காலங்களில் வட... பூபிக், தீவுகளில் 

களில் வட. ' பசிபிக். கடலில் பறந்து, இரிகன்றது... வ 

nt 

eee வரையிலும் apps DA. ் 
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டை. “இம்மியூட்டபிலில் (D. immutablis). இது | 

*“லேசான் அல்பட்ராஸ்"' என்று'பொதுவாக அழைக் ... 

'கப்படுகறது. - 'இறக்கைகளின் ' விரிப்பு - நீளம் : 200 

Qed. (6. 5: அடி). உடல். வெண்மையாகவும், 

இ றக்கைகளின் மேற்புறம் கருமையாகவும்' "உள்ளன. 

இவற்றின்” 'இறகுப் பரவல் | அருப்புக்கால்.. இனத்தை. 

ட அன்ற ல் டா mes : 

      
டை; " இபோர்மேரஃபோரா ற. பட்டப் இப். 

பறவை அரச 'அல்பட்ராஸ்'' என்று : அழைக்கப்படு 

கிறது. “இதன் இறக்கை "விரிப்பு '800 செ: மீ, (10: .. 

அட்). ஊம்ல் ” பெரும்பாலும் வெண்மையாகவும் 

வெளி இறக்கைகள் கருமையாகவும் உள்ளன: தென் 

'அமெரிக்காவின் தென் முனையிலும், நியூஸிலாந்துச்கு 

அருகிலுள்ள, Basham, வாழ்ந்து: இனப்பேருக்கம் 

செய்கின்றது... ற 
    soo 

டை. எக்சுலன்ஸ் ற. பட்ட. த 
   .. “நாடோடி 

அல்பட்ராஸ்'" என்றுஅழைக்கப்படும். இப்பறவையின் 

இறக்கை. விரிப்பு. 320 செ. மீ, (14 அடி). தற்காலப். 

பறவைகளில். . அதிக . நீளமுடைய. இறக்கையைக் 

கொண்டது. இதுதான். நன்கு வளர்ந்த - இப்பறவை. 

கள் தோற்றத்தில் *அரச அல்பட்ராஸைப்” போன்று! 

இருக்கின்றன. . தென். அட்லாண்டிக் அண்டார்க்டிக் 

வட்டத்தின் . GA QIN OT தீவுகளிலும் இவை . கூடு. 

கட்டுகன்றன.. . இனப்: பெருக்கம் , செய்யாத .கரலங் ' 

களில் .. இவை... தெற்குப் .: ் பெருங்கடல்களில் 

      

வன    
ட் &போபெட்ரியா " ‘(phobetria), எனும்" 

ராஸின் உட்ல் புகையடைந்த கருமை 'நிறம் “போன் oI 
ப்ட், pat BE ம
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தோன்றுகிறது. இதனைக் **கரும்புகை படிந்த 
அல்பட்ராஸ்”” என்று பொதுவாக அழைப்பர்; 

இதனுடைய இறக்கையின் விரிப்பு 210 செ.மீ, (7அடி) 
அடையோமைடியா பொதுவினத்தைச் சேர்ந்த 
பறவைகளைவிட இப்பறவையின் வாலும் இறைக் 
கைகளும் நீண்டு மென்மையாக உள்ளன, இவை 
மித வெப்பமுடைய அண்டார்க்டிக் கீழ்த் தீவுகளில் 
கூடுகட்டுகின்றன. 

நூலோதி | 

1, John Gooders, Birds of Ocean and Estuary, 

Orbis Publishing, London, 1978. 

2. Encyclopaedia Britannica Micropaedia Vol. I, 
Britannica, Inc., Chicago, 1982. 

அல்புமின் 

இது முட்டை இல்ள்ளையின் காய்ந்த ue Baes 
தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தும் பெயர். அல்பு 

மின், முட்டை அல்புமின் (09210ம01௦), பால். அல்பு 
மின் : (1801210010): என்றும் .. வழங்கப்படுகிறது. 

மேலும்: இது இரத்த omeffgyd (blood serum) 
உள்ள ஒரு புரதப் (ரா௦(810) பொருளாகும். இந்த 
அல்புமினகள் எல்லாமே நீரில் எளிதில் கரைவன; 

வெப்பத்தினால் எளிதில் திரள்தல். (0௦82ய/81101) 
அடையக் கூடியவை. நீராற்பகுத்தால் இந்த அல் 
புமின்கள். எல்லாம் , அமினோ. . அமிலங்களையோ 

(amino acids), osu eit Sugeseniey (pene 
(1469) கொடுக்கும். : 

... அல்புமினில் இல்லமான ஒன்று முட்டை on 
புமின். இது முட்டை வெள்ளையில் இருக்கும் பாகுத் 
தன்மையுள்ள (4190009) நிறமற்ற நீர்மமாகும். இந்த 
நீரைக் காயவைத்தால் படி.க உருவமில்லாத (௨௭௦1. 
phous) ஒரு திண்மம் கிடைக்கின்றது. இதை எளிதில் 
கரைத்து மீண்டும் முட்டை அல்புமின் போன்ற: ஒரு 

நீர்மத்தைப் பெறலாம். இது எளிதில்வெப்ப்த்தால் 
பாதிக்கப்படக்கூடியது. அதிகமாகச் சூடுபடுத்தினால் 

மீண்டும் தஇரள் நிலையை அடைகின்றது;. இவ்வாறு 
உலர்த்தப்பட்ட பொருள் பெருமளவில் வியாபாரத் 
திற்குக் கிடைக்கிறது. இந்த' முட்டை அல்புமின் பல 
தொழில்களில் : பயன்படுகிறது. இது ஐஸ்கிரீம் (106- 
0168௨1) தயாரிப்பிலும், ரொட்டி முதலியன தயாரிக் 
கும் முறைகளிலும், ஒட்டும் பசை (8010681468) தயாரிப் 
பிலும், மது பானம் தயாரிப்பிலும், 'நொதிகளைக் 
கிளர்வித்தலிலும், பகுப்பாய்வு வேதியியலிலும் 
(analytical chemistry), ursge mesa தீடுப்பானிலும் 
(anti- Mercurics)UMETUOSSUUGAD SI. 

அடங்கு ரின்றன்ட் 

பால்அல்புமின், ஆடை நீக்கப்பட்ட பாலில் 
2-௦ சதவீதம் இருக்கின்றது. இதை எளிதில் படிக 
மாக்கலாம். இதனுடைய சிறப்பான பணி என்ன 
என்று தெரியவில்லை. ஆயினும் கொழுப்புத் துகள் 
களை ஒன்று சேர வைத்து நிலைப்படுத்துவதற்கு 
(stabilization) இது உதவக்கூடும். என்று நம்பப்படு 

கிறது. 

நூலோதி 

Hawley, Gessner G., The Condensed Chemical 

Dictionary, Tenth Edition, Galgotia Book 

Source Publishers, New Delhi, 1984. 

அல்பூனியா 

அல்பூனியா (வ/6பயக) என்பவை மணற் பாங்கான 

கடலோரத்தில் ஓதமற்ற இடைப் பகுதியின் அருகே 
புதைந்து வாழும் ஒரு வகை நண்டுகளாகும். “ஆகவே 
இவை 'மணல் 'நண்டுகள் (sand crabs) அல்லது 
வளை எலி” நண்டுகள் (mole crabs) என்றழைக்கப் 
படுகின்றன. மணற்பாங்கான பகுதிகளில் வாழ்வதற் 
கென இவை பல்வேறு தகவமைப்புகளைக் .கொண் 

டுள்ளன. "அல்பூனியாக்கள் கணுக்காலிகள் * தொகுதி 
யில் (41(102000௦09) ஒட்டுடலிகள் வகுப்பில் (0110812062) 

*டெக்காப்போடா'என் ற வரிசையில்(0ர்22 decapada ) 

aw og ல் 4 ம 

me “spaiiegeatleorreliie’? ் உடல்: தலையும் மார்பும் 
இணைந்த : தலைமார்பு -(cephalothorax), வயிறு 
ஆகிய இரு பகுதிகளாலானது. தலைமார்புப் பகுதி 

யில் இரு இணை உணர்கொம்புகள் உள்ளன. அதில்: 
இரண்டாம் இணை மிகவும் நீளமானது. மேலும் ஓர் 
இணை கண்களும், வாய். உறுப்புகளும், 5 இணைக் 
கால்களும் உள்ளன.முத்ல் இணைக்கால்களின் முனை 
கள் . இடுக்கிகளைக் கொண்டவையல்ல. ஐந்தாம் 
இணைக் கால்கள் : மிகவும் சிறியவை. ' அல்பூனியாக் 
களின் '. வயிறு .சிறுபட்டைபோன்று, தலைமார்பின் 
அடிப்புறத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட 
டுள்ளது. இத்தகைய அமைப்பு இந்நண்டுகள் மணலில் 
பின்ன ஈச்கிப் புதைவதற்கு அற்றதாக: அள்ளது.. ் 

அல்பூனியாக்களின் உடல் 'கைட்டின் : (chitin) 
எனப்படும் ஓடு போன்ற கடின உறையால் மடப் 

பட்டுள்ளது. 'இவ்வோட்டில் கைட்டினுடன் ' சுண்ண 
உப்புக்களும் கலந்துள்ளன. . இவ்வுறை -உள்ளுறுப்பு 

களை மூடி உடலுக்குப் 'பாதுகாப்பளிக்கவும், உடலின் 
தசைகள்: இணைவதற்கு ' ஆதாரமாக வெளிச் சட்ட்க 

ர்



! 

மாகவும் பயன்படுகிறது. இவ்வுறை கடினமாக இருப் 
பினும் கணுக்களின் இடையில் மிக மெல்லியதாக... -. 
இருக்கறது. ஆகவே கால்கள், உணர்கொம்புகள் 
ஆகியவை அசைவதற்கு ஏதுவாகிறது. மேலும். அல் 
பூனியாக்கள் . வளர்ச்சியுறும்போது இவ்வுறை நீள் '' 
வதில்லை. ஆகவே இந்நண்டுகளின் வளர்ச்சி *தோலு 

Ags’ (moulting) முறையில் நடைபெறுகிறது. 
் தலைமார்பின் மேற்புறத்தில் உள்ள இவ்வுறையின் 
ன் பகுதி காரபேஸ் என்றழைக்கப்படுகிறது: 

: அல்பூனிரஷ்சு மிதவையுயிரிகளையும், மண் 
ணில் கலந்துள்ள கரிமப் பொருள்களையும் உண்ணும். 
இந்நண்டுகளின் சரணமண்டலம் ' உணவுக்குழாய், 
இரு அறைகள் கொண்ட இரைப்பை, கல்லீரல், குடல் 
ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இரைப்பையின் முன் , 
னறை அரைவைப் பை எனப்படும். இதனுள் உள்ள . 

கைட்டினாலான ரம்பப் பற்கள் உணவை அரைக்கப் 
பயன்படுகின்றன. இரைப்பையின் பின்னறை வடி. 
கட்டிப்பை யாகும். இது அரைக்கப்பட்டுக் கூழாகிய 
உணவை வடிகட்டிக் குடலுக்குள்' அனுப்புகிறது. 

நடுக்குடலில் கல்லீரலினால் சுரக்கப்படும் சரண நீர் 
உணவுடன் கலக்கிறது. இதில் உள்ள நொதிகள் 
உணவைச் சீரணிக்க உதவுகின்றன. சீரணிக்கப்பட்ட. . 

உணவு இட்வில் உறிஞ்சப்பட்டுக் குருதியடன் கலக் 
Ang. செரிக்கப்படாத உணவு . பின் குடலை 

யடைந்து மலமாக வெளியேறுகிறது. அல்பூனியாக் ... 
கள் தலைமார்புப்பகுதியில் உள்ள செவுளறைகளில் | 
அமைந்துள்ள செவுள்களின் . apeinrel சுவாசிக் 

இன்றன. 

அல்பூனியாக்கள் மணலில் புதைந்திருக்கும் 
போது, இவற்றின் நீண்ட உணர்கொம்புகள் இரண் 
டும் மணற்பரப்பின் மேல் நீண்டிருக்கும். இரு உணர் 
கொம்ப்களும் ஒன்றோடு ' ஒன்று சேர்ந்து ஒரே 
குழாய். போல் செயல்படும். இக்குழாய் , மூலம் இந். 
நண்டுகளுக்குத் தேவையான . உணவும் ஆக்சிஜன் 
கலந்த நீரும் சென்று வருகின்றன. இந்நண்டுகளின் 
இதயம் தலை மார்புப் பகுதியில்' அமைந்துள்ளது. , 
இதயத்தில் மூன்று இணையான திறப்புகள் உள்ளன. 

இவை இரத்தம் இதயத்துள் புக உதவுகின் நன. இதயத் 

திலிருந்து தமனிகள் இரத்தத்தை உடலின். மற்ற 

பாகங்களுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன. இந்நண்டு 

களில் காணப்படும் இரத்த ஒட்டம் ஒரு திறந்த சுற் 
றோட்டமாகும். 

அல்பூனியாக்களின் கழிவு நீக்க உறுப்புகள் 

பச்சைச் சுரப்பிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவை 

தலை மார்பின் முன் பகுதியில் அமைந்துள்ளன.இவை 
நைட்ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட கழிவுகளை வெளியேற 

றவும், இரத்தத்தின் உப்பு-நீர் அளவைச் சமப்படுத் 

கவும் கதவினை. 

அ/,௧-2- 19 

களிலும் (110016) காணப்படுகின்றன. 

அல்மேசி 273 

தலைமார்பில் உள்ள நரம்பு முடிச்சுகளே அல் 
 பூனியாவின் மூளையாகச் செயல்படுகின்றன. அல் 

. பூனியாவின் தலை மார்பில் ஓர் இணை கூட்டுக் 

- “ கண்கள் உள்ளன. இக்கண்கள் அசையும் தன்மை 
் யுள்ள சிறு காம்புகளின் நுனியில் அமைந்துள்ளன. 
, ஆகவே இந்நண்டுகள் தம் கண்களை நாலா திசை 
களிலும் அசைக்க வல்லவை. மேலும் -தலைமார்பில் 
உள்ள உணர்கொம்புகள் தொடுவுணர்வு, நுகர் 
உணர்வு உறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன. இவை 

. நீரில் கலந்துள்ள உணவுப்பொருளின் தன்மையை 

் ,யறிய உதவுகின்றன. 

அல்பூனியாவில் ஆண் பெண் இன வேறுபாடு 
- உண்டு. ஆண் நண்டுகள் ஓர் இணை விந்தகங்களைக் 
கொண்டுள்ளன, இவை பெண் நண்டுகளை விட 
உருவத்தில் சற்றுச் சிறியவை. முட்டைகள் பொரிந்து 
*சோயியா” (2028) எனப்படும் லார்வாக்கள் நீரில் 

விடப்படுகின் றன. அல்பூனியாக்கள் ‘Gaere 7’ 

(68061) 'கார்சினஸ்' (௦12108) ஆகிய உண்மையான 
நண்டுகளை (1206 ௦௧6) விடத் துறவி நண்டு 

. (Hermit ாக)களையே அதிகம் ஒத்திருக்கின்றன. 

- எம்.உ. 

நூலோதி 

-}. RD. Barnes 1974, Invertebrate Zoology. W.B. 

Saunders Company phila. 

2, F.H. Gravely 1941, Shells and other animal 

remains found on the Madras Beach, I Bulletin, 

- Madras Government Museum Vol. ve (No. 

117-112)... 

டம். கோ. ஜெயராஜ் பாண்டியன்; குந்திக்பள்லல் 
் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிலையம், 1978. 

- அல்மேசி 

இது எல்ம் குடும்பம் (81௬ 480/1) எனும் பொதுப் 
-- பெயரால் அழைக்கப்படுசின்றது. அல்மே9((01௦20686) 

். ஒருபூவிதம் வட்டத்தையுடைய (௦௦௦00131090600$) 
இருவிதையிலைக் குடும்பங்களில் ஒன்றாகும். இதில் 
ரத பேரினங்களும் (260688) 210 சிற்றினங்களும் 
(5060168)- அடங்கியுள்ளன. தென்னிந்தியாவில் 4 பேரி 
னங்களும் 6 சிற்றினங்களும் இருக்கின்றன. இவை 
பெரும்பாலும் மிதவெப்ப மண்டலப் பகுதிகளிலும் 
(1600067216 ஈ621008), ஒருசில வெப்பமண்டலப் பகுதி 

ro 

ot
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்- அம்பாரத்து அல்லது செங்கோலம் (Trema orientalis 51.) 

3௨ லர் 3, சூற்பையின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 3. பெண்மஞ்சரி 4. பெண் பூ 5. ஆண் பூவின் விரிப்புத் "தோற்றம் 
6. மகரந்தத்தாள் 7, சூல் 8, ஆண் மஞ்சி 9, சூலகத்தண்டு, Be



பொதுப்பண்புகள். இதில் மரங்கள் அல்லது புதர்ச் 

செடிகள் அடங்கும். இதன் இலைகள் தனித்தவை; 

மாற்று இலையடுக்கமுடையவை (alternate phyllo- 

$833); விளிம்பு பல்போன்றோ, முழுமையாகவோ, 

மடல்களாகப் பிளவுற்றோ (1௦84) இருக்கும்; இலை 

யடிச் சிதல்கள் பக்கவாட்டிலோ, இலைக்காம்புக்கு 

உட்புறமாகவோ இருக்கும். மலர்கள் சைமோஸ் திர 

ளில் (௫00896 010510) அமைந்திருக்கும். இவை இரு 

பாலானவை (515௧1081) அல்லது . ஒருபாலானவை 

(unisexua!). பூவிதழ்கள் (tepals) 4-8 ஆக இருக்கும்: 

இவை பிரிந்தோ.. இணைந்தோ. இருக்கும்; மகரந்தத் 

தாள்கள் (stamens) 4 இலிருந்து. 8 வரை இருவரிசை 

களில் (2 * 2 ‘4 a 4) அமைந்திருக்கும், ஆண் மலர் 

களில் மலட்டுச் @watd (pistillode) இருக்கக்கூடும். 

சூற்பை இரு சூலக இலைகளாலானது; பெரும்பாலும் 

ஓரே அறையுடையது (மாம்1000181); ஒவ்வோர் அறை 

யிலும் ஒரு சூல் (ovule) ASTHEG Gvomnde (pendu- 

lous placentation) ‘ இருக்கும். சூலகத்தண்டு (style) 

எளியதாகவோ (simpie), இருகிளைகளுடனோ 

காணப்படும். கனி, கொட்டை (nut), சமாரா (samara) 

அல்லது UdHMeTs Gatr_eoraomerujenrus sel] 

(4006) வகையைச் சார்ந்தது. விதைகளில் முளை 
சூழ்சதை, கிடையா து, ணை 

“ பொருலாதாரச்'. "சிறப்பு. எல்ம் .சிற்றினங்களின் 

(ulnins $றற.) மரக்கட்டை மேசை, நாற்காலி செய் 
வதற்கும், சில வகைத் தச்சு "வேலைகளுக்கும் பயன் 
படுகின்றது. அல்மஸ் தோமாஸி Qa (Ulmus thomasi) 
கட்டை, முடிச்சுகளின்றிச் சுத்தமாக ' இருப்பதால் 

மிக | உயர்த்ததாகக். கருதப்படுகிறது. ௮1... வாலிக்&யா 
னாவின்' (6, wallichiana) தழைகளை, மாட்டுத் தவன. 

மாகப் 'ப்யன்படுத்துசன்றார்கள். இதன் கட்டை, 

நீரினால் பாதிக்கப்படாத.தாகையால் நீருக்குள்ளிருக்க 
வேண்டிய தளவாடங்கள் செய்வதற்கு இது பயன் 
படுத்தப்படுகிறது ௮, ரூப்ராவின் (07. பம்்ரச) பட்டை 
உணவுக்குழாயில் ஏற்படுகின்ற எரிச்சலுக்கு மருந்தா 

கப் பயன்படுகின்றது. ௮. ஃபுல்வா வின்(0.//472) தாவ 

ரப்பசைப் பொருள் 791021/822 என்ற வழவழப்பான 

பொருள் நிறைந்த பட்டை, மருந்துகள் செய்யப் பயன் 

படுகின்றது. கெல்டிஸ் அஸ்ட்ராலிஸ் (சே!1/5 australis) 

மரத்தின் கனிகள் இனிப்பானவையாதலால் உண்ணப் 

படுகின்றன. இவை மறதியை : ஏற்படுத்தக்கூடிய 

அளவிற்குப் போதையை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப் 

படுகின்றது. மேலும் மாதவிடாயின்மையைப்(46001- 
rhoea) போக்குவதற்குப் பயன்படுகின்றது. இவற் 

றின் விதைகளிலிருந்து கொழுப்புச் சத்துள்ள எண் 

ணெய் கிடைக்கின்றது. பிளானிரா அபாலிகா (2/2 

apaliva) மரத்தின் கட்டை நறுமணமுடையது. 
எனவே இதனைப் போலிச் சந்தனக்கட்டை என்பர். 

'அம்பாரத்தி அல்லது செங்கோலம் (Trema orientalis) 

மரத்தை எரித்து அடுப்புக் கரி எடுக்கப்படுகின்றது. 
wa" grit vee ee Me ee be ao we tt Ayo. 
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இதன் கட்டை தேயிலைப் பெட்டிகள், தீக்குச்சிகள், 
கீப்பெட்டிகள் செய்வதற்குப் பயன்படுகின்றது. 
சொரசொரப்பான இதன் இலைகள் மரச்சாமான் 

களுக்கு மெருகேற்ற உதவுகின்றன. வேரிலிருந்து 
எடுக்கப்படும் சாறு வயிற்றுப் போக்கையும், சிறு 

நீரில் இரத்தக் கலப்பு ஏற்படுவதையும் தடுக்கின்றது. 
வேர்ப்பட்டையும், இலைகளும், வலிப்பு நோயைக் 
(611608) குணப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுகின்றன. 
இதன் கனிகள் இனிப்பானவையாதலால் உண்ணப் 
படுகின்றன. டி. பொலிட்டோரியாவும் (T. politeria) 
ஏறக்குறைய மேற்கூறப்பட்ட விதங்களில் பயன்படு 
கின்றது. ஆயா, அயில் என்ற ஹோலோப்ட்டீலியா 
இன்டூ€ரி S&Gurlua (Holoptelea integrifolia) smenw 
யோரங்களிலும், கோயில்களிலும் வளர்க்கப்படு 
தின்றது. இதற்கு வணிகத் துறையில் கஞ்சு (8௦10) 
அல்லது இந்திய எல்ம் (1001௧ 610) என்று பெயர். 
இதன் கட்டை ஓட்டுப்பலகை (011௦௦0), கணிதக் 
கருவிகள், பெட்டிகள், படகுகள் முதலியவை செய்வ 
தற்குப் பயன்படுகின்றது, பினாரி (21றகா!; ௦2/88 
2081210122) கட்டையின் மேல் நீர் விழுந்தால் மல 
நாற்றம் வெளிப்படும், இதன் மரத் தூளை ஸ்ரீலங்கா 
(511 1,80%8) மக்கள் எலுமிச்சைச் சாற்றுடன் கலந்து 
சரும நோய், சொறி ரங்கு ஆகியவற்றைக் குணப் 
படுத்துவதற்குக் குடிக்கின்றார்கள். திருவிதாங்கூரில் 
தலைவலிக்கு மருந்தாகக் கருதப்படுகின்றது. ஜாவா 

வில் நரம்புக் கோளாறுகளைப் போக்குவதற்கும் 
காய்ச்சலுக்கும் மருந்தாகப்பயன் படுத்துகின்றார்கள். 
அடா, கோனா (489) cona Celtis tetrandra) வின் 
கட்டை தீப்பெட்டிகளும், தக்குச்சிகளும் செய்வத ற்குப் 
பயன்படுகிளிறது. 

- on. இரா, 

நூலோதி, .' 

1. Lawrence, G.H.M;Taxonomy of Vascular Plants. 
The Macmillan Co., New York, 1951. 

2. Rendle, . -A.B; The Classification of Flowering 
Plants. Vol. Il, Dicotyledons. Cambridge Univ. 

. Press, London, 1957 (Repr.) 

3. Richens, R.H. in The Oxford Encyclopaedia of 

Trees of-the.. World. . (Ed. Hora, B.) Oxford 

~~ Univ. Press, London, 198]... :. : \ t 

4. . The Wealth of India, Vol. II. 1950; CSIR Publ, 
“New Delhi, 1976. 
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இணைந்து வளர்ந்து உருவான கனிமமாகும். இதன் 

் வேதியியல் உட்கூறினை ஆர்செனிக் கலந்த ஆண்டி 

மொனி என்பர். இதை (80.5) என்ற வேதியியல் 
வாய்பாட்டால் குறிப்பிடலாம். இது முடிச்சுகள் 
போன்ற திண்ணிய படிமக் சனிமங்களாகக் கடைக் 
இன்றது. இதன் அடர்வு எண் 6. 203 ஆகும்;. இது 

உலோக மிளிர்வைப் பெற்றது. "இது. வெண்மை 
அல்லது சிவப்பு கலந்த சாம்பல் நிறங்களை உடையது. 
இங்கிலாந்து நாட்டிலுள்ள அட்லின் (&011) பகுதி 
யிலும், பீரான்சு நாட்டில் அலிமோண்ட் என்னும் 
இடத்திலும், பொகியியா மல், பகுதியிலும் 
இடைக்கின்றது.,. 

-ஞா, வி, இரா. 
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இக்கனிமம் எப்பிடோட்டு (201006) என்னும் கனிமத் 

தொகுதியைச் சேர்ந்ததாகும். இது ஒற்றைச்சரிவுத் 
தொகுதியில் (௩௦௩௦௦11௭1௦ system) ,படிகமாகின் றது. 

இதன் படிக அச்சுகள் a:b : C=1,5509:1:1.7691 
என்ற விகிதத்தில் அமைந்துள்ளன. . இதனுடைய 

குட்டை அச்சிற்கும் (௨) நிலை௮ச்சற்கும் (0) இடையே 
உண்டாகும் . குறுங்கோணத்தின்...(8) அளவு 64: 
58 ஆகும். இவற்றின், படிகங்கள், . நீண்டு மெல்லிய 
ஊசியொத்த . வடிவானவையாகவும் - (&010187), 
குட்டையான மெல்லடை போன்ற அடுக்கானவை 
களாசவும் (12௦018) அடிக்கடி காணப்படுகின்றன. 
இவை திண்ணிய உருவமற்ற மனிகளாகப் பாறை 
களில் பதிந்தும் காணப்படலாம். இவற்றின் கனிமப் 
பிளவு. செல்விணைவடிவப் (௦714001020010) '-பக்கத் - 
தற்கும், அடியிணைவடிவப் (basalpinacoid) ° பக்கத் 
திற்கும் இணையாக “இரு ' இசைகளில் © 
படும். இவை ஒழுங்கற்ற கனிம முறிவுத் தன்மையைப் 

பெற்றிருக்கின்றன. : இவை நொறுங்கும்: ' தன்மை 
உடையவை, இவற்றின் - கடினத்தன்மை ‘5.5: (paw 6 
வரையில் இருக்கும்;-” இவற்றின். * அபர்த்து 'எண் 

3 இலிருந்து 4.2. வறை : வேறுபட்டுக் காணலாம்” 

இவற்றின் . கனிம : மிளிர்வு ' குறைவான, உலோக 
மிளிர்வை (3ய0-6(8110): ஒத்ததாகவோ, .பிசினை 

955 (resinous) மிளிர்வாகவோ இருக்கலாம். இக் 
கனிமங்கள் பழுப்பு நிறத்திலிருந்து . கருப்பு | "நிறம் 
வரையுள்ள இடைப்பட்ட நிறங்களில்: 'காணப்படு 
கின்றன. இக்கனிமங்கள் குறைந்த ஒளிக்கசிவுத் (ஸுு- 
17205100001) தன்மையிலிருந்து ஒளி கசியாத் (opaque) 
தன்மை வரை மாறும் இயல்பு உடையனவாக இருக் . ் 
கலாம். இவற்றின், பலஇசை அதிர்நிறமாற்றம் '(216௦-. 
௦1) மிகவும் தெளிவாக இருக்கும்; .மெதுஅதிர்வு) 
அச்சுக்கு (2) இணையாகப் பழுப்புக் கலந்த மஞ்சள் . 

‘ 

, வாகின்றன.. 

உடம்] படிம பய 

காணப் : 

நிறத்தையும், இடை அதிர்வு அச்சுக்கு (y) இணையாகச் 
சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்தையும், விரைஅதிர்வு (Xx) 
அச்சுக்கு இணையாகப் பச்சை கலந்த பழுப்பு நிறத் 
இனையும் கொண்டிருக்கும்." ஒளியியல் தன்மைப்படி 
இவற்றை எதிர்மறைக் கனிமமாகக் கணித்துள்ளார் 
கள். இக்கனிமத்தின் மெது, விரைவு அதிர்வு அச்சு 
களைத் தாங்கியுள்ள ஒளியியல் அச்சுத்தளம் (83181- 
12406) : சாய்வு இணைவடி.வப் (070) பக்கத்திற்கு 
இணையாசு இருக்கும். இவற்றின் நிலைஅச்சிற்கும் 
(c) விரைஅதிர்வு அச்ற்கும் (௩) இடைப்பட்ட 
கோணம் ஏறத்தாழ ௮2%. ஆகும். இவற்றின் மெது, 
விரைஅதிர்வு. அச்சுகளுக்கு "இடைப்பட்ட கோணம் 
(21) எப்பொழுதுமே ' மிகுந்து காணப்படும், இவற் 
றின் அதிர்வு அச்சுகளுக்கு இணையாக உள்ள , ஒளி 
விலகல் எண் (761780(146. 100) 1.64 முதல் 7,80 
வரையில் வேறுபட்டுக் காணப்படும்.' 'இவற்றின் ஒளி 
விலகல் எண் இடைவெளி . (61161118026006) மிகுந்த' 

- வேறுபாட்டைக் காட்டும், இக்கனிமங்கள் விரைவில் 
வேதியியல் உட்கூறில் மாற்றப்பட்டுச் Penge mid 
தன்மை பெற்றவை. அதனால் இவற்றின் ஒளியியல் 
தன்மைகளில் அடிக்கடி ' மாறுதல் காணப்படும். 
இவற்றின் அடர்த்தி எண்ணும் ஒளிவிலகல் எண்ணும் 
குறைந்து காணப்படும் பொழுது : இசைக்கேற்ப ஒளித் 
தன்மை மாறா (185011001௦) இயல்பைப் பெறுகின் றன, 
இவை ஒரே பாறையிலிருத்தாலும் வேதியியல் உட் 
கூறில் மிகுந்த வேறுபாட்டைக் கொண்டவையாகக் 
காணப்படுகின்றன. ,பயோட்டைட்டு (biotite) என் 
னும் கனிமத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தால் (inclu- 
ded) அவற்றினுள் இக்கனிமத்தைச் சுற்றி ஒருவித' 
மான “புள்ளிசூழ் பலதிசை " அதிர்நிறத்தன் மையைச் 

(pleochroic halo)” சுட்டிக்காட்டிடும் புள்ளிகள் 2G 

  

wa ed» BRD ட் 

 இக்கனிமங்கள்' சிறிய". 'படிகங்களாக்க். ப கருப்பு 
நிறத்தில், ப் .மேக்னட்டைட்டு , (magnetite) = என்னும், 

கனிமத்தோடு' கலந்து நீர் நீக்கப்பட்ட' 'அல்லனைட் 
wae



டாகக். (anhydrous allanite) காணப்படும்பொழுது 

பக்லான்டைட்டு (bucklandite) எனப்படும். இதே 

போன்ற பக்ராஷியனைட்டு (bagrationite). என்ற 

கருநிறப்படிகங்களும்இயற்கையில்காணப்படுகின் றன. 
களசிபோன்ற நீண்ட பட்டகப் படிகங்களாகக் காணப் 
படும் பொழுது இது ஆர்த்தைட்டு (orthite) எனப் 
படும். i =. 

வ் 3 pee 
. இவற்றின் வேதியியல் உட்கூறை 11 ௩, ௩ ‘Six 

டெ என்ற வாப்பாட்டால் குறிப்பிடலாம்; இதில் Ra 
என்பது கால்சியம் (02), இரும்பு (775) போன்ற 
வற்றையும், ௩; என்பது ' அலுமினியம் (&1),' இரும்பு 

(16)”” சீரியம் (06), இட்ரியம் (Y) போன்ற உலோகங் 
களையும் குறிப்பிடுகின்றன. . இவற்றினுள் அட்க்கப் 
பட்ட நீர்ச்சேர்க்கை பல: விகிதங்களில் காணப்படும். 
இக்கனிமங்கள் ஆழ்நிலை அனற்பாறைகளான சிரா 
னைட்டு (தாகார்(6), சயனைட்டு (51601(6),. டயோ 
ரைட்டு (04௦116) போன்றவற்றில்: காணப்படும். சில 
சமயங்களில் பெக்மட்டைட்டுப்(ற6281116) பாறைகளி 
லும் இருக்கலாம். அனற்பாறைகள், அணிவரிப்பாறை 
கள் (206155), ஆம்பிபோலைட்டு (amphibolite) 
போன்ற  உருமாற்றப் ' பாறைகளாக மாறியருக்கு 
மாயின் அவற்றிலும் இக்கனிம்ங்களைக்'' காணலாம். 
வெளிஃமிழ்வுப் பாறைகளிலும் , (eruptive rocks) 

"தில சமயங்களில் காணப்படும். சுண்ணாம்புப் பாறை 
கள். (limestone) ‘ உருமாற்றப் 'பாறைகளாக: மாறு 
பட்டிருந்தால். “அப்பாறைகளையொட்டி உருவாகும் 
தொடுகை மாற்றவட்ட. வளாகப் பகு தியி gub(contact 
aureale) 'இவை காணப்படும் 

னம் அ, se pr. Dl, Glow. 
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அல்லாய்சைட்டு ' en 

வின் விட (kaoline) Si கூடுதலாக உள்ள ஸைட் 
ரஸ் அலுமினியச்' சிலிகேட்டுக் கனிம” வகை அல்லாய் 
சைட்டு '(1811௦5116)' எனப்படும். இதன் வேதியியல் 

வாய்பாடு : ௧,0௦0; 2510, rH,0 ; ser பார்வையில் 

பார்க்கும்போது ண்ணிய களிமண்ணொத்த வடிவ 
முடையது.  பனதுகளியல் Mein Coon sees பார்க் 
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கும்போது நீண்ட குழல் போன்ற வடிவமாகத்தெரி 

கிறது. இது சங்கு முறிவுடையது; அரிதாக ஜெ௫ழிப் 
(plastic) பண்புடையது. இதன் கடினத்தன்மை 7 
முதல் 2 வரை மாறுபடும், இதன் அடர்த்தி 2.0. முதல் 

2.20 வரை மாறும். பரல் மிளிர்வு முதல் மெழுகு 
மிளிர்வு, மங்கல்நிலை வரை மாறுகிறது. வெள்ளை, 
பச்சை, சாம்பல், மஞ்சள், நீலம், சிவப்பு ஆகிய 
நிறங்களுடையது, ஒளிக் க௫வுத்'தன்மை முதல் ஒளி 
ஊடுருவாத் தன்மை வரை மாறுகிறது. நீரில் ஒளி 
சஅளடுருவும் தன்மையுறுகிறது. நீரின் அளவைப் 
பொறுத்து ஒளிவிலகல் எண் 1.47 முதல் 1,52 வரை 
யில் மாறும். இது மாறா ஒளியீ£யல்புடையது. 

  

  
அல்லாய்சைட்டின் மின்துகவியல் நுண்வரைபடம் 

வகைகள். கலப்பெக்ட்டைட்டு (2818060116), போ 

லிச் ஸ்டியலைட்டு,இண்டியனைட்டு,ஸ்மெக்ட்டைட்டு, 
போல் (bole) எனப் பல வகை அல்லாய்சைட்டுகள் 

உள்ளன.கலபெக்ட்டைட்டில் பெல்ஜியத்தில்ஆங்கிளுர் 
(க௦ஜிலட) என்னுமிடத்தே கிடைக்கிறது. போலிஸ்டிய 
லைட்டு மாசு படிந்த கரும்பச்சை நிறமுடையது. 
இதன் கடினத்தன்மை 2.25) ஓப்படர்த்தி 1,47 முதல் 
142 வரை மாறும். இண்டியனைட்டு வெண்வெங் 

களிமண் 4-10 அடி. தடிப்புகளில்' இண்டியானாவில் 

கிடைக்கிறது. ஸ்மெக்ட்டைட்டு பச்சை நிறமுடையது, 
ஃபிரான்டுல் காண்டே (Conde) arom eae 
கிடைக்கிறது. . : 

கிடைக்குமிடம். இது பெரிதும் தாதுப் பற்கை 
களில் கிடைக்கிறது. அலுமினியக் கனிமப் பிரிகையில் 
உருவாகிய பாறைகளிலும் கிரானைட்டுப் பாறை 
களிலும் கிடைக்கிறது. எல்லாப் பகுதிகளிலும் சிறிய 
அளவில் கிடைக்கும். 'ட்டெர்மியரைட்டு (1210161148) ' 

எனும் அல்லாய்சைட்டை ஓத்த களிமண். போன்ற 
பொருள் ஃபிரான்சு நாட்டு ஆன்ட்டிமொனி சுரங்கங் 
களில் கிடைக்கிறது.
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அல்லி 

இது அல்லி இணையா (001/06141018) இருவிதையிலைத் 

தாவரக் குடும்பமாகிய நிம்ஃபியேசியைச் (1440011404 
30626) சார்ந்தது, அல்லி நிம்ஃபியா (1091212/2௪௭) என்ற 

பேரினத்தைச் சார்ந்தது. இதன் சிற்றினங்கள் உலகத் 
தில் மொத்தம் :50 உள்ளன. அவற்றில் 5 இந்தியா 
விலும், 2 தென்னிந்தியாவிலும் காணப்படுகின்றன. 
இவையெல்லாம் வெப்ப (100108), மிதவெப்பமண்ட. 
லப் பகுதிகளிலுள்ள ((60061816 821008) நன்னீர்க் 

குளங்களிலும் தேக்கங்களிலும் . வாழக்கூடியவை. 

வேறுசில சிற்றினங்கள் அழகுத் தாவரங்களாக 
வளர்க்கப்படுகின்றன. இவற்றைத் தமிழில் அல்லி 

என்றும், ஆங்கிலத்தில் நீர்-லில்லி (௭261-1113) 
என்றும் பொதுப் பெயரிட்டு அழைக்கின்றார்கள், 

சிறப்புப் பண்புகள். இவற்றிற்குப் பருத்துப் படர் 
கின்ற மட்டநிலத்தண்டு (412006) அண்டு, 
மட்டறிலத் தண்டின் நுனி மேல்நோக்கி வளர்ந்து, 
இலைகள், இலையடிச்சிதல்கள், , நீண்ட .மலர்க் 
காம்புகள், மலர்கள்" ஆகியவற்றைத் : தோற்றுவிக் 
கின்றது. இலைகள் பெரியவை; வட்ட வடிவமாகவோ 

(௦010160122 ௦௦ 201400), ஏறக்குறைய முட்டை வடிவ 
மாகவோ ($0ம௦1010ய14£ 07 ௦4816) இருக்கும்; நீர் மேல் 
மிதக்கக் : கூடியவை; தோல்போன்ற ' தன்மை 

யுடையவை;விளிம்பு முழுமையாகவோபல்போன்ே றா 
இருக்கும். 'இவற்றின் மேற்பரப்பு" மெழுகினால் பூசப் 
பட்டிருப்பதனால் அதில் 'நீர் ஒட்டுவதில்லை. மலர்கள் 
இருபாலானவை (bisexual); ஆரச்சமச்சீரானவை 
(8010௦௦111௦); வட்டமற்றவை (2070110);நீரின் மேல் 
மிதப்பவை. அல்லது - சற்று “ உயரத்தில் நிமிர்ந்து 
நிற்பவை; வெள்ளை, மஞ்சள், நீலம்” சிவப்பு 

நிறங்களிலிருக்கும், பெரியவை; மணமற்றவை; புல்லி 

வட்டத்தில் நான்கு இதழ்களுண்டு; (ஒரே ஒரு புல்லி 
இதழ்தான் உண்டு என்ற மாறுபட்ட கருத்தும் 

கூறப்படுகின்றது). 'அல்லிவட்டத்தில் ' ஏராளமான 
. இதழ்களிருப்பினும், அவை நான்கு நான்காகத் திருகு 
முறையில் (801781) அமைந்திருக்கும்: அல்லி இதழ்கள் 
உள்நோக்கி படிப்படியாக உருமாறி இறுதியில் மகரந் 
தத்தாள்களாகின் றன. புல்லிவட்டம் ' சூலகத்தின் 

கீழ்மட்டத்திலும் (0100270005), அல்லிஇதழ்களும் 

மகரந்தத்தாள்களும் சூலகத்தின் "பக்கவாட்டிலும் 
அமைந்திருக்கும். சூற்பை 5-35 அறைகளைக் 
கொண்டது. சூலகத்தண்டு (style) இல்லையாதலால் 
சூலகமுடிகள் : (811204) : பல ': :ஆரப்போக்கில் 
சூற்பையின் உச்சியில் படுகையாக “அமைந்திருக்கும். 
'சூல்கள் எண்ணற்றவை; சூற்பையின் தடுப்பறை 

களின் மேல் ஒழுங்கற்ற முறையில் அமைந்திருக்கும். 

கனி, தீங்கனி (௭) வகையைச் சார்ந்தது; ஏறக் 

குறைய உருண்டை வடிவானது; .பஞ்சு போன்ற தன் 
மையுடையது. விதைகள். எண்ணற்றவை; ஒவ்வொன் 
றும் நுரை.போன்ற (300029) விதையலகு.களால் (2111) 
சூழப்பட்டிருக்கும். விதைக்கும் விதையலகுக்கும் 
இடையே காற்று அடைபட்டிருப்பதால், _ விதைகள் 
சிறிது காலத்திற்கு, அதாவது விதையலகு அழியாத 
வரையில், திரள்திரளாக மிதந்து பரவக்கூடும். விதை 
யலகு அழிந்து காற்று வெளிப்பட்டவுடன் விதைகள் 
நீரில் முழ்கித் தரையை . அடைகின்றன. . இறுதியில் 
விழுந்த. இடங்களிலிருந்து அவை முளைக்கின்றன. 

இவற் ODS முளைசூழ்சதை (6000500100) உண்டு. 

தென்னிந்தியாவில் காணும் இரு 'சிற்றினங்களில் 
ஒன்று அல்லித்தாமரை. . அல்லது வெள்ளாம்பல் 

‘(Nymphaea nouchali Burm. f= N. pubescens. willd). 
இதை. ஆங்கிலத்தில் இந்திய .. சிவப்பு :, நீர்-லில்லி 
(Indian red water-lily) என்று அழைக்கின்றார்கள். 

. மற்றொன்று கர. நெய்தல் அல்லது நீலோத்பலம் 

(N, stellata willd.) என்பதாகும். "இதற்கு ஆங்கிலக் 

தில் இந்திய: நீல நீர்-லில்லி. ‘(Indian blue, water-lily) 

என்று பெயர். வெள்ளாம்பலின் மலர் வெண்மை 
அல்லது வெப்பு நிறமாக அல்லது இவை இரண்டும் 
வெவ்வேறு. அளவில் கலந்த நிறத்துடனிருக்கும். 
நீலோத்பலத்தின் மலர்கள் நீலம், வெண்மை அல்லது 
நீல நிறத்துடன் கூடிய சிவப்பு நிறங்களில் காணப் 
படும். இவ்விரு சிற்றினங்களைத். தவிர ஆங்காங்கே 

பல , கலப்பினங்களும் (hybrids) : ' இயற்கையாகவே 

தோன்றிக் காணப்படுகின்றன. 

பொருளாதாரச். சிறப்பு. இவ்விரு a as 
எல்லாப் பாகங்களும் பஞ்ச காலத்தில் ஏமை எளிய 

வர்களால் சமைத்து உண்ணப்படுகின்றன. குறிப்பாக 
இவற்றின் மட்டநிலத் தண்டுகளைப் (கிழங்குகளை) 
பச்சையாகவோ வேகவைத்தோ சாப்பிடுவார்கள். 
விதைகள் மாவாக அரைக்கப்பட்டு ரொட்டி 

அல்லது கஞ்சி செய்து உணவாகக். கொள்ளப்படு 
இன்றன. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு 
மேல் சாப்பிட்டால், நச்சு விளைவுகள் தோன்றும். 
வெள்ளாம்பவின் மட்டநிலத். -தண்டு.. சீதபேதி 
(dysentery), Gus (diarrhoea) போன்றவற்றிற்கு மருந் 

தாகின்றது. இதன் மலர்களுக்கு இருதயத்திற்கு ஊட்ட 
மளிக்கின்ற தன்மை இருப்பதனால், அவற்றிலிருந்து. 
குல்கந்து (1800) தயார் செய்து சாப்பிடுகன்றார்' 
கள். விதைகள் தோல் சம்பந்தப்பட்ட. நோய்களுக்குக்.
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குளிர்ச்சியை அளிக்கும். இதில் கணையச்சுரப்பி நீர் 
(insulin) Gurcrm பொருள் இருப்பதாக அண்மையில் 
கண்டறியப்பட்டது. நீலோத்பலத்திற்கும் மேற்கூறப் 
பட்ட சறப்புகளுண்டு. மேலும், இதன் மட்டநிலத் 
தண்டின் சாறு, இளக்கும் மருந்து (6000111801) ஆச 

வும், 
உட்கொள்ளப்படுகின்றது. காய்ச்சலுக்கு ,' இதன் 
இலைகளைத் தூளாக்கி உண்பார்கள். மலர்.களின் :! 
சாற்றுக்குப் போதை தரும் இயல்பிருப்பதாகக் கருதப் 
படுகின்றது, .' . . ட் 
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அல்லீன்கள் பட்டு 

ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இரட்டைப் 'பிணைப்புக்களைக் ', 
கரிமச்' சேர்மங்களை மூன்று" வகைப் ' கொண்ட 

படுத்தலாம். 1) ஒதுங்கிய இரட்டைப் பிணைப் 
புச் சேர்மங்கள் (15018160 4௦116 0௦00 compounds) 
2) அடுத்தடுத்து இரட்டைப் - பிணைப்புகளைக் 
கொண்ட சேர்மங்கள்: (cumulated double bond 

compounds). இவை அல்லீன்கள் (8118085) என்று .- 
அழைக்கப்படுகின்றன. 3) ஒன்றுவிட்ட இரட்டைப் , 
பிணைப்புக்களைக் கொண்ட செர்மங்கள் (conju- 

gated double bond compounds). 

அல்லீன்களின் பொது அமைப்பு வாய்பாட்டைக் 
சீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம். 

abCxwrCxCde 

(1) 
abCea= 

(11) 
9: இ) 

abde = கரிமத் தொகுதிகள்... ர ர 

சிறுநீர்க்கழிவுப் பெருக்கியாகவும் (diuretic) — 

(7th ed. Revd. Airy Shaw, H. K.) 

Vol.L “7: 

1: 

அமைப்பை நோக்கும்போது, இவற்றின் மூலக்கூறும், 
அவற்றின் கண்ணாடிப் cibducpeb (mirror image) 
ஒன்றின்மேல் ஒன்றாகப் பொருந்தும்படி இல்லை. 

ன் 2 9 ரி 
0 

1 

அல்லீனிலுள்ள 7-௪ பிணைப்புக்ளை ' மேற்கண்ட 
வாறு: "குறிப்பிடலாம். “நடுவிலுள்ள கரி அணு 
ஒன்றிற்கொன்று செங்குத்தாக. (perpendicular) 
அமைகிற : இரு ஈ பிணைப்புகளைக் கொண்டிருக் 
கின்றது, , . இதில் 7k: பிணைப்பு கா௫தத்திற்குச் செங் 

குத்தாகவும், ஈர பிணைப்பு "காகிதத் தளத்திலும் 
(01406 ௦1066 றக) அமைந்துள்ளன. முக்கோண . 

.. நிலையில் (12120081 state sp? - பிணைப்பு) 'ஈபிணைப்பு 
் மூன்று ச.பிணைப்புகளைக் .கொண்ட் தளத்திற்குச் 
செங்குத்தாக உள்ளது; : எனவே ௨, ॥ தொகுதிகள் 
தாளின் தளத்திலும், 0, 6 தொகுதிகள் தளக்திற்குச் 

செங்குத்தாசவும் . அமையும். மேற்குறிப்பிட்ட 7, ]7 

அமைப்புகள் சீர்மை மையத்தையும் (060116 ௦8 
Symmetry) சர்மைத்தளத்தையும் (plane of symmetry) 

கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே இவற்றைப் பிரித் 
தெழிச்க. மட பலு இயலும்: 

i, “ 
a. பி. 1895ஆம் : ஆண்டில் HVS CT KENT 

- பிரித்தெடுக்க இயலும் என்று வான்ட் ஹாஃப் 
ப 1. (78076 ௦) என்ற அறிவியல் அறிஞர் உணர்ந்தார் 

“ஆனால் ச. பி, 1935 ஆம் ஆண்டு வரை இதற்கான. 
சோதனைச் சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை. ௫, பி, 

் 1925 ஆம் 'அண்டில் மில்ஸ் (Mills) என்பாரும், 
மெய்ட்லேன்ட் (Meitland) என்பாரும் இணைந்து 
I, 3- -இரு-நாஃப்தைல் - 3, 9-இருஃபினைல் புரோப் - 
2-ஈனாலை!: (111) வினையூக்கச்' சீர்மையிலடங்கா நீர் 
இறக்கத்துற்கு (catalytic asymmetric dehydration) 
உட்படுத்தி இருநாஃப்தைல்ஃபினைல் அல்லீன் 11) 
என்ற சேர்மத்தைத் தயாரித்தனர். 

. இத்நீரிறக்க வினையை ஒளி சுழற்றும் தன்மை 
Garrett” 'வினையூக்கியைக் (எ-கா. ற - 'டொலுயீன். 

. .. சல்ஃபோனிக் அமிலம்) கொண்டு நடைபெறச் , “செய் 
இவை எர்மையியைங்கா அமைப்பைபி (asymmetric உம 
8(1001176) பெற்றுள்ளன. 'இவற்றின் : முப்பருமான an 

யும்போது : 'புரிமாய்.. கலவை : (1௦00111௦ : : ராரத(பக 
ட்கிடைக்கைது.. ஆனால் (110: சேர்மத்தை ம சதலீத



   
a (110) as | (av) 

(*) கற்பூரம் சல்ஃபோனிக் அமிலம் கரைந்த பென்€ன் 
கரைசலுடன் கொதிக்க வைத்தால் வலஞ்சுழி அல்லீ 
னும் (06௩10 018100), (-) கற்பூரம் சல்ஃபோனிக் 
அமிலத்தைப் பயன்படுத்தினால் இடஞ்சுழி அல்லீ 
னும் (188௭௦ 10181009) கிடைக்கின்றன; இதேபோல் 
8-1 நாஃப்தைல், - 1, 3-' டைஃபீனைல் அல்லீன் 
- ம கார்பாக்சிலிக் அமிலத்திலிருந்து (7) அல்லீ 
னைப் பிரித்தெடுக்க முதலில் அது' இளைக்காலிக் 
எஸ்ட்டராக: : மாற்றப்பட்டது (71), இதிலிருந்து 
(-) புருசினைக் (-) ௦01௦6) -கொண்டு எதிர்ப்புற 

மாற்றுகள்: (6020100275) பிரித்தெடுக்கப்பட்டன. 
கி. பி. 1935 ஆம் "ஆண்டில் இவ்வகையாக அல்லீன் 
கள் முதன்முதலாகக் கோலெர் குழுவினரால் (Kohler 
61. 81.) வெற்றிகரமாகப் பிரித்தெடுக்கப்பட் டன. 

் யடி ஷிவ ட 0a AS, ட... 

ப ணெ OO eH 

உட் 00 web Ne=c=cl 
ட் 00-2௭ 

00 ன ரர.) 

% Le 

COOCH,CO,H 

மைகோமைசின் (3௦௦0113010) என்ற: நுண்ணுயிர்க் 

கொல்லியும், : இயற்கையில் கிடைக்கும் பல்லசெட்டி 

லீன்களும் - (014௨060160) அல்லீன் : அமைப்பைப் 
போன்றே அமைந்துள்ளன. : ் ட்ட. 

HC=CC=CCH=C=CHCH=CHCH =CHCH, | 
votes COOH 

மைகோ மைசின் மேற்கண்ட அமைப்பைக் கொண்டுள் 

ளது. இது ஒளி சுழ்ற்றும் தன்மை கொண்டது. 

. " தயாரித்தல்; புரோப்பார்ஜைலிக் ஹாலைடுகளை 
(010௦03011௦: 0211885) : ஆக்சிஜன் இறக்கம் செய்யும் 
பொழுது அல்லீன்௧கள் உண்டாகின்றன. .' ” 

பப்ப ட்ப... 
, ..  LiAIH, னு 
௧0௦ Mil

» 

ae Dre ye 

gan 8 Oe 
1: 

க்் பயல் 

CH வ்டுஙுக0 ௨ நே 
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புரோப்பார்ஜைலிக் அசெட்டேட்கள், மெத்தில் மக் 
னீசியம் அயோடைடுகளோடு வினைபுரியும் போது 
அல்லீன்கள் உண்டாகின்றன. ் 

௩ 
| 

ணய சம் வ ௩ ௩ மேம். 

R RR’ C=Ce@cR, 

இயல்புகள். அல்லீன்களின் இயல்புகள், அல்க்8ன் 
சேர்மங்களின் பண்புகளை ஒத்திருக்கின்றன. அல்லீன் 
கள் வழக்கமான இரட்டைப் பிணைப்பு வினை 
களுக்கு உட்படுகின் றன, 

பதிலீடு செய்யப்படாத, 1, 2-புரோப்பாஈரீனில் 
(எளிய அல்லீன்) எலெக்ட்ரான்கவர் வினைப்பொருள் 
பெரும்பாலும் கடைக்கோடி கரியணுவைத் தாக்கி 
விளைல் நேர்மின் அயனியை (vinyl cation) உண் 
டாக்குகிறது. ஆனால், அல்லீன் கரியணுக்களில் 
அல்க்கைல் அல்லது அரைல் தொகுதிகள் பதிலீடு 
செய்யப்பட்டால் மையக் கரியணு தாக்கப்படுதல் 
எளிதாகிறது; காரணம், எலெக்ட்ரான்௧கவர் வினைப் 
பொருள் தாக்கத்தால் வெளிப்படும் Garber wed), 
அல்கீகைல் அல்லது அரைல் தொகுதிகளால் நிலைப் 
படுத்தப்படுகிறது. அந்த அயனி தற்சமயம் ஓர் ஈரி 
ணைய, மூவிணைய அல்லது பென்சைல் தன்மை 
டைய நேர்மின் அயனி ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக 
நால்மெத்தில் அல்லீனில், மையக் கரியணு தாக்கப் 
படுகிறது. 

வேதி இயல்புகள். அல்லீன் புரோமினுடன் வீனை 
yes BrCH;-C Br=CH, சேோர்மத்தைக் கொடுக் 
கிறது, : 

அல்லீனுடன் . நீர் வினை நிகழ்த்தினால், தொடக் 
கத்தில் . உண்டாகும் நிலையற்ற ஈனால் உடனடி 
யாகக் கீட்டோன் அமைப்பாக மாற்றம் அடைகிறது. 

H,0,H* 
CH,=C=CH, ——>» CH,;,—C=CH, > 

க ன் | 
் OH 
CH,—C-CH, 

f 
oO . 

- அல்லீன்கள் பெர்அமிலங்களுடன் வினைபுரிந்து 
அல்லீன் ஆக்சைடுகளாகவும், ஸ்பைரோ-இரு-ஆக் 

சைடுகளாகவும், மாற்றமடைகின்றன. 

1 8-பியூட்டாஈரினுடன், அல்லீன் வினை புரிந்து...
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௦0 

சபர். துமஸம் ச் 

204 > 2-௭ 0 ௯03 

] 

௦ ன் ் ௬ 

வளையச் சேர்மத்தைக் கொடுக்கிறது: (டியல்ஸ்-ஆல் 

டார் வினை). et Bee Tn 

Z 7 
C7 CH cm 

\ A. CH, VON 
Cc ட] ே கு 

த தை னைக ர ரச 
Cc | Pu. J. 2 

ட -அல்டிஹைடுகளும், . 8ீட்டோன்களும் . அல்லீன் 

களுடன் ஒளிவேதி வினை. (௦400171021 76801100) 

புரிந்து வளையச்சேர்மத்தையும் ஸ்பைரோசேர்மத் 
தையும் கொடுக்கின்றன. டர 

ர ஸர yr 24 
௦-0 டர a 

cH | | 
we OTS. 

50௦0-0 4.6 a ee oe 
7 : ௬, Oo: ay 

CH YN CH 
CH, சு / 2 

NG CH. 

அல்லீன்கள் எளிதில் ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் அடை 

இன்றன. வினையூக்க ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் (௦ ௨121- 

tic hydrogenation) நிகழும் * பொழுது இரண்டு 

இரட்டைப் பிணைப்புகளும் ஒடுக்கம் அடைகின்றன. 

சோடியம்-அம்மோனியாவைப் பயன்படுத்தும் போது 

ஒர். இரட்டைப். பிணைப்பு மட்டுமே. ஒடுக்கம் 

அடைந்து ஒர் அல்க்&ன் சேர்மம் விளைகின்றது. 

ச பழ விடின் CRP DY gp Se. Pao A A 

அல்லீன்கள், கார்பீன்களுடன் (௦8118) வினை 

புரிந்து வளையப் புரோப்பேன்களையும், ஸ்பைரோ 

பென்ட்டேன்களையும் கொடுக்கின்றன. 

_ கரியணுவில் 

—CcH,> GH , SN 

பே, ௦ 

டு —CH, © 

  

rons 

க ic | CH) i” 

அல்லீன்சள், 1120-நா௫$ வினையூக்கி உடனிருக்க 

ஆல்கஹால்களுடன் இணைந்து 3-அல்காக்சி ore 

ன்களைக் கொடுக்கின்றன. “s Wak, 

. , ன யா fas bom 

்.... அல்லீன்கள் ' நிலைப்புத்தன்மை. _ ஒன்றுவிட்ட 
இரட்டைப்பிணைப்புச் சேர்மங்களை விட. ; அல்லன் 

கள் நிலைப்புத்தன்மை குறைந்தவை, - ஹைட்ரஜன் 

ஏற்ற வெப்ப அளவுகள் (heats of, hydrogenation) 

சுட்டிக்காட்டும் ஒப்பு நோக்கான: நிலைத்தன்மை 

வரிசை. முறை வருமாறு: ஒன்றுவிட்ட இரட்டைப் 

பிணைப்புச்.சேர்மங்கள் அல்லீன்கள், | ர ரர 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்குங்கால், அல்லீன்களின் 

நிலையற்ற தன்மைக்குக் காரணம் ஒருகால் மையக் 

இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்பு 

கள் இருப்பதால் ஏற்படும் மிகைத்திரிபாக ' (81810) 

இருக்கலாம். 1,2-புரோப்பா ஈரின் புரோப்பைனை 

விடச் சற்றே அதிகமாகத் திரிந்திருப்பதால் அதன் 

ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வெப்பம் புரோப்பைனை விட 

2 இ,கலோரி/மோல் அதிகம், ஆதலால், 1,2-புரோப்பா 

'ஈரின் நீர்ம அம்மோனியாவில். (110010 ammonia) 

இடப்பட்ட: சோடியம் அமைடு (காட) . அல்லது 

எத்தில் ஆல்கஹாலில் இடப்பட்ட. ,பொட்டாசியம் 

ஹைட்ராக்சைடு போன்ற ,வலிமிகு :காரங்களினால் 

புரோப்பைனாக மாறுகிறது. ௬ 
“ht 

ei NaNHa, NH: 
(CH,=C=CHs ————>_ CHC=CH 

" “AG? (amy) |" = 2 கி, சுலோரி 

அல்லீன்.. இது அல்லீன்..வரிசையில் முதலாவது 

சேர்மம். இது _ 'புரோப்பாடையீன்:,1(0100201206) 
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. + DSH. அமைப்பு; 

11) வப அல்லீன் ஒரு நிறமற்ற வாயு; நினலையற் 

றது; எளிதில் தீப்பற்றி விபத்து விளைவிக்கும் தன் 

மையும் கொண்டது; எளிதில் நீர்மமாகக் கூடியது. 

துத்தநாகத் தூளைக் கொண்டு (zine dust) 2,8 இரு 

குளோரோ புரோப்பீனை (2,3-dichloropropene) 

வினைக்குள்ளாக்கினால் அல்லீன் உருவாகும், கரிமச்



சோ்மங்களை. உருவாக்கும் வினையில், இது ஓர் 
இடைநிலைப் பொருளாக (10(610601816) விளங்கு 
கிறது, 

ட "ஸ்பைரேன்கள்; அல்லீனிலிருக்கும் , இரட்டைப் 
பிணைப்புகளை கரிம வளையங்களால் பதிலீடு செய் 
யும்போது ஸ்பைரேன்கள் (517208) கிடைக்கின்றன. 
இதில் கரிம வளையங்கள் ஒன்றிற்கொன்று செங் 

ee 

ue Hy 11, டசி : பர்வ Pomc ; 1 ப ட oe pm 

o Nou, cue’ “CH, —CH, 
a ் ones (0 ree: 

குத்தாக இருக்கின்றன. தகுந்த.பதிலீட்டு வினையின் 
மூலம் ஒளிசுழற்றும் தன்மை கொண்ட ஸ்பைரோ 
சோர்மங்களைப் பெறலாம். ' 
ட ஆர். சே. 

நூலோதி 

1, Finar, I.L., Organic Chemistry, Vols. I & ரா, 
Sixth Edition, ELBS, London, 1973. 

2, March, Jerry., Advanced Organic Chemistry,: 

_., Third Edition, McGraw-Hill Kogakusha Ltd, 

‘ ' Tekyo, 1977." . : 

அல்லைல்' குளோரைடு 

இதன் வேதிப் பெயர் 3-குளோரோபுரோப்பீன் 

(3-chloropropene). அல்லைல் குளோரைடு (allyl- 
chloride) ஒரு நிறமற்ற, காரமான, வெறுப்பு 
உணர்ச்சி தருகின்ற நீர்மம், இதன் கொதிநிலை 
4550; இது நீரில் கரையாது; ஆல்கஹால், களோ. 
ரோஃபார்ம், ஈதர் போன்ற கரிம வேதிக்கரைப்பான் ' 

களில் எளிதில் கரையக்கூடியது, தொழில் முறையில் ' 
புரோப்பிலீனை அதிக வெப்பத்தில் குளோரினேற்றம் 
(01010110811௦0) செய்து அல்லைல் குளோரைடு தயாரிக் 

கப்படுகிறது, ' அல்லைல் * ஆல்கஹால்" ஹைட்ரோ 

குளோரிக் அமிலத்துடன் விளைபுரிவதால், குறைந்த 
அளவில் இது கிடைக்கிறது; - ் 
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CH,=CHCH,OH + HC! 
oy 

CH;=CHCH,CI + H,O 
இதுதான் ஆய்வுக் கூடத்தில் அல்லைல் குளோ 

ரைடு தயாரிப்பு முறையாகும். இது எனிஇல் தீப் 
பற்றக் கூடியது; தோலில் பட்டாலோ, ௨உட்கொண் 
டாலோ, சுவாசித்தாலோ நச்சுத்தன்மையை 
உண்டாக்கக்கூடியது. அல்லைல் ஆல்கஹால் தயாரிப் 
பிலும், மற்ற. அல்லைல் பெறுதிகள் தயாரிக்கவும், 
வார்னிஷ்கள், :பிளாஸ்டிக்குகளுக்குத் தேவையான 
ரெசின்கள், மருந்துகள், களிசரால் (91906701) ஆகி 
யவை தயாரிக்கவும் அல்லைல் குளோரைடு பெரிதும் 
பயன்படுகின்றது. 

நூலோதி 

1, Finar IL., Organic Chemistry, Vol I, Fifth 
Edition, ELBS, London, 1973. 

2.’ Hawley. Gessner G., The Condensed Chemical 
Dictionary, Tenth Edition Galgotia Book Source 
Publishers, NewDelhi, 1984, 

அல்லைல் ரெசின் 

அல்லைல் ஆல்கஹாலும் (81191 alcohol) ஒரு இரு 
காரவியல் அமிலமும் (018510 8௦14) பல்லுறுப்பாக்க 
(001570 61581100) வினைக்கு உட்பட்டால் கிடைக்கும் 
பல்லுறுப்பு எஸ்ட்டர் (001965162) சேர்மத்திற்கு 
அல்லைல் ரெசின் (31141 8510) என்று பெயர், ரெசின் 
களில் இவை தனித்தன்மை வாய்ந்தவையாகும். இரு 
அல்லைல் தாலேட்டு(0121131 றற(081816), இரு அல்லைல் 
அய்சோதாலேட்டு(0181191 15000ம்2136),இரு அல்லைல் 
மெலியேட்டு(0181141 02182(6)போன்றவை இவ்வகைச் . 
சேோர்மங்களுக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும், 

நிறைவுறா (1058101861) அல்லைல் இரட்டைப் 
பிணைப்பு (0௦616 6௦00) பல்லுறுப்பாக்கல் மூலம் 
கடைக்கும் இச்சேர்மங்கள் அடர்த்தியுள்ளவை. 
வேதிப் பொருள்கள், ஈரப்பதம், உராய்வு, வெப்பம் 
ஆகியவற்றால் எந்த “வகையிலும் பாதிக்கப்படாத 
தன்மை உடையவை, இவற்றிற்கு: மின்கடத்தும் 

திறனும் உண்டு; சுருங்கும் திறன் மிகக் குறைவு. 

பயன்கள். கண்ணாடி, அபிரகம் (ஊ4௦௨) போன்ற 
பொருள்களை ஒட்டவும், வார்னிஷ் (410121) தயாரிக் 
சுவும், மிக நுண்ணிய மின்னியல் கருவிகளைப் பதித்து 

ஒரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு - எடுத்துச் 
செல்லவும், வார்ப்பு உலோகம், பீங்கான் (001௦41௧6)
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இவற்றில் வெற்றிடம் ஏற்படுத்தினால் பாதுகாக்க 
வும், உருவ வார்ப்புகள் தயாரிக்கவும் இவை பயன் 
படுசின்றன. 

- பி.எஸ்.எம்.௧, 

நூலோதி ட 7 ட 

Hawley Gessner, -G., The. Condensed Chemical 
Dictionary,Tenth Edition, Galgotia Book Source 
Publishers, New Delhi, 1984..--- 1 , 

fest. 

அலகுகளும் பருமானங்களும் 
செந்தரங்களும், மின்னியல் 

தனிநிலை அலது: ‘(absolute unit). பல்வேறு, எக் 
கலான இயல்புகளின் அலகுகளைப் பதிலிட் உதவும். 
அடிப்படை அலகுகளே தனிநிலை (80501006)"' அலகு 
கள் என அமைக்கப்படுகின்றன. இயக்கவியலில் நீளம் 
(1020), பொருண்மை (௪288), நேரம் ஆகிய மூன்று 
அலகுகளும் அடிப்படை அலகுகளாகும். மின்அல்கு 
களும், காந்த அலகுகளும் மேற்கூறிய மூன்று அடிப் 
படை அலகுகளுடன் மின்செயல், .காந்தச்செயல் 
நடைபெறும் ஊடகத்தின் (20110). சிறப்பியல்பு 
களைக் குறிக்கும். ஓர் ஊடகத்தின் மின்னியல்பை 
மின்காப்பு மாறிலி (016160071௦ constant) sreweyb, 

காந்த இயல்பைக் காந்தப் புரைமை . (permeability 
எனவும் அனழக்கறோம். டூ “ட் ee 

'பிரிட்டன்நாட்டு நடைமுறைச் Geter arr 
கள் குழு, மின்அளவைகளுக்காக: செ.மீ., இராம், 
நொடி ஆகிய - அடிப்படை : அலகுகளை முறையே. 

நீளம், . , பொருண்மை, “நேரம் .ஆடயவற்றின் அலகு. 
சென்டிமீட்டர்.. 

கிராம், நொடி முறை அனைத்துலக நடைமுறைக்கு 
களாக அமைத்துக்கொண்டதும் . 

வத்தது. 

மின்னியலைப்பொறுத்த்வரை... Qe. மீ. A. நொ. 
மூறையை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை: 
யாவன; நீளம், பொருண்மை, நேரம் ஆஇயவற்றின் : 
அலகுகளையும், ஊடகத்தின் மின்காப்பு மாறிலியை. 
யும் உள்ளடக்கிய முறையான நிலைமின் செ. மீ, ௪, 
நோ. . (%.5.0.0.5) முறை, நீளம், . பொருண்மை, 
நேரம் அகியவற்றின் அலகுகளுடன் காந்தப்புரை ' 
மையை உள்ளடக்கிய முறையான மின்காந்த செ, 
மீ, சி. தொ (E.M.C.G.S)_ முறை 4 “என்பனவாகும். 

மின்அளவுகளைப் " பொறுத்தவரையில், மின் 

காந்தமுறையே நிலைமின் முறையைவிட . ஏற்றம். 

மிக்கதாக இருப்பதால், ear Be, முறை வழக்கில் 
பரவலாகப் பயன்படுகிறது. 

விரைவு (*610௦1(9), முடுக்கம் . (8௦௦௦11878(10), 
alee (fares) ஆகியவற்றின் ugiorenisacr(dimensions). 

ue re 

"விரைவு" - நீளம்[நேரம்' 

நீளத்தன் பருமானம் L, நேரத்தின் பருமானம் 7. 
எனவே, விரைவின் பருமானங்களைச்சமன்பாடு (1) 

தருகிறது. 

சற ட நீளம் 
௫, ” நேரம் “ LT 

  

on a) 
i | 

@Qéawb = விரைவு [நேரம் * இதுபோலவே, மு 

ஆனால், விரைவு ௬ நீளம்/நேரம் 

satel முடுக்கத்தின் பருமானங்களைச் சமன்பாடு 
159 தருகிறது. 

முடுக்கம் ் "Barb ‘eS _ நீளம் 

* Gaeta ப நேரம். 1 . ன் 
=o = டா” ௪ 

ர் ப ஐ 
விசை ௬ பொருண்மை x: vest oo 

பொருண்மையின்' ்'பருமானத்தை | M என எடுத்துக் 
கொண்டால் விசையின் பருமானங்களைச் சமன்பாடு 

(37 தரத் ப மில விட ga thal yee எடி இ 

விசை = M Li? cen வரா” (3) 

நிலைமின் முறையிலும் மின்காந்த முறை 

யிலும் கூலூம்பின் தலைக&ழ் இருபடி. விதிப்படி. 
(1016156 800816 188) விசையின் சமன்பாடு விசை, 

F=q)q,/Kr? என்பதாகும், அதாவது, ae 

வவ oe ட ன் ப பவட ற sl TN 

ட ௨ இசைய ப(மின் அளவ), படம் 
வட் தீர் K x (நீளம்) தக os magi 

இதில் K என்பது மின்காப்பு மாறிலியாகும். விசை 
யின் சமன்பாட்டைப் பருமானங்களில் கீழுள்ளபடி 

எழுதலாம். ' ட பட்ட பப 

பத்தல! MLT aul "KL ட ரா 

எனவே, qaki wi if ம் oe (4)
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Kim? Lit?! aug Powder முறையில் 
04 இன் பருமானங்களைக் குறிக்கிறது, 

காந்தவியலில் ஐ), ஐ, என்ற முனை வலிமை 
களைக் (2016 strength) கொண்ட இருகாந்த 
முனையை ம என்ற .காந்தப்புரைமை (யக 10) 
கொண்ட ஊடகத்தில் ॥ செ, மீ, இடைவெளியில் 
வைப்பதால், அவற்றுக்கு இடையேயுள்ள விசை 11 
கீழ்க்காணும் சமன்பாட்டால் தரப்படும். 

H =m), | ம 3 டைன்கள் ் 

முனைவலிமை x மளைவலியை 

படட பச் 4 நீளம்? 

பருமானங்களில் எழுதும்போது 

MLT~ =m? | BL? 

  ஸ். விசை = 

எனவே, m= =HE Mi 13 ராம. 

pit ர் என்பது Heiner bs முறையில் 

மு இன் பருமானத்தைக் குறிக்கிறது. 

காந்தப்புரைமை (/4),மின்காப்பு மாறிலி(1₹) ஆகியவற் 

றின் பருமானங்கள் . (11௩௦051006 04 றா 68011109 8ம் 
dielectric constant) 4, % ஆகிய இரண்டு அளவு 
களையும் : அடிப்படை அலகுகளான நீளம், 
பொருண்மை, நேரம் ஆகியவற்றில் எழுத முடியாது, 
இருப்பினும் இவை இரண்டிற்கும் உள்ள.தொடர்பை 
நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். 

மின்அளவின் (9) பருமானத்தை 1£ ஐப் பயன் 
படுத்தி எழுதும்போது, 

கட்ட ரல் _ (6) 
ead டம். SUNG சரி 3 23 

-நரம்.॥.ஆரம் . உள்ள : வட்டச்சம்பியில் என்ற் 

பாயும் மின்னோட்ட்த்தை ். தனிநிலை அலகு எனக் 
கொள்வோம். இந்த வட்ட்க்கம்பியின் நடுவில் வைக் 

கப்பட்டுள்ள mM அலகு :: முனைவலிமை காந்த 

முனையில் வட்டக்கம்பியின் 1] நீளத்தால் 

விசை 1 அழ்க்காணும் சமன்பாட்டால் தரப்படும். 

டப்பு பரக் . டைன்கள். 
எனவே, ia Fem Sey 

1. கா. செ.மீ. கி. நொ, முறையில் (நேரத்தில் பரமும் 

மின்அளவு 0 சழுள்ள சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது, 

உண்டாகும்' 

q = it 

எனவே, gg = ரட்ட 

பருமானங்களில் எழுதும்போது : 

கோ மா ம்ம். ௫ 
“0ம் மீரா 

மேலை உள்ள சமன்பாடு 9 இன் பருமானங்களை 
மின்காந்த அமைப்பில் குறிக்கிறது.ஆனால் இரண்டு 
முறைகளிலும் ப இன் பருமானங்கள் மாறாமல் 

இருக்கவேண்டும்... 

நம நுர்ந$ ராம் ப நழ்றர் 

KP pr! = 1 

Lr! = Ki: (8) 

ஆனால் LT! என்பது விரைவின் பருமானங்கள், 

எனவே oe விரைவுக்குச் சமமாகிறது. 

செய்முறையின்படி இத்த விரைவு, ஒளியின் 
விரைவைக் குறிக்கிறதெனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது , 

இவ்விரைவின் மதிப்பு 35610" செ.மீ[நொடி ஆகும், 

மின்காந்த அளவுகளின் பருமானங்கள் 

WeirGermiw (electric current) 

மின்னோட்டம் - மின்அளவு/நேரம் 

மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் மின்அளவு, நேரம் 
ஆகியவற்றின் பருமானங்களை நிலைமின் முறையில் 
ப றின்தில்லாம், 

| | tye 
எனவே, மின்னோட்டம், l= ட் நச் ரத T iT) 

(T) 

pekimiy 1? 

இதை நிலைமின் முறையிலிருந்து மின்காந்த முறைக்கு 
மாற்ற ஐம் அல். பதிவிட வேண்டும். சமன்பாடு 

(8) இலிருந்து 

Ki = ve 7 நம் டட 

எனவே, மின்காந்த முறையில்,
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1 க் 
மின்னோட்டம் =I = a} T ன் M2 12 T 2 

மின்னோட்டம் == (MELT) 74) 

sir spss (Electric voltage) = 

மின்அழுத்தம் = வேலை[மின்அளவு 

மின்அழுத்தத்தின் : பருமானம் 7, வேலை; மின் 

அளவு ஆகியவற்றைப் பருமானங்களால் நிலைமின் 

முறையில் மேற்கூறிய சமன்பாட்டில் பதிலிடும்போது 

மின்னழுத்த  8ழ்வரும் சமன் பாட்டால் . தரப்படும். 

_ மோ மு (KE ME! L? 1) 

vex? Lr! 
இதை நிலைமின் முறையிலிருந்து மின்காந்த 
முறைக்கு மாற்ற % ஐ ஆல் - .பதிலிட வேண்டும். 

சமன்பாடு (8) இலிருந்து 

oo KPa pl pt 

எனவே, மின்காந்த முறையில்ப் ச பரமா? 

மின்அழுத்தம், 1 - (17 பஸ் aut பதி 
ளட ட * : 

வ டர் ee அல ச eg ty EM wn 

a Ve pet நப்] i gt Per பற ரு 

காந்தப் Cugee (Magnetic flux) 42. 

மின்னியக்க Bene, EMP?) 

காத்த்ப் ட்பெருக்கு மாதும் வீதம். ட் 
  

நகலை விடவும் 

t 

எனவே, “ = 

STBSIOUGIE | ௩. மின்னியக்குவிசை- ;% en 

நிலையின் : காந்த Ginwider,’ ‘Ug or $ Per ug. 

$= «Kt M? iL? ™ oO 

ட்ட te at mt ர்க... 

இதை ் நிலைமின் 

முறைக்கு மாற்ற%-ஐ 
சமன்பாடு (8) இலிருந்து --. ; :;. 

KE tpl yp ately பு ளு 

bee 2 

் திறையிலிருந்துட் மின்காந்த 
/£ அல் பதிலிட வேண்டும். 

_முச்மீருரும் ம்... எனவே, ழ் 

ந் pe MEL? ரா! 

சில: முக்கியமான மின்காந்த ' அளவுகளின் பரு 
மானங்கள் நிலைமின் முறையிலும், மின்காந்த முறை 
யிலும், அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. 

நடைமுறை செ.மீ.கி.நொ.அல்குகள்,சில மின்காந்த 
செ.மீ.சி.நொ.' அலகுகள் மிகமிகச் சிறியனவாகவோ, 
மிகமிகப் பெரியனவாகவோ உள்ளதால் அவற்றை 
நடைமுறையில் . பயன்படுத்த இயலாது. எனவே 
பிரிட்டிஷ் அசோசியேஷன் குழு மின்னோட்ட நடை 
முறை அலகை மின்காந்த செ.மீ.கி.நொ.(8.14.0.0.5) 
முறையின் மின்சார. அலகில் -1/10 மடங்காகவும் 
தடையின் நடைமுறை அலகை மின்காந்த செ.மீ.கி, 
நொ. முறையில் தடையின் அலகில் 10 மடங்காகவும் 

தீர்மானித்துள்ளது. இதிலிருத்து பிற நடைமுறை, 
அலகுகளின் பருமையை'. (0082011006) அவற்றை 

இணைக்கும் பிற தொடர்புள்ள அன்வுகள் மூலம் 
கண்டுபிடிக்கலாம் காட்டாக, ர ரர் ன் 24 

மின்காந்த விசை ௫ மின்னோட்டம் :% தடை. 

ட ஃ மின்காந்த: : விசையின்! நடைமுறை அலகு 
ப் மின்னோட்டத்தின். ” நடைமுறை. அலகு 

BAR Be aR ER A oe BF ஜே. peo நடைமுறை அலகு 

உடல் முணு பு வர்ம ர, 

= மிகா, லெ சி. ar’ அலகு , யல் 

Xs, 10? ஸி. கா. செ. ரகப் அலகு. 

= 108 மி. கா. செ: a நொடி, அல்கு ் 

் அனைத்துலக தலுகுக்க்ம்" செந்தரங்களும் (1ஈ4௦- 

national units & standards). gb, 91:8 Gouri, 

வாட்; என்ற நான்கு :அளவுகளையும் : அனைத்துலக 

அலகுகள். என .வரையறுத்துள்ளனர்.. இந்த..நான்கு; 

அலகுகளிலும், ஒம் மிகவும் எளிதானதர்கவும்;': நம்” 

பத்தக்கதாகவும் இருப்பதால், ஒம் தனிநிலைச் (8080- 

lute) செந்தரமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

கொட்டப் “கடி டல 11 nt wa : t gouge 

அனைத்துலக ஓம் ரர்கவிரரரவி ohm). பனக் 

கட்டி உருகும். வெப்பநிலையில் உள்ள சீரான 

1 ௪,செ. மீ, குறுக்குவெட்டுப்.. பரப்பும் 106,300 

செ.மீ. நீளமும், 14,4521 கிராம் பொருண்மையும் 

கொண்ட. பாதரசம் ஒரு மாநாத ,மின்னோட்டத் 

திற்குத் தீரும் மாறாத தன்ட அனைத்துலக: ஒம் 
என' அழைக்கப்படுகிறது!” oh ay PY ee



ee” 
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அனைத்துலக ஆம்பியர் (1௦4270௨110081 8௦0 676).ஒரு 
வெள்ளி நைட்ரேட்டு நீர்க்கரைசலில்- ஒரு நொடிக்கு 
0.0011800 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளியை வீழ்படி 
யச் செய்யத் தேவைப்படும் மாறாத மின்னோட்டமே 
ஓர் அனைத்துலக ஆம்பியர் ஆகும், :: டத் 

ய 

அனைத்துலக வோல்ட் (International 9014). ஓ 
அனைத்துலக ஒம் தடையுள்ள கடத்தியில் ர் 

அனைத்துலக ஆம்பியர் மின்சாரத்தை உண்டாக்கத் 

தேவைப்படும் நிலையான மின் அழுத்தமே ஓர் 

அனைத்துலக வோல்ட் ஆகும். டர 

oss 5108 cure. (International watt). wor ors 
ஓர். அனைத்துலக ஆம்பியர் ஓர். அனைத்துலக 

வோல்ட் மின்அழுத்தத்தில் பாயும்போது, ஒரு நொடி 
யில் ' வெளிப்படும் மின்னாற்றல் ஓர் அணைத்துக் 
வாட் ஆகும். 

அனைத்துலக அலகுகளின் தனிநிலை அளவைகள் 

FOU gorsse0 (Measurement of resistance), 
் வெபர் (91/22), லாரன்சு(1.01602), ராலே (181818) 

்-. ஸ்மித் (ஊர்), கேம்பெல் (கேறறு611), குருனீசன் 
(ரோமப₹1820),ஜீபீ(01ல்152) போன்ற பல ஆய்வாளர்கள் 
அனைத்துலக ஓமைத் தனிநிலை அளவில் அளவிட்டு 
ஆய்ந்துள்ளார்கள். அவர்களுடைய முடிவுகளிலிருந்து, 
அனைத்துலக ஓம் என்பது 1,00048X109 செ.௫, 
நொ, அலகு என்பது தெளிவாகிறது. ol 

மின்காந்த முறையில் தடை LT~*p என்ற பரு. 

மானங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதில் உ மதிப்பு 
ஒன்று என்பதால் இந்தப் பருமானம் ஒரு விரைவின் 

. பருமானமாகும், எனவே 

. அளவில் அளக்க ஒரு விரைவையோ, வீரைவைத்தீர் 

மானிக்கும் நீளத்தையும்" நேரத்தையுமோ அளந்தால் 
போதுமானது. மி. கா. முறையில் தாண்டத்தின் 

பருமானம், நீளம் என்பதால் தடையை அளக்க தூண் 
டத்தையும் நேரத்தையும் அளக்க வேண்டியுள்ளது. ' 

லாரன்சு முறை (1.2 (08). தடையின் தனி 

நிலை அளவுக்கு, லாரன்சால் 1873ஆம் ஆண்டு முதன் 
முதலாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட இம்முறை, பல ஆய் 
வாளர்களால் இன்று வரை அயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. : ் 

லாரன்சு முறையில் தடையின் தனிநிலை அளவை 

அளத்தல். ' ஒரு கம்பிச்சுருளின் நடுஅச்சில் நிறுத்தப் 
பட்டுள்ள வட்ட வடிவமான உலோகத்தட்டு சீரான 
வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது. 

கம்பிச்சுருளுடன், ஒரு தாழ்தடை, தொடர்நிலை 
யில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தாழ்தடையின் ஒரு 

.. முனையில் ஒரு 

தடையைத் தனிநிலை: 

 ளோட்டம் 

  

     'சழலும்தட்டு | 

| 
        

படம் 1. லாரன்்ச௬ு முறையில் தடையின் தனிநிலை 
அளவை அளத்தல் 

துல்லியமான : கால்வனாமானி 

(galvanometer) இணைக்கப்பட்டு கால்வனாமானி 
யின் முனை சுழலும் தட்டின் நடுவில் அழுத்திக் 
கொண்டுள்ள சிறிய தொடியுடன் (brush) இணைக் 
கப்பட்டுள்ளது. தாழ்தடையின் மறுமுனை சுழலும் 
தட்டின் ஓரத்தில் அழுத்திக் கொண்டுள்ள மற்றொரு 

தொடியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. oo 

| 

ட தட்டு கம்பிச்சுருளின் புலத்திற்குச் (field) Ger 
குத்தாக அமைந்திருப்பதால், . தட்டு சுழலும்போது 

மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது. தாழ்தடை 

இல். கம்பிச் சுருளின் மின்னோட்டம் ] பாய்வதால் 
ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, ; தூண்டப்பட்ட 
மின்னியக்குவிசையை எதிர்க்கும் ' வகையில் 'தட்டின் 
மேலுள்ள தொடிகளிலிருந்து, ST PSO க்கு 

இணைப்புகள் . கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே 

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை,, ' மின்அழுத்த 

. வீழ்ச்சிக்கு, அதாவது, 7. %. வீழ்ச்சிக்குச்சரிசமமாகும் 
போது, கால்வனாமானியில் மின்னோட்டம் பாயாது. 
எனவே அதில் வீலக்கமும் ஏற்படாது... - 

fe ் 1 

்.. தட்டிற்கும், கம்பிச்சுருளிற்கும் இடையேயுள்ள 
பிறிதின் gsresrtcoo (mutual inductance) M crews 
கொள்வோம். . அதாவது, . ஒரு செ. கி. நொ. : மின் 
காந்த அலகு மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருளில் பாயும் 

போது தட்டில் செங்குத்தாக ஏற்படும் , காந்தப் 

பெருக்கு (826110 ரம) 14. எனவே 1 அலகு மின் 
" கம்பிச்சுருளில் --- பாயும்... போது, 

தட்டை வெட்டும் காந்தப் பெருக்கு 14.1. வரிகள். 

கால்வனாமானியில் மின்னோட்டம் பாயா வண்ணம் 
தட்டின் வேகத்தை தேவைப்பட்டால் மின்னோட்டம், 
I யும், தடை R ஐயும் மாற்றி மாற்றலாம், by 

ர dos 
ர டு ் 

be ட்ரீ 

‘
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கால்வனாமானியில் சுழிவிலக்கம் (௪60 084160- விசையை இருவகைகளில் ,. உண்டாக்கலாம், 
* 1100) இருக்கும்போது ''உள்ள தட்டின் வேகத்தை 11 முதல்முறையில் ஒரு தொடுகோணக் கால்வனாமானி 

சுற்றுகள்/நொடி. (1240101100/56௦.)எனக்கொள்வோம். அல்லது சைன் கால்வனாமானியில் தொங்கவிடப் 
௯ ட எனவே தட்டில் தூண்டப்பட்ட ய ட்ட _. பட்ட மின்காந்த கலூயில் கம்பிச்சுருளின் வழியாகப் 

பாயும் மின்னோட்டத்தால் விசையை உண்டாக் 

“மின்னியக்கு விசை (BMF) = நர, மிகா. கலாம். இரண்டாம் முறையில் ஒரு சுற்றுவழியின் 
செ. கி. "தோ, அலகு ஒருபகுதியில் செல்லும் மின்னோட்டத்துடன் இச் 

சுற்றுவழியுடன் தொடர்நிலையில் இணைக்கப்பட் 

ப தடையில். மின்னமுத்த ape = I. R if. oir. டுள்ள மற்ற பகுதியில் இதே அளவ மின்னோட்டம் 
செ. இ, நொ, அலகு பாயச் செய்வதால் விசையை உண்டாக்கலாம். 

எனவே, MIN = “IR ‘ காந்த ஊசியின் முனையின் சரியான நிலை 
ன ் ப ட்ட எப்பொழுதும் நிச்சயமற்றிருப்பதாலும் புவியின் 

3 eo MN id. ar. Qe. &. தொ. அலகுத் தடை; காந்தப்புலத்தின் கிடை உறுப்பைத் தனியாகத் 

துல்லியமாகத் தீர்மானிக்க வேண்டியுள்ளதாலும் 
இந்த M என்ற : பிறிதின் தாண்டத்தின் திப்ப, கால்வனாமானி முறை குறைபாடுகள் உள்ளதாகிறது. 
கம்.பிச்சுருள், தட்டு ஆகியவற்றின் அளவுகளிலிருந்தும் 

சுணாக்கிடஸ்றின். ன் ட மின்இயங்கு sored (electro dynamometer) மி ௪ 
பப்ப pte பட் னோட்டத்தைத் தொங்கு கம்பி அல்லது ஈரிஷழ 

புமமன௰ிகளான் - சரிபார்த்தல்: (091205100௮) தொங்கலினுடைய (0141147 805020510௨) முறுக்கத்தில் 
௦20%ரற),மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் உள்ள: அளவு (torsion) அளப்பதால் இம்முறை அத்துணை நிறை 
களின்... ப்ருமானங்களைப் பதிலிட்டுச் சரிபார்க் வளிப்பதாக இல்லை, 
கலாம், ட்ட ட்ட uo os 

மின்னோட்டத் துலா அமைப்பைப் பயன்படுத்தி 
விசையை அளக்கும் முறை மிகவும் நிறைவாக இருப் 
பதால் இம்முறையே பெரும்பாலும் பயன்படுகிறது. 

M = காந்தப்பெருக்கு | மின்னோட்டம் 

wi mt Teh) at ME ed ப த தொடுகோட்டுக் கால்வனாமானி (720224 2317௨௭௦- 
௫ ற. ட் 06401). 1 தனிநிலை அலகு மின்னோட்டம் (30501116 

தட் 0017மம1): ஒரு தொடு கால்வனாமானியின் சுருளில் 
N= wines Oars a 4. = பாயும்போது ஏற்படும் விலக்கத்தைக் “முள்ள : சமன் 

af ung தீரும். wy 

எனவே, 1811 கா 14. இது தடையின் பருமான _ at tang 
மாகும், ந oe 4 =. 2௭ 14 

அன்ளத்துலக ஆம்பியரை அசத்தல் ... இதில் + = ் கால்வனாமானிச் சுருளின் . 

மின்னோட்டம். அளத்தல் --( Measurement of சராசரி ஆரம் 
Current). Bei an 5S (மறையில் . மின்னோட்டத்தின் ms N = சுருளில் உள்ள சுற்றுக் 
பருமானம், Lt mM? ந “Iytt ஆகும். கணினி எண்ணிக்கை 

‘Hoos யி 
டட, எனவே, (மின்னோட்டம்)5 = LMT~ #.. x புலி ன் காத்தப் புலத்தின் கடைநிலை 2 “றுப்பு 

/*-இன் மதிப்பை ஒன்று ௮ எடுத்துக் கொண் ஸி 

டாலி மா - ட oe Bag ote க்க விலக்கம், H, சுருளின் அளவுகள் ஆதயவற்றி, 

- (மின்னோட்டம்). நார்” Bh watery லிருந்து சண்டுபிடிக்தலாம், 

மேலே உள்ள. ்- சமன்பாட்டின்படி Be Gout 

ஆகும். 'ஆனால் LMT “என்பன விசையின் பழம 

னங்கள். '' எனவே மின்னோட்டத்தின் தனிநிலை 

அளவை அளத்தல் (absolute measure) என்பது 

விசையை. sori ஆகும், உ ஒண்ட பூய ஷர தாகும். க 

Yor 2-19 steers 

“படம் 2 இல் உள்ள : சமன்பாடு பின்வரும் 
கருதுகோள்களின், அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட 

4௯ 
te ச
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1) தால்வனாமானியின் சுருளின் தளம்; காந்த 
அச்சு கமீயாக்வும் செங்குத்தாகவும் ” அமை 

கிறது. : 

2) காந்த ஊசி மிகமிகச் சிறியது. 

3) காந்த 2௨௫ சுருளின் சரியான மையத்தில் 
தொங்கவிடப்பட்டுள்ள து. ் 

4) காந்த ஏசியின் : அச்சு. - தடைநிலையில் 
ர ல 
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படம் 2. தொடுகோட்டுக். கால்வனாமானி.. 3 

நின். கூறிய : கருதுகோள்கள்: "நடைமுறைக்கு 
ஒவ்வாதவை. கோட்பாட்டுக்கும் : நடைமுறைக்கும் 
உள்ள வேறுபாட்டைக் குறைக்கக் : ஈழ்க்காணும் 
இருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்; 

1) எல்லாக்ாஈகால்வனாமானி. சுற்றுகளும் ஒரே 
இடத்தில் ஒன்றாததால் : “சுருளின் நடுவில் உள்ள 

2 
புலத்தின் செறிவை அ! என்று ஏற்பதற்குப் 

பதிலாக ன ர லன 

oNI r+d+ (p+q)?+ b? 4781 ப முலு 
என எடுத்துக்கொள்ள: வேண்டும். இந்தச் சமன் 
பாட்டில் 2d என்பது சுருளின் அச்சுநீளம். (செ.மீ.), 
d. என்பது  சறுளின் ஆர! ஆழம் நிக் depth) 
(செ.மீ): ப அமவ! 

2) காந்த ஊசியின் மையம்," சுருளின். ப்பத் 
இதில் சரியாக அமையாத காரணத்தால் மின்னோட் 
டத்தினால் உண்டாகும் ' புலச்செறிவுடன் (field 
intensity) கீழேயுள்ள : திருத்தக் ' கூறைச் “(correction 
720101) சேர்க்க வேண்டும், 

ர ரர ப்ப ளை 

இங்கு Ox, By, Oz ்னபன் வயின் ் மையம், 
சுருளின் மையத்திலிருந்து விலகியுள்ள தொலைவைக் 
குறிக்கின்றன. 

ராலேயின் மின்துலா (8௨1826 28௦5). மின் 
னோட்டம்.பாயும் ஒரு சுருளின் தளத்தை, மற்றொரு 
மின்னோட்டம் பாயும் சுருளின் தளத்திற்கு இணை 
யாகவும் அவற்றின் அச்சுகள் ஒன்றும்படியும் 
(௦010018201) வைத்தால்,அவற்றில் பாயும் மின்னோட் 

டத்தின் தசைகளைப் பொறுத்து, அவை இரண் 
டிற்குமிடையே ஓர். இழுப்பு .விசையோ.' (force 
௦1 8117801400) விலக்கு விசையோ (10106 ௦4: 7601181011 
இருக்கும். இந்த விசை, சுருளின் இரு We Gorm tris 
களின் பெருக்குத் தொகையைச் சார்ந்தது. ' இரு 
சுருள்களிலும் ஒரே அளவுமின்னோட்டம் பாயுமாறு 
இரு சுருள்களும் தொடர் நிலையில் (661185) இணைக் 

கப்பட்டிருந்தால், அவை இரண்டிற்கும் இடை 
யேயுள்ள விசை, பாயும் மின்னோட்டத்தின் Bours 
யைப் (600416) பொறுத்திருக்கும். 

a ல் 7 Se RD ட் 

  

கு 

படம், 3.' ராலே . மின்நுலாவில் சுற்றுவழிகளின் அமைப்பு 

சுருள்களில் ஒன்று நகரக் கூடியதாகவும், தராசின் , 

கையில் தொங்கும்படியும் இருந்தால் இந்த விசையை 

நம்மால் அளக்க முடியும். இவ்வாறாக விசை நிறுக் 
கப்படுிறது. _ எனவே இக்கருவி: , மின்னோட்ட 
நிறுப்பி (current weigher) என அழைக்கப்படுகிறது. 
இராலேயும் , . இரும்தி' சிட்விக்கும்(௩ 818/2. & Mrs, | 
814௭10) வெள்ளியின் ' மின்வேஇுச்சமனை (electro 
chemical equivalent) - நிர்ணயிக்கச்' சோதனையில்.



இரண்டு இணையாக அச்சொன்றிய (0௦௩181) நிலைச் 

சுருள்களையும், அவைகளுக்கு இடையே தொங்க 

விடப்பட்ட இயங்கு சுருளையும் பயன்படுத்தினர். 
இயங்கு சுருளில் பெருமவிசை (றக1௱1ம 40106) இருக் 
கும் வண்ணம் மூன்று சுகுள்களும் அமைக்கப் 
பட்டுள்ளன. இந்த அமைப்பைப் படத்தில் காண 
லாம். தராசினால், அளக்கப்பட்ட சுருளில் உள்ள 

74M ட ‘ . . 
விசை, - lax டைன்கள் ஆகும். இதில் 1] மூன்று 

தொடர்சுருள்களிலும் பாயும், மி, கா. செ, கி, தொ. 
அலகு மின்சாரம், 18 சுருளின் பிறிஇன் தாண்டம். 
இது சுருளிலுள்ள சுற்றுகளின் . எண்ணிக்கையும், 
பருமானத்தையும் சுருள்களில் ஒன்றுடன் ஒன்றுள்ள 

நிலையையும் சார்ந்தது. 04% என்பது மூன்று சுருள் 
களின் அச்சின் திசையில் உள்ள சிறிய நீளத்தைக் குறிக் 
கிறது. இயங்கு சுருள், நிலைச் சுருளிலிருந்து நிலைச்சுரு 

ளின் ஆரத்தில் பாதி தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது 
OM Bai மதிம்பு நிலைச்சுருளின் ஆரம், இயங்கும் 

சுருளின் ஆரம் ஆசியவற்றின் Samos (ratio) eras 

இருக்கும். 
இரா. கே, செ. 

நூலோதி 

Golding, E. W., Widdis, F. C., Electrical Measure- 

ments and Measuring Instruments, 5th, Edition, 

Wheeler Publishers, Allahabad, 1963... . - 

அலகு ருத்தல் 
1 அக்கு ' என்றால் இலத்தீன்". மொழியில் - அலகு 
அல்லது உளச என்று பொருள். பஞ்சர் என்பது 

'துளையிடுதலைக் குறிக்கும். சொல்லாகும், பண்டைக் 

காலத்தில் சீனர்கள் கையாண்ட ஷின்-ஜியூ(2060- Jiu) 

முறையைத் தான்.” அலகு குத்தல் ferupunemte) 

என்று கூறுகிறார்கள். . ் 

அலகு குத்தல் அலம் 'இந்த = உணர்வு 

தூண்டல் மருத்துவம் சீனாவில் கற்காலம் தொட்டே 

இருந்து வருவதாக. நம்பப்படுகிறது. . இந்தச்சிகிச்சை 
முறை பியூ- இ(8£॥-51) என்ற சீன அரசனால் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டது என்பது' 'வரலாறு, “பல அண்டு 
'களாகத் இராத தலைவலியினால் வருந்திய குடியான 
வன். ஒருவன்' பல மருத்துவ முறைகளைப் பயன்படுத் 
இயும் பலன் காணாத வேளையில், ஒரு நாள் வயலில் 
உழுது கொண்டிருந்தபோது, கூரிய ஊசி ஒன்று 

தற்செயலாய் ''அவன் . முழங்காலில் . குத்திவிட்டது. 
அக்கணமே அவனுடைய . தலைவலி பறந்தோடி 
விட்டது..பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ௩ நடந்த 
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றது. 
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இந்த நிகழ்ச்சி ௭9 உணர்வுத் தூண்டல் சிகிச்சைக்கு 
வித்திட்டது. இச்செய்தியைக் கேள்வியுற்ற €ன 
அரசன் பியூ-9 ஒரு கூரிய கல் களசியைத் தயார் 
செய்து 8ராத தலைவலி உள்ள பலருக்குக் காலில் 

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குத்தியதும் தலைவலி 
மறையக் , கண்டான். இந்த நிகழ்ச்சியைக் கண்ட 

அரசன் மருத்துவர்களைக் கொண்டு, இம்முறையை 

“மிக விரிவாக ஆராய்ந்தான். முடிவில் தலைவலி 

மட்டுமின்றிப் பிற நோய்களும் இவ்வழியில் நலம் 
அடைவதை அறிந்ததும் இது ஒரு முழுமையான 
மருத்துவ முறை என்பதைக் கண்டுகொண்டு இந்த 

முறையைச் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தினான். 

அலகு குத்தல் மருத்துவ முறைக்கு மருந்துகள் 
தேவையில்லை. எனவே மருந்துகளால் ஏற்படும் பின் 
விளைவுகளும் எதிர்வினைகளும் உண்டாகும் . 
வாய்ப்புகள் அறவே இல்லை. இம்மருத்துவ முறைக் 
குச் சில மெல்லிய ஊசிகள் மட்டும் இருந்தால் போது 

மானது. இந்த உஎசுகளைக் கொண்டு மனித உடவில் 

சீனர்களால் ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்ட சில. 
உணர்வுமுனைகளில் குத்தித் இருகி உணர்வுபடுத்துப் 
பல நோய்களைக் குணப்படுத்தலாம், 

, பதினாறு தலைமுறையினர்களின் கடுமையான 
ஆராய்ச்சிகளுக்கும், உழைப்பிற்கும் பிறகு மனித 
உடலில் சில ஜிங்குளு (11021௦) என்னும் உணர்வுக் 
கோடுகளையும், அந்த ஒவ்வோர் உணர்வுக் கோட்டி 
லும் பல உணர்வு முனைகள் இருப்பதையும் கண்டு 
பிடித்தார்கள். எந்தெந்த உணர்வு முனைகளை அரி 

யால் குத்தினால் எந்தெந்த உறுப்புகளில் உள்ள 
நோய் தீருகிறது என்பதைப் பல ஆண்டு அனுபவத் 
தால் கண்டறிந்து, அந்த விவரங்களைக் காட்டும் 
உடல் , படங்களையும், சிலைகளையும் தயாரித்து 
அவற்றையே வழி காட்டியாகக் கொண்டு மருத்துவம் 

செய்து கொண்டிருந்தார்கள்.. 

யூபு (௩) என்னும் அதி காலத்துச் சன 
வைத்தியன் ஒருவன் பியன்-ஷி (1312ட்எம்) என்னும் 
கல்லூசிகளைக் கொண்டு நோயாளிகளின் உடலில் 
குத்திப் பல நோய்களைப் போக்சினான் என்று 
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ‘ALM Gi = 
ஐ-ஜீங் (Shan-Hai-jing) என்ற நாலில் : , காணப்படு 

§ 

Suicir afi என்ற வகை கல்லூசிகளை BHTAL 
(180511) மலைச் சரிவில் புதைபொருள் வல்லுநர்கள் 
சண்டெடுத்துள்ளாக்கள். 

Ap. 206 இலிருந்து கி.பி, 220. வரை: சீனாவில் 
இந்த மருத்துவ முறை பரவலாசுக் காணப்பட்டது 

என்று .ஷுமச்-சைன் : (62ய08- -Chine) என்ற சீன 
சரித்திர ஆசிரியர் கூறுகிறார். 4: 2
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ம க 

ர 

த அ.மு. 500 இல் அருந்தத் கருதப்படும் யபூஹா- 
நீ-ஜீன்  (Huangdi-Nei-Jing) என்ற நூலில் இம் 
மருத்துவ முறையைப் பற்றி. மிக “விரிவாக எழுதப் 

பட்டிருந்தது. ் 

உலோகக். காலத்தில் இம்மருத்துவ முறை பெறு 
மளவில் வளர்ந்து ஒன்பது வகை. ௪௨சிகளைக் 
கொண்டு மருத்துவம் செய்யும் ஆற்றலைச் சீனர்கள் 
பெற்றிருந்தார்கள். கி.பி, 420 ஆம் ஆண்டு சீன 
அரசன் விட்டிக் (7210) என்பவர் மாபெரும் வெங் 
கலச்சிலை ஒன்றை ௯௪.ரவாக்கி அதில் பன்னிரண்டு 
உணர்வுத் தூண்டல் பாதைகளையும், ௨௪9 உணர்வுக் 
தாண்டல் முனைகளையும் குறித்து , வைத்தார். 
இன்றும் சீனர்கள் . அச்சிலையைப் புகழ்பெற்ற 
கலைச் செல்வங்களில் ஓல: தாகக் கருதப் போற்றி 

, வருகிறார்கள். ய டர தவ 

1968 இல் ஸஹ்சிலிங் (Hsiling) என்ற' மலைப் 
படியில் கண்டு எடுக்கப்பட்ட நான்கு தங்க ஊ£சகளை 
யும், ஐந்து வெள்ளி ௪ளசிகளையும் புதைபொருள் 
வல்லுநார்கள் ஆராய்ந்து அவை அனைத்தும் உலோகக் 
காலத்தில் இம்மருத்துவ முறைக்குப் பயன்படுத்தப் 
பட்ட sar IGG என்று. கூறினார்கள். 

ஆறாவது நூற்றாண்டில் 'இம்மருத்துவ முறை 
ஷி-காங்(201௦002)என்னும் துறவியால், ஜப்பானிலும், 

  

மின் கருவி வழி ஊசி உணர்வு தாண்டல் 
ட். 

கொரியாவும்; “UG bs திசை ': நாடுகளிலும் 
பரப்பப்பட்டது. பதினேழாம் நூற்றாண்டு தொடக் 
கத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மெதுவாக அலகு 
குத்தல் மருத்துவம் நம்பிக்கையில்லாமல் பரவத் 
தொடங்கியது. 

பல தலைமுறையினர்களின் ஆராய்ச்சியாலும், 
உழைப்பாலும் -: . பரிணாம. வளர்ச்சியைப் போல 
வளர்ந்த இந்த மருத்துவ முறை . Bord கலாசாரப் 
புரட்சியின் போது, சீனப்போர் படை வீரர்களுக்கு 
'மிக இன்றியமையாததாய் இருந்தது. உடல் நலத்தின் 
இன்றியமையாமையை உணர்ந்த மாசேதுங் இம் 
முறையில் உள்ள அதி தீவிர நோய் நீக்கும் ஆற்றலை 
யும், சிக்கனத்தையும் உணர்ந்து இம்மருத்துவ 

முறையை நவீன மருத்துவ முறைகளோடு ' இணைத் 

துப் : பயன்படுத்தக் கட்டளையிட்டார். அத்தோடு 
இம்முறையை விரிவாக ஆரரியவும் வகை "செய்தார். 

. இதன் விளைவர்க 'இண்றாறையிலி புதிய உணர் 

வகற்றும் முறை . தோன்றியது. .இது அறுவை 

மறுத்துவ . முறைக்குப் பேருதவியாக இருந்து 

வருகிறது, 

1978இல்மனித. உடலில் சில ஊசிகளை மட்டும் 
செலுத்தித் திருக உணர்வை அகற்றிப் பலதரப்பட்ட 
நோயுள்ள நான்கு .. இலட்சம் பேர்களுக்கு வலி



இல்லாமல் அறுவை மருத்துவம் செய்ததில் 90 விழுக் 
காடு வெற்றி கிட்டியுள்ளது. இப்புதிய முறையால் 
வழக்கத்திலுள்ள 'உணர்வகற்றும் முறையில் ஏற் 
படும் கேடுகளும்," பின்விளைவுகளும் பெருமளவில் 
தவிர்க்கப்பட்டன. "அதுமட்டுமன்றி இம்மருத்துவ 

முறைக்குப் பல மின்னியல் கருவிகளும் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டன. எனவே 'மருத்துவர்கள் பல நிமிடங்கள் 
கைகளினால் களசியைத் திருகி மருத்துவம் செய்யும் 
நிலை மாறியது,அப்பணியை மின்னியக்கக் கருவிகளே 
செய்யத் தொடங்க, **நீலச்சாவு'” (0106 death) 
என்ற கணக்கர் புள்ளியில் ஊசி குத்தியதும் இதய 
இயக்கம் :..அடங்கி வருவதைக் கண்கூடாகக் 
கண்டவர். Vd ks ட் இது இ 

் அனல்! உள்ள ஓசாகா மருத்துவக் 
கல்லூரிப் :பேராசிரியர் டாக்டர் இரு, . மஷியேஷி 
ஹைடோ, “ered.g:, (Dr.. Masayoshi Hyodo-M.D.) 

fauTug $505 ': அதிகமான பேர்களுக்கு சசி 
உணர்வுத் தூண்டல் மருத்துவம் . அளித்தி உதவு 
பட்ட. வலிகளைக் குறைத்தார்... ' . 

பீக்கிங் நகரில் செஓ-பு-யூ (Chae-pu-yu)aisir 

தலைமையில் ஒரு மருத்துவக் குழு 175 பள்ளிகளில் 
உள்ள 168 காதுகேளா மாணவர்களைக் காது 
கேட்க வைத்தும், 149 ஊமை மாணவர்களைப் பேச 
வைத்தும் இச்சிலச்சை முறையில் சாதனை 
புரிந்துள்ளார். : ் 

சோவியத் நாட்டில் உள்ள கோர்கி (Gorky) 

என்றமருத்துவ மனையில் எண்ணூறுக்கும்அதிகமான 

நோயாளிகளுக்கு உரசி உணர்வுத் தூண்டல் சிகிச்சை 

அளித்ததில் எண்பது விழுந்காட்டினர் முழுவதும் 
குணம் அடைந்தனர். 

பிரிட்டனைச் சேர்ந்த' டாக்டர் லூயீஸ் மோஸ் 

(0. 1,௦06 14085) தன்னுடைய அலகு குத்தலும் நீங் 
களும் (Acupuncture and You) என்ற நூலில் வாத 

சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஒரு 
Stal ons முறை இல்லை என்து கூறுகிறார், 

- அலகு: ததன். உடலில் ' கனலை செய்டி. முறை 
உடல் -கூறு அடிப்படையில் இதுவரை :': விளக்கப்பட 

வில்லை, இஃது ஓர். அனுபவ சிகிச்சை ' முறையே 
என்று உலகப் புகழ் ் பெற்றவரும், நோபல் - பரிசு 
அடைந்தவருமான ருஷ்ய:உடல் கூறு. இயல்: நிபுணர் 

இவான். பாவ்லாவ் குறிப்பிடுகிறார். 

கொரிய: அரசாங்கம் இந்த முறையில் சற்றே 
கவனம் கொண்டு பேராசிரியர் டாக்டர் கஇிம்பான்- 

கான் (Dr .Kimbon-Khan) என்பவர் தலைமையில் 

ஓர்ஆராய்ச்சிக் குழு அமைத்து ஏராளமான பொருள் 
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செலவில் நவீன அறிவியல் 'கருவிகளின் உதவியால் 
ஆராய்ந்தது. மனித உடலில் தோலுக்குக் &ழ், 
கண்ணுக்குப் புலப்படாத கோடுகளும் முனைகளும் 
இருக்கின்றன; ஆனால் இது நோய்களைப் போக்கும் 
குன்மை விளங்காத புதிராகவே உள்ளது என்று கிம் 
பான்கான் தமது அறிக்கையில் கூறினார். 

இந்தச் சிகிச்சை முறையால் நோயாளி குணமடை 
கிறார் என்பது உண்மைதான். ஆனால் இந்த 

உண்மைக்கு விளக்கமான அறிவியல் அதாரம் 
இல்லை என்று ஐரோப்பிய மருத்துவமுறை கருது 
கிறது. இயற்கையின் செயல் நெட்டாங்குப் பாதை 
களில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இன்னும் 
விளங்காத புதிராகவே உள்ளது. 

இம்மருத்துவ முறையின் நோய் நீக்கும் ஆற்றல் 
மற்ற எந்த மருத்துவ முறையைக் காட்டிலும் வேச 

மாகவும், சீராகவும் இயற்கையோடு இயைந்திருப்ட து 
அனுபவ வாயிலாக அறியப்பட்டது. மேலை நாட்டு 
மருத்துவ அறிஞர்கள் அறிவியல் அடிப்படையில் 
ஆராய்ந்து , இதை அறிவியல் கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
கொண்டுவர முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள், 
பிரான்சு, ஐப்பான், தைவான், கொரியா போன்ற 

நாடுகளில் இந்த மருத்துவ முறையைக் கற்றுத் தரும் 
கல்லூரிகள் தோன்றியுள்ளன. 

_ உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்களையும், மாற்றங் 
களையும் கட்டுப்படுத்தவும், €ீராக்கவும் கூடிய உயிர் 
வேதியியல் பொருள் (0085(61-780100) ஒன்று உயிரினங் 
களில் இருப்பதாகச் சீனர்கள் கருதினர். இதை அவர் 
Sat &) - yu, -207 (chi-yu-hua) awWorgme என்கிறார் 
கள். இந்த உயிராற்றல் உடலில் பன்னிரண்டு 
இணை பாதைகளை அமைத்து அப்பாதைகள் வழி 
உடல் உறுப்புகளின் இயக்கக் கதியினைப் பாது 
காத்து ஒழுங்கு நிலையில் செயல்பட உதவுகிறது, 
மனித உடலில் உள்ள முக்கிய உறுப்புகளான. 

இதயம், நுரையீரல், : இரைப்பை, சிறுகுடல், 
சிறுநீரகம், மண்ணீரல், கல்லீரல் போன்ற ஓவ் 

வோர் உறுப்பையும் பாதுகாக்கத் தனித்தனியாக 
இத்த உயிராற்றல் பாதையமைத்துச் செயல்பட்டு 

வருகிறது, அதைத் தவிர ஒரு தனிப்பாதை நடுமுது 
கிலும், மற்றொன்று . முன்புற உடலின். .நடுப்பகுதி 

யிலும் உள்ளன. ஓவவொரு பாதையிலும் உயிராற்றல் 
செல்லும் பாதையை *நெட்டாங்குப் பாதைகள்” 
(0₹1181க0 11166) என்கிறார்கள்.இம்மருத்துவ முறைக்கு 
இப்பன்னிரண்டு இணைப் பாதைகளும், இரண்டு 
தனிப் பாதைகளும் ஆக மொத்தம் பதினான்கு 
பாதைகள் மிகவும் சிறப்பான பாதைகள் அகும். 

.. இந்தப் பதினான்கு பாதைகளில் முத்நூற்று அறு 
பத்தோரு உணர்வு முனைகள் உண்டு. தற்பொழுது
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புதிதாகச் சில உணர்வு முனைகளையும் கண்டு 

பிடித்துள்ளார்கள். 

. இம்மருத்துவ முறையைத் | தெரிந்துகொள்ள 
வேண்டுமானால் சீனர்களுடைய நான்கு சித்தாந் 
தங்களைத் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும், 

(21): பம் ஹிங் Cree) என்ற பஞ்ச பூதக் 
. கொள்கை t 

ஸ் கி- ன் Aor (Chi-yu-hus) ere உயிராற்றல் இ 
Tn , Barer 

(3) sea" (Piching) என்ற preg நோக்கு ( முறை 

(4) | ஜீங்குளு (40219) என்ந நெட்டாங்குப் 

ப தட she பாதையின் சித்தாந்தம் 

இந்தப்" ' பேரண்டத்தில் உள்ள பொருள்கள் 
அனைத்தும் வியி-யிங் ' என்னும் பஞ்ச பூதங்களின் 
செயல்களால் : உண்டானவை. இவ்விதம் பொருள் 
களின் இயக்க கதியினை ஒழுங்குடன் செயல்படுத்தும் 

ஆற்றல் “கிய-ஹா”” என்ற உயிராற்றல் :- ஆகும்; 
இந்த ஆற்றல் நெட்டாங்குப் பாதையில் “இங்: (97102) 

என்னும் . எதிர்மறையிலும், யாங் (yang) என்னும் 

நேர்மறையிலும் ஓடிக்கொண்டு ' உறுப்புகளின் 

இயக்க நிலையினைப் பாதுகாத்து வருகிறது, நோய் 
.தோன்றினால் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பின் பஞ்ச பூதக் 
, கலவையின் விகிதம் வேறுபடும். இதனால்: அந்த 
'உறுப்போடு தொடர்பு கொண்டுள்ள நெட்டாங்குப் 
பாதையில் ஒடிக்கொண்டிருக்கும் ' கியு-ஹா உயிராற் 
லில் எதிர்மறை-நேர்மறை ஒட்டத்தில் சில 
மாறுதல்கள் ஏற்படும். ் 

இந்த ஒட்டப் பாதையில் தோன்றிய re 
களை ஊ௫ிகளைக் கொண்டு சரிப்படுத்துவதன் மூலம் 
உறுப்புகளில் ஏற்பட்ட . பஞ்சபூதக் : கலவையின் 
விதத்தைப் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு our முடியு 
மாம். அவ்விகிதம் பழையபடி அமைந்தால்' உறுப்பு 
களில் தோன்றிய நோய் Gerri Ob: 

உறுப்புகளைப் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும் 
கியூ-ஹா பாதையில் உள்ள உணர்வு: முனைகளை: 
நோய்க்குக் காரணமான பஞ்சபூத மாறுபாடுகளை- 
*பிசிங்' (ற1ஸ்1௦2) என்னும் கை நாடி வழி உணர்ந்து 
அதற்கு ஏற்ப 2௨௨௫. கொண்டு: - விதிப்படி குத்த 

உணர்வுபடுத்தினால் சியு-ஹா ஓட்டத்தில் தோன் 

றிய மாறுதல்களைப் போக்கி மீண்டும் ஒழுங்கு 
நிலைக்குக் கொண்டு வரலாம்.உயிராற்றல் பாதையின். 
செயலைச் சீராக்கினால் உறுப்புகளின் பஞ்ச பூத 
விதம் சரி நிலைக்கு வந்து நோய் குணமாகும். அவ் 
வொரு நோய்க்கும் உணர்வுத்: தூண்டல் 'முனைக 

ளும், ௨௭௫ குத்தும். விதி முறைகளும் வேறுபட்டு 
இருக்கும். ஏனென்றால் ஒங்வொரு முனையும் , ஒரு 

குறிப்பிட்ட விளைவை உடலில் . - உண்டாக்கும் 
தன்மை கொண்டது. , எனவே. ஒவ்வொன்றும் ; BO 
குறிப்பிட்ட நோயைப். போக்கும் ஆற்றல் பெற்றது. 
இதுவே சீனர்கள் இன்று வரை கொண்டுள்ள . இம் 

மருத்துவ முறையின் சித்தாந்தமாகும். 

ஊசி உணர்வுத் தூண்டல் "முறையால் குணமாகும் 
நோய்கள். நுரையீரல் கோளாறு, போலியோ வாதம், 
பக்க வாதம், இரத்த வாதம், ஒற்றைத். தலைவலி, 
கன்ன சூலை போன்ற பலவித வலிகளும்,:. வயிற் 
றுப் புண், வயிற்றுவலி, கருப்பைக் கோளாறு, சூதக 
வலி, கண்களில் ஏற்படும் லவகைப் பார்வைக் 

கோளாறுகள், முதுகு வலி,... சிறுநீரக . வேக்காடு, 
இரத்த. . அழுத்தம், கை கால் :.. வலிப்பு, : சங்கா 

தோஷம், மன-நோய்கள், எல்லா வகை போதைப் 
பொருள்களின் பழக்கத்தைப் போக்க, வேதனை 
இல்லாமல் :: பிரசவித்தல், அறுவைச் : சிகிச்சையில் 
உணர்வை அகற்றி வலி தெரியாமல் இருக்கச்செய்தல். 

  

   

  

க 
ம்

 
7 

T
R
 

e
e
 
ow
 

ee
 

   

  

B
a
t
 

ம 
w
e
 

7 | 

, 1965-ஆம் ஆண்டு ஒரு விபத்துக் காரணமாக 
முழங்காலுக்குக் கீழ்த்தசை பிளந்துபோன . ஒரு 
நோயாளியின் தொங்கிக் கொண்டிருந்த , தசைப்பகுதி 
யில் டுபி(0யர1) உணர்வுப் , புள்ளி, இருப்பது தற் 
செயலாகக் *கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. : உடனடியாக 
உணர்வுப் புள்ளியைச் சுற்றியுள்ள தசைப் பகுதியைப் 

பிரித்தெடுத்து “பார்மால்ட்டி) ஹடு்:..என்ற வேதியி 
யல் நீரில் கலந்து அந்தக் கலவையின் மீது புற 
ஊதாக் கதிர்களைச் . செலுத்தி.. மின்னணு நுண் 
ணோசக்கியில் 'ஆராய்ந்தபோது மஞ்சள் -நிறத்திலும், 

ப்ச்சை: நிறத்திலும் சில நுண்ணிய துகள்கள் ஒளிர் 

வது தெரிந்தது, இந்தத் துகள்கள் ஒருவகை மின்
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பட எண்கள் 296ஆம் பக்க அட்டவணையில் உள்ள எண்களுக்கு நேராக உள்ள உடற்பகுதிகளைக் குறிக்க்றன. 
vs 

ஙடம் 2, கால்களில் உள்ள ஷ ஓ. பாஸ் ஊட உணர்வு தூண்டல் பாதையும், உணர்வு முனைகளும் 

3. தொண்டை, மூக்கு, நுரையீரல், மார்பு, கைகள் ஆெயெவற்றில் உணர்வு நீங்கும். 2. முசும், தலை, காது மூக்கு, தொண்டை, Ary, 
குடல், பல் ஆயெவற்றில் உணர்வு நீங்கும். 8. தலை, முகம், தொண்டை, வயிறு, மனநோய்கள் ஆகியவற்றில் உணர்வு நீங்கும், 4. வயிறு, 
குடல், மூத்திராசயம், தொப்புளைச் கற்றியுள்ள' பாகம் ஆகியவற்றில் உணர்வு நீங்கும் ௪, மார்பு, நாக்கு, இதயம், மனக்கோளாறுகள் 
6, கை, கழுத்து, சண், காது, தொண்டை, மனம் 7, வயிறு, குடல், மூத்திராசயம்,: தொப்புளைச் சுற்றியுள்ள - பாகம் 8, வயிறு, 
தண்டுவடம், சிறுநீரகம். 9, மார்பு, தொண்டை, இதயம், - மனக்கோளாறு, 10 காதுகளின் மேல் பகுதியோடு இணைந்த மண்டை ஓடு, : 

37, காதுகளின் மேல் பகுதியோடு இணைந்த மண்டை, ஓடு -- மூக்கு, கண்), தொண்டை, மார்பின் ஈழ்ப்பகுதி, 12. முதுகு, வயிறு, ... 
சிறுநீரகம், தொண்டை. 28, தலை, நுரையீரல், இதயம், சுல்லீரல், மண்ணீரல், வயிறு, முதுகு, கை, கால், குடல், 14, தொண்டை, 

வயிறு, ரண உறுப்புகள்) இன உறுப்பு.
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் அவை பாதுகாத்துக் | உணர்வு 
£ உணர்வுத்தாரையின் கொண்டு வரும் | முனை தொடர்பு கொண்ட 

ே பெயர் உறுப்பு : எண் உறுப்புகள் 

1) [தை-யின் (கைசகளில் உள்ள) நுரையீரல் | ச்ம். தொண்டை, மூக்கு, நுரையீரல், மார்பு, 
: 1. ,(Lung) உ... 74 கைகள், mp Hh . : 

2) |யாங் - மின் (கைகளில் உள்ள) ' - . சிறுகுடல் , 20. முகம், தலை, காது, மூக்கு, LATHES 
get [. ‘ ள் அறுகுடல், பல், 

3) (யாங் - மின் (கால்களில் உள்ள): - வயிறு 46 தலை, முகம், தொண்டை, வயிறு, 
் மனநோய்கள், 

4) |தை- யின் (கால்களில் உள்ள) : | மண்ணீரல் ; 21 வயிறு, குடல், ஞூச்ோசவும், 
i’ -1 (Spleen) | ் தொப்புளைச் சுற்றியுள்ள பாகம், ' 

| ot : (Periumbilica) region). 

5) |agr - Q=- Qa (கைகளில் உள்ள) “இதயம் 1 | 9. மார்பு, "நாக்கு, இதயம், மனம் 
கவ்] ண் ; தொடர்பான கோளாறுகள். '' 

6) |தை - யாங் (கைகளில் உள்ள) ப் சிறுகுடல் 19: [| கை, கழுத்து, கண், காது, தொண்ட 

் . . ‘ 1 ் A t i 

79 |தை-யாங் (கால்களில் உள்ள : சிறுநீர்ப்பை : - 67 | வயிறு, குடல், மூத்இராசயம், தொப்பு 

foe (Urinary Bladder) ட் ளைச் சுற்றியுள்ள பாகம். 

8) 1(ஷா-ஓ இன் (கால்களில் 2 dong | Ppgrsb' 27 ட வயிறு, தண்டுவடம், 

! a (Kidney) | சிறுநீரகம், - | 

9) (ஜு-யின் (கைகளில் உள்ள) 1 இதயத்தைச் ஆ 9 i] மார்பு, “தொண்டை, இதயம், மனக் 
an சூழ்ந்துள்ள படலம் ட] கோளாறுகள், : + 

| (Pericardium) ; ot * 
: ட ் ட ட ் 11 Pe ; 

10)) ஷா - ஓ. யாங் (கைகளில் உள்ள) | ஷான் ஜீயோ 23. ' | காதுகளில் மேல்பகுதியோடு இணைத்த 
74 : (Sanjiao) Sy மண்டை ஒடு. (7601௨1 102100), கண், 

ஒரு கடகட ந இ | காது, தொண்டை, பொட்டுப் புழி, 

pater. ர பம மார்பின் கீழ்ப்பகுதி (1.02 01854) 

11) Jagr = wires (கால்களில் உள்ள) பித்தப்பை “44 காதுகளில் மேல் பகுதியோடு இணைந்த 

, (Gall bladder) மண்டை ஒடு, மூக்கு, கண், தொண்டை, 

ட் ், sin Coun | மார்பின் கீழ்ப்பகுதி, 
12)} gg - weir கல்லீரல 41 . | முதுகு, வயிறு, சிறுதீரசும், தொண்டை, 

(Livery. ode ட் க்கட அரததத்  ** 

72) டியூ - 8 (Du-Mai) முளை-முன்தண்டு. 28 தலை, நுரையீரல், இதயம், . கல்லீரல், 

. கு மண்ணீரல்," வயிறு," முதுகு; கை, கால், 
விவ. ப்ர ம கடல்: ன் 

. ee Ce . eile nee Bat To உச HE an 

14)|@Qgerwr » 15 (Ren-mai) ் [இன உறுப்புகள்... 24       தெண்ண்டை வயிறு... ஜீரண உறுப்.   | ளி டெ: அறுப்பு."    



துகள்கள் என்றும் தெரிந்தது, எனவே மின்னணுக் 
'களைச் செயல்படுத்தி இம்மருத்துவ முறை' "வேலை 
செய்வதாக இருந்தால் நிச்சயம் மூளையின் அலை 
"வீச்சை உணரும் மின் மூளை வரைவி (616010 

encephalogram) ~~ கருவியால் கண்டறிய ' முடியும். 
LLG ocr லெ உணர்வு முனைகளில் ஊரி 
செலுத்து, மூளையின் மின்னலையில் உண்டாகும் 
மாற்றத்தைக் காண மீன் ,மூளை வரைவி வழி 
ஆராய்ந்தபோது, ' '*ஷேயாங்' மெரியனில் உள்ள 
*வைக்குவான்' உணர்வு முனனயில் ௨9 சென்றதும் 
மூளை. அலை வீச்சில் பல திடீர் மாறுதல்கள் ஏற் 
பட்டன. உடனே 'உயிரியலையும் (010108) மின் 

துகளியலையும்' இணைத்து உண்டான பயோனிக்ஸ் 
(bionics) என்னும் &யிர் மின் துகளியல் வழி 

ஆராய்ந்த போதுதான் இம்மருத்துவ' முறைக்கு முறை 
யான அறிவியல் விளக்கம் பெற முடிந்தது. உயிரி 
னங்கள் தாயின் கருப்பையில் ஒற்றைச் செல் வடிவில் 
தோன்றி, அந்த ஒன்று பலவாகப் பல்கிப் பெருகப் 
பல : மாதங்களுக்குப் பிறகு உயிரினமாக உலகில் 

தோன்றுகின்றன... இந்த உயிரினத் தோற்றத்திற்கு 
முதற். காரணமான செல்களை நாம் கண்களால் 
காண முடியாது. ஏனெனில் அவை ஒரு மில்லி மீட்ட 
ரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு அளவே உள்ளன, 

செல்கள் ஒன்றோடு ஒன்றுசெல்லிணைப்பொருள் 
் களால் (1௦18-0611) இணைந்து திசுக்களாகின்றன. 

இந்தத் இசுக்களே. எலும்பாசவும், தசையாசவும், 
நரம்பாகவும் உருவம் கொண்டு உடலின் அமைப் 
பிற்கும், உறுதிக்கும், இயக்கங்களுக்கும் காரணமா 
இன்றன; : 

இசுக்களால் உண்டாக்கப்பட்ட நரம்பு மண்ட 
லங்களில் உள்ள நரம்பிழைகள், தசை மண்டலத்தின் 
இழைகளாக ஊடுருவி உறுப்புகளில் எல்லாச் செயல் 

களையும் ஒருவகை மின் துடிப்பு வழி நடத்தி வரு 
கின்றன.-இதற்கு, வேண்டிய மின் துடிப்பு எப்படி 
உடலில் உண்டாகிறது என்பதைக் காண்போம். 
மனித. உடலுக்கு அதார 'கதியான உயிர் அணுக் 
களில் சல அணு மூலக் கூறுகள் வளர்சிதை மாற்றத் 
தாலும் (ய6420011௦ 8௦100), - உயிர் வேதி வினை 

ஆற்றலாலும் (biochemical action)Ae எலெக்ட்ரான் 
டகளை இழந்தோ 'அல்லது. கவர்ந்தோ. உயிர் அயனி 
களாக உருவெடுத்துச் ' செல்லின் உள்ளும் புறமும் 
மாறுபட்ட யிர் . வேதியியல் நீர்மத்தில் (௦611ய127 
cytoplasm) வினை் புரியும்போது உயிர் மின்னாற்றல் 
வெளிப்படுகிறது. இந்த மின்னாற்றல் உயிர் அணு 
வின் புறப்பகுதியில் உள்ள நீர்மத்தில் நேர் மின் 
அயனிகளாவும் (1081(446-௦08) அகத்தே உள்ள 

் உயிர் வேதியியல்: நீர்மத்தில் எதிர் மின் அயனி 
களாகவும் -:' ' (088(146-1008) : பரிணமித்து உயிர் 
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அணுககளல் உள்ள ஆச்சான் (௨00) இழை 
வழி வெளிவருகிறது, இந்த மின்னாற்றல் நரம்பணு 
(neuron) கடத்திகள் வழியாகப் பல &யிர் மின் 
தடைகள் (01௦76315(8006), சில உயிர் வகை மிகை 

யாக்கிகள் (010000௦002) மற்றும் சில அரைகுறை 
கடத்திகள் (semibioconductor) வழி அடுருவிப் 
பலவித மாற்றங்களைத் தேவைக்கு ஏற்ப ஏற்படுத்திப் 
பல்வேறு உயிர் மின்னிலைகளாக (௨௦1101 00௦1201818) 
உடலெங்கிலும் உள்ள நரம்பு மண்டலங்களோடு பல 
வகையில் தொடர்பு கொண்டு உறுப்புகளைக் கட்டுப் 
படுத்தவும், ஊட்டச்சத்தை உண்டாக்கவும், சுரப்பி 
களைச் சுரக்கச் செய்யவும், சில வகை வேதிப் பொருள் 
களை உற்பத்தி செய்யவும், பழுதுபட்ட செல்களைப் 
புதுப்பிக்கவும், பலவகைப்பட்ட உடலியல் இயக்கங் 
களை நிகழ்த்தவும் செய்கிறது. 

் இந்த மின் துடிப்புகள் கதுபரும்போது முனை 
யின் செயல்களும் வேறுபடும். செல்களில் உண்டா 
கும் உயிர் மின்னியக்கம் தடைப்பட்டால் ௨யிரினங் 
களின் இயக்கம் முழுவதுமே தடைப்பட்டுப் போகும், 
ஆகவேதான் இதை *கியூ-ஹா' உயிறாற்றல் என்றும், 
இந்த ஆற்றல் உடலிலிருந்து நீங்கினால் மரணம் எற 
படுகிறது என்றும் சீனர்கள் கருதுகிறார்கள். 

மனித உடலில் எவ்விதம் இரத்த ஒட்டம் ஒழுங் 
குடன் நடைபெறுகிறதோ, அதேபோல் உடலில் 
உள்ள உறுப்புகளின் இயக்கக் நிலையினைப் பாது 
காத்து "ஒழுங்குடன் செயல்பட உயிரியல் மின்னணு 
வேதியியல் இயக்கம் ஒன்று உடலில் நடைபெறுகிறது. 

இந்த உயிர் வேதி மின்னியக்கம் ஒவ்வோர் உறுப் 
புக்கும் தனித்தனிப் பாதை அமைத்துப் பலவகையில் 
செயல்படுகிறது. இந்தப் பாதைகள் சிலவற்றைத்தான் 

சீனர்கள் ஊசி உணர்வு தாரைகள் (மெரிடியன் 
லைன்ஸ்) என்கிறார்கள். இந்த உளச உணர்வு தாரை 
களில் பல உணர்வு முனைகள் ண்டு. இந்த முனை 
ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்ரோ வோல்ட் 
அழுத்தமும், ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணும் 
(272000) கொண்ட அலைவீச்சை உற்பத்தி செய்யும் 
ஆற்றல் கொண்டது. 

இப்புள்ளிகளில் உண்டாகும் மின்னியல் அலைகள் 
நெட்டாங்குப் பாதை வழியே சென்று உடலில் பல 
விதச்செயல்களை உண்டாக்கும். இம்மின்னியக்கத் 
தாண்டுதல்களைக். (impulses) கட்டுப்படுத்துவதின் 
மூலம் உணர்வுகளையும். உறுப்புகளையும் கட்டுப் 
படுத்தலாம். எனவே இந்த முனை ஒவ்வொன்றும் 
ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நோயைப் போக்கும் தன்மை 
கொண்டது. .இம்முனைகள் மின் எதிர்ப்புத்திறன் 
கொண்டவை.' ஆகவே ' இவற்றை மிக எளிதில் அதிக 
உணர்வுள்ள , மின் எதிர்ப்பு மீட்டர் வழி கண்டு
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படிக்கலாம், *ஷன்- மின் என்னும் புள்ளியில் ஓர் 
உஊசிஎயச் செலுத்து. விதிப்படி இருகினால் . இரு 
நூற்றைம்பது முதல் முந்நூறு மைக்ரோ; வோல்ட் 

மின் அழுத்தமும், மூன்று முதல் ஆறு அதிர்வெண் 
அலை வீச்சும் உண்டாகும். இது மூளையை: வந்த 
டைந்தவடன் உறக்கத்தையோ அல்லது..மயக்கத் 

தையோ உண்டாக்கும். ஒருவனுக்கு வயிற்றுவலி 
இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவன் வயிற்று வலிக் 
குக் காரணம் ."*ஹைட்டிரோக் குளோரிக் அமிலம்'” 
அதிகரிப்பினால் ஏற்படுவதாக இருந்தால் உடனே 
எச்.2. : -ஏற்பி (1606ற1015) , . அமைதிப்படுத்தும் 
“ஜாசானில்''. என்னும் ௨சி . உணர்வுத் தூண்டல் 
முனைகளில் இரண்டு உளசிகளைக் கொண்டு *ய-பு'' 

மூறையில் திருகனால்' இல - வினாடிகளில் Gas 

தரத்தை அமைதிப்படுத்தி ஹைடிரோக் குளோரிக் 
அமிலச் சுரப்பை நிறுத்து ஏற்கனவே சுரந்துள்ள 
அமிலத்தின். அமிலத் தன்மையைக் குறைக்கச் சில 
எண்ணெய்களைச் சுரக்கச் செய்து வலியை : அகற்றி 

விடலாம். ஊசி உணர்வுத் தூண்டல் முனைகளில் 
ஊ செலுத்தி மருத்துவர்களின் தேவைக்குத் : தக்க 
"வாறு ..மின் துடிப்பை மாற்றி. "மூளைக்கு அனுப்பி 
னால் மூளை, நோயின்.. தன்மைக்கு . ஏற்பச் - சில 
வேதியியல் பொருள்களை அது உடலில் உண்டாக் 
கும். அல்லது . சில: வகை . ஊக்கிகளை உற்பத்தி 
செய்ய. வழி வகுக்கும். மற்றும்.சில புள்ளிகளில் ௨௨9 
செலுத்தினால் 'டோபமின்” (0௦28106), செரோட் 
டோனிீன் (8610100/10) *நார்-எப்பி-நெஃபிரின்”. (11௦1 
epi-nephrine) போன்ற உயிரியல் வேதிப்பொருள்கள் 
உண்டாகும். இவ்வகை உயிரியல் மின் அணுக்களில் 
*டோபமில்'.. என்பது வாதமுடக்கு : நோய்களுக்கு 
மிகவும் , பயனுடையது.  *நார்-எப்பி-நெஃபிரின்* 
இரத்த. நாளங்களைச் சுருங்கச் செய்து * இரத்த 

அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது:' *செரோட் 
டோனின்' . தூக்கத்தையும் , -விழிப்பையும், கட்டுப் 

படுத்தும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளது. ' மற்றும் ் 

சில உணர்வு முனைகளில் . களசியால் குத்தித் .. இருஇ 
னால் அது அதிக அளவு “அட்ரினல்” சுரப்பதைக் 

கட்டுப்படுத்தி இரத்தத்தில் 'அதன். - விளைவால் 
விளைந்த *லாக்ட்டேட்டு' (Lactate) என் னும் பொரு 
ளின் அளவைக் குறைத்துச் சிலவகை மன “நோய் 
களைக் குணப்படுத்தும். வேறு சில. முளைப்புகளில் 
சசியால் உணர்வு படுத்தப்பட்டால் உடற் செல் 

களில் : உள்ள பல இழைகளைக் கொண்ட Pages 
கிளிக்” அமிலங்கள், ' “இன்ட்டர்ஃபெரான்' (inter- 
feron) என்ற புரதப் பொருளை உண்டுபண்ணி 
உடலில் : வந்தடைந்த. ., நச்சு உயிரினங்களை 

அழித்து நோயை: நீக்குின்றன. அதேபோல் ' உறுப்பு. 
களில் ஏதேனும் சிதைவு அல்லது அடி,. வெட்டுக் 
காயம், போன்றவை ஏற்பட்டால் அப்பகுதியில் உள்ள 
திசுக்கள் ஒரு வகை மின்: துடிப்புகளை . உண்டு 
ப்ண்ணி மூளைக்கு அனுப்புகின்றன. இம்மின் துடிப் 

புகள் மூளையை வந்தடைந்தாள்தான் பாதிக்கப்பட்ட் 
உறுப்புகளில் வலி உணர்வு உ ண்டாகிறது. இல்லை 
யேல் வலி தோன்றவே தோன்றாது. இம்மின் 
துடிப்பை மூளைக்குச் செல்லாமல் தடைப்படுத்தும் 
ளசி உணர்வு - தூண்டல் முனை எது என்பதைத் 
தெரிந்து கொண்டு ஓர் ஊசியால் முறைப்படி குத்தித் 
இருகி உணர்வுபடுத்தினால் மின் துடிப்புச் செல்லும் 
வழியில் . குறுக்கீடு (5011 017001) ஏற்பட்டு மின். 
துடிப்பு மூளைக்குச் செல்லாமல் தடுக்கப்பட்டு, வலி 
உணர்வு தோன்றாமல் இருக்கும். இம்முறையைப் 
பயன்படுத்தியே இன்று சீனாவில் ' இலட்சக்கணக் 

கான அறுவை மருத்துவம் "செய்கிறார்கள். மற்றும் 
சில 2லசி உணர்வு தூண்டல் முனைகளில் 2௪9 
செலுத்திக் இருகினால் நமது உடலில்' உள்ள இசுக். 
களில் காணப்படும் 'சின்த்தெட்டேஸ்' (synthetase), 
‘9778) Gunes’ (arachidonic) yAu a3 cuens 
களை அது கட்டுப்படுத்தி' “பிராஸ்ட்டோ Den mr eer 

டின்” (prostaglandin) என்னும் உயிர் . வேதியியல் 
பொருள்கள் உண்டாவதைக் குறைத்து வலி: உண ர்வு 
அரும்புகளில் (pain receptors) தோன்றும் வலியைப் 

போக்கும்.” வேறு சில் ஊச உணர்வுத். தூண்டல் 
முனைகளில் ஊசியைக் குத்தினால் ' அது. செயற்கை 
வலி அகற்றியான (analgesic ‘effect), ஆஸ்பிரின் 

(20110), பாரா அசெட்டமால் (றகா& acetamol) 

போன்றவைகளைப்: போல்'என் கிஃபாலின்' (enkepha- 

lin) என்னும் வேதிப் பொருளை: உட்லில்' உண்டாக்கி. 
வலியை அகற்றும்; a ee 

- ந ட லத க் : 5, : ee 

இல் ஊரி. உணர்வு * “முனைகள். ் "நேரடியாகச் 
செயல்படும், மற்றும் ல, முனையைத் “தூண்டி 
மூனை வழி உடலில் உள்ள நிணநீர்ச் சுரப்பி, மண். 
ணீரல், உள்நாக்கு, வெள்ளை : அணுக்கள், சில. வகை 

உயிர்வினை ' கஉக்ககள் ' ஆகியவற்றை" இயக்கவும், 
நேரய்க்'இருமிகளை' அழிக்கவும் தேவையான பல்வித' 
எதிர்ப்பொருள்களையும், .. சிலவகை :*இயங்கு நீர்", 
“*ஷிஸ்டமின்'' , ஆப்ஸானின், வைன்" » Doodles: 
டீன்ஸ் போன்ற இயற்கை வேதிப்பொருள்களையும் 
உண்டுபண்ணி 'நோய்க் :இருமிகளை:.: *் அழித்து 
தோயைக் வ படத ட ஸ்ட ம ட 

“ஷின் ஜீஃயூ?' என்று சீன மொழியில் அமைக்கப் 
படும் இந்த ஊசி ' உணர்வுத் தாண்டல் மருத்துவ 
முறை சீனர்கள் கையாண்ட அதே காலத்தில் உலகத் 

இல் பல பாகங்களில் பல 'பெயர்களில் "இருந்து 
வந்ததாக வரலாறு கூறுகின்றது. 

ett ai, 

... இந்திய மருத்துவ் . சாத்திரத்தில் "கூறப்படும்' 
**சக்ராஸ்””, . *படுவர்மம்"', , *“தொடுவர்மம்'” என் 

பவைகளும், ஜப்பானில் 'இன்று.. கையாளப்படும் 
*ஜுடோ'”, கொரிய நாட்டில் உள்ள *கயுன்கர்க்”'



அரேபியர்களின் சூட்டு மருத்துவமுறை முதலியவை 
யும் இதன். அடிப்படைத் தத்துவத்தைக் கொண்டவை, 

இந்த மருத்துவ முறையில் "கூறப்படும் ௭2. 

wor” என்ற உயிராற்றல் சித்தாந்தம்,டாயு-ஹிங்"” 
என்னும் பஞ்ச பூதக் கொள்கை, *'பீசிங்” என்ற 

நாடி முறை அனைத்தும் இந்திய மருத்துவச் சித்தாந் 
தங்களின் . தழுவல்களாகவே-: : காணப்படுகின் றன; 

_ நம் நாட்டில் யானைப் பாகர்கள் அங்குசத்தின்' 
கூர் ஊசியால் யானைகளின் உடலில் உள்ள மறை 
விடங்களைக் குத்தி அவற்றைத் தங்கள் கட்டளைக் 
குட்படுத்திப் பணியச் ' செய்கிறார்கள். இந்த மறை 

விடங்களை **நிலா”” (nila) என்று வட மொழியில் 
கூறுவார்கள், அவ்விதமே ' பசுக்களுக்கும், மற்றைய 
உயிரினங்களுக்கும் இத்த 2௨௨9 உணர்வ முனைகள் 
உள்ளன... : 

ந்து “Ganrw வாஹி" என்னும் இரந்தத்தில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள **ஸ்ரோதங்கள்'” என்னும் கண் 
ணுக்கு புலப்படாத கால்வாய்களே சீனர்களின் :௨௨௪9 
உணர்வுத் தாரைகள். “ஸுச்ருத ஸம்ஹிதை” என்ற 

இந்திய நூலில் எழுதப்பட்டுள்ள நூற்று ஏழு மர்ம 
மான. இடங்கள் : தான் சீனர்களின் ஊ௪௫ உணர்வு 
முனைகளின் இருப்பிடம், இவை -அன்று ' யோகி 
களுக்கே . வசமாகக் கூடியவையாக இருந்ததால்; 

மறைந்து வழக்கழித்து பெயின், ர் 

oo ட் வி,கே.அல். 
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பல்வகைப்பட்ட இயற்கை நிலையும் வெப்ப வானி 
லையும் கொண்ட உலகன் வெவ்வேறு இடங்களில் 
வெவ்வேறு சிறப்பினங்களைச் சேர்ந்த பறவைகள் 
வாழ்கின்றன. தாம் வாழும் சூழ்நிலைக்கேற்ப அவை 
தகவமைப்புகளைப் (3080211005) பெற்றிருக்கின்றன. 
பறவைகளின் அலகுகள் (68%) அவை ௨ண்ணும் 
உணவுக்கேற்பவும் உண்ணும் முறைக்கேற்பவும் தக 
வமைந்துள்ளன. . 

பறவைகளின் தாடை எலும்புகள் நீண்டு 
கொம்புப் பொருளாலான உறையினால் மூடப்பட்டு 
அலகுகளாக மாறியுள்ளன... இவற்றில் பற்கள் 
இல்லை. வெவ்வேறு பறவை இனங்களில் அலகுகள் 
வெவ்வேறு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. 

ஊனுண்ணும் பறவைகளின் அலகுகள். உஎனுண்ணி 
களின் அலகுகள் பொதுவாக வலிமை மிக்கவை? 
நீளம் குறைந்தவை; வளைந்த அமைப்புப் பெற்றவை; 
கூரிய விளிம்புடையவை. இந்த அலகுகள் வலிய ' 
தாடைத்தசைகளினால் இயக்கப்படுகின்றன. இவ் 
வகை அமைப்புடைய அலகுகள் இப்பறவைகளுக்கு 
இரையாகும் விலங்குகளின் தசைகளைப் ous 
தெடுக்கப் பயன்படுகின்றன. 

இந்தியாவில் பல்வேறு வகை. ஊனுண்ணும் 
பறவைகள் உள்ளன. அவற்றில் கழுகுகள், வல்லூறு 
கள், பருந்துகள் அசியவை சிறப்பானவை, இப் 
பறவைகள் உயிருள்ள சிறு விலங்குகளை வேட்டை 
யாடி உண்ணும். பிணந்தின்னிக் கழுகுகள் (1ய1(0163) 
உயிருள்ளவற்றை வேட்டையாடுவதில்லை; இறந்த 
விலங்குகளின் ௨டல் தசைகளையே உண்டு வாழ் 
இன்றன. பொதுவாக ஊனுண்ணும் பறவைகளின் 
மேல் அலகு; கூர்மையாகவும், முன்பகுதி கொக்கி 
போல் வளைந்தும் : காணப்படும். . இரையாகும் 
விலங்குகளின் உடலைக் குத்திக் கிழிக்க இவற்றின் 
கூரிய அலகுகள் பயன்படுகின்றன. 

... நத்தை உண்ணிகளின் அலகுகள். பொதுவாக இப் 
பறவைகள் மெல்லுடலிகளின் ஓட்டினை உடைத்து 
உள்ளிருக்கும் உடலை உட்கொள்வதற்கேற்ற அமைப் 
பைப் பெற்றுள்ளன. நத்தைக் குத்தி நாரையின் 
(open billed 50212) மேல் அலகற்கும் 8ழ் அலகற்கும் 

இடையே ஓர் இடைவெளி உள்ளது, இப்பறவையின்,



$00 அலகு,பறவை 

அலகு நீண்டது? பருமனானது; வலிவுள்ளது. இது 
நத்தைகளின் ஓட்டை எளிதாகக் கவ்விப் .பிடித்து 
உடைக்கப் பயன்படுகிறது. கிளிஞ்சல் கொத்தி 
(oyster catcher) என்னும் பறவையின் நீண்ட 
உறுதியான அலகு . கிளிஞ்சல்களைக் கொத்தித் 
தின்பதற்கேற்ற அமைப்புக் கொண்டது. . 

மீன் உண்ணிகளின் அலகுகள். மீன்கொத்தி 
போன்ற பறவைகளின் அலகுகள்: ஈட்டி : போன்று 
கூர்மையாகவும், நீண்டும், வலிமையுடையனவாகவும் 

அமைந்துள்ளன. நாரைகளும் (5107%9), கொக்குகளும் 

(16௦௦5) இத்தகைய: அலகுகளைப் பெற்றுள்ளன. 
இவ்வகை அலகு தலைப்பீரட்டை, . மீன், தவளை 
போன்ற. விலங்குகளைப் பிடிக்க. ஏற்றவையாய் 
அமைந்துள்ளது.வீரால் அடிப்பான் பறவை' (051189), 
தன் அலகையன்றிக் கால்களையே. மீன் பிடிக்கப் 
HMM IOSDE OS: 

: பாம்புத்தாரா. (487180), "நீர்க்காகம் : (cormorant) 

போன்ற மீன் உண்ணிப் பறவைகளுக்கு நீண்ட குறு 
கலான அலகுகள் உள்ளன. இவற்றின் விளிம்புகளில் 
மீன் பிடிப்பதற்கு ஏற்பப் பின்னோக்கிய பல்போன்ற 
அமைப்புகள் இருக்கக் காணலாம். கூழைக்கடாலில் 
(081120) ' 8ீழ்அலகுடன்' தொங்கும்: பை. ஒன்று 

இணைந்து இருக்கும். இது 8ழ் அலகை நீரில் 
நுழைத்தபடி நீந்தும்போது 'தொங்கும் பையில் 
மீன்கள் திரட்டப்படுகின்றன. பின்னர் அது மேல் 
அலகை மூடி, நீரை வெளிச் செலுத்திய பின் பையி 

9ம் ட அளை மீன்களை விழுங்கும். ட 

ங்கோத்திகின் அலகுகள். பர்ல்கொத்தகளின் 

(1000060%675) அலகுகள் உளிபோன்றவை; நீண்டு, 

நேரான; 'தடித்த'அமைப்பைப் பெற்றவை. இவ்வகை 
அலகுகளைக் கொண்டு மரங்கொத்திகள் was 

பட்டைகளைத் - தட்டுகின்றன.” இவ்விதம் தட்டும் 
போது : உள்ளிருக்கும் புழு, பூச்சிகள் அங்கிருந்து 
நகர ஆரம்பிக்கின்றன. பூச்சிகள் வெளிப்பட்டவுடன் 
அவை நாக்கினால் வெளீயே எடுக்கப்பட்டு நாவின் 
நுனியில் கோத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. : மரங் 
கொத்தியின் நாக்கு பிசுபிசுப்பானது. இதன் நுனி 
யில் வளைந்த சிறு முட்கள் “உள்ளன; மரங்கொத்தி 
கூம்புக்கனிகளை -' 'அலகால் உடைத்து அவற்றின் 

விதைகளைத் இன்னும். மரங்கொத்திகளின் மண்டை 
யோட்டு எலும்புகள் '- தடித்தவை; ' :'மரப்பட்டை 

களைக் கொத்தும்போது ஏற்படும் அதிர்ச்சியினால் 
பாதிக்கட்படா தவை. ்கழுத்துத்தசைகள் வலிமை 

மிக்கவை; இவை தம் நாவை அலகின் நீளத்தைவிட 

அதிக நீளத்துக்கு நீட்ட முடியும், nS 

eal 'உண்ணிகளின் அலகுகள்,” சப்பிடிப்பானி 
(fly catcher), தசைவிலான்” குருவி (௭௨11௦, உழ 

வாரன் @ oF (swift), பக்கக் ‘om (aight. jar) 
ஆகியன பூச்சிகளை உண்பவை, இவை உயிருள்ள 
பூச்சிகளைப் அன்த கண்டே பிடித்து. உண்ணு 
கின்றன. ் ட், 

ஈப்பிடிப்பான்களின். அலகுகள் குட்டையாகவும் 
வலிமை - பொருந்தியனவாசவும் ்... நுனியில் ' பள்ள 
மாகவும், விறைப்பான மயிர்களுடனும் இருக்கின்றன . 
கதிர்க்குருவிகள் (௭௮101675) புற்களிடையே இருக்கும் 
சிறு பூச்சிகளை . அலகினால் திரட்டி, உண்கின்றன. 
கொண்டை அலாத்தி (௦0006) என்னும் பறவையின் 
நீளமான அலகு மெலிந்தும் சிறிதே வளைந்தும் 
இருக்கும். இப்பறவை தன். அலகால் இலைகளையும் 
சருகுகளையும் திருப்பியும், மண்ணைக். அளறியும் 

புழு பூச்சிகளைத் கேரி உண்ணும். 

வடிகட்டி உண்ணும் பறவைகளின் அலகுகள். 
கிளுவைப் - பறவைகளிலும் (teals) வாத்துகளிலும் 
அலகு அகன்றும் தட்டையாகவும் இருக்கும். பூண்டு 
களும் மெல்லுடலிகள், பூச்சிகள், .. தலைப்பிரட்டை 
கன் போன்ற பல்வகைச் சிறு விலங்குகளும் வாத்து 
களுக்கு. உணவாகின்றன. வாத்துகள் இவற்றை அல 
கின், உதவியால் நீரில் துழாவிப் பிடிக்கின்றன. அகன்ற 
தட்டையான அலகின் விளிம்புகளில் பற்கள். போன்ற 
அமைப்புகள் உள்ளன. .நீரோடு ; : சேர்த்து. உணவு 
யிரிகளை வாயில் எடுத்துக்கொண்ட பின் : நீரைப் 
ப.ற்களிடையே வெளியேற்றிவிட்டு உணவை மட்டும் 
விழுங்குகின்றன. இவ்வாறு இவற்றின் அலகு 
சல்லடை போலப் பயன்படுகின்றது, பூநாரைகளின் 
அலகுகளிலும் இத்தகைய வடிகட்டும் படலங்கள். 
உள்ளன. இதன் மேல் அலகு.குறுகியது; 8ழ்' HUG 
இரு, பகுதிகளாக ... விரிந்து ? இருக்கும், , - இப்பறவை: 
அலகைத் SOF prs gs. திருப்பி, நீருக்கடியில் ம உள்ள 
மண்ணில் செலுத்தி இரைதேடும், ; வத 

பப்கணாத்துறளம் இரைதேடும்' பலங்களில். அலகு 
கள். . நீர்நிலைகளின் கரையோரங்களில் : வாழும் 
பறவைகள் அலகுகளை நீரினடியில் உள்ள மண்ணில் 

செலுத்தி, அங்குள்ள புழு பூச்சிகளைப் “பிடித்து: 
உண்ணும். . 
மெலிந்தும்" நீண்டும் a hrs peel, old தது 

._ மலை  ும்காவின், (மாம் cock) அலகு நுனியில். 

வளைந்திருக்கும், இதனால், இது . தரைக்கு அடியில்" 
இருக்கும் மண்புழுவைக் கூடப் பற்றியிழுக்க முடியும். 

கோணல் மூக்கு: உள்ளான் (20060) "எனப்படும் 

பறவையின் HUG மேல்நோக்கி வளைந்து இருக்கும். 
'இவ்வலகால் . கரையைக் கிளறும்போது மண்ணில் 
உள்ள : புழு. :பூச்சிகள் வெளியில் வர, : “அவத்றைக் 
கொத்தித் தின்னும். ் 

: இவ்வகைப் .' பறவைகளின் .: அலகுகள் ் 

ச



பழ உண்ணிகளின் அலகுகள், பழங்களை உண் 
ணும் வெவ்வேறு இனப் பறவைகளின் அலகமைப்பு 
மாறுபடுகின்றது. அமெரிக்காவில் காணப்படும் டூக் 
கான் (toucan) என்னும் பறவையின் அலகு பெரியது, 
நீண்டது, ஆனால் . இலேசானது, அலகு 'நீண்டிருப் 
பதால் தூரத்தில் இருந்தே பழங்களைக்: கொத்த 
முடிகிறது, பழங்களைப் பறிக்கவும் கசக்கிப் பிழிய 
வும் பயன்படுகிறது. இப்பறவை கூட்டின் உள்ளே 
இருக்கும்போது இடையூறு: தரும் குரங்கு போன்ற 
விலங்குகளை விரட்டுவதற்காக”அலகைக் - கூட்டின் 
வெளியே நீட்டியவாறு இருக்கும், பிரேசில் நாட் 
our_é Geths waar (hyacinthine macaw) என்னும் 
ஒருவகைக் கிளி மிகக் கெட்டியான ஓட்டினையுடைய 
பனங்கொட்டைகளை உடைக்கவல்லது. கிளி, பஞ்ச 
வார்ணக்கிளி, ஆகியவற்றின் பெரிய அலகுகள் தனிச் 
சிறப்பு வாய்ந்தவை. மற்றப் பறவைகளின் அலகுகள் 
போலன்றி, இவற்றின் 8ீழ்நோக்கி வளைந்த மேல் 
அலகு தனியே அசையக் . கூடியது, இப்பறவைகள் 

உண்ணும் விதைகள், கொட்டைகள் ஆகியவற்றின் 
உறுதியான ஒட்டினை உடைத்தும் கொறித்தும் 
உண்பதற்கு இவற்றின் வலிய அலகுகள் உதவு 
கின்றன. : 

தானிய உண்ணிகளின் : அலகுகள். வாளம்பாடி, 
சிட்டுக்குருவி, புறா ஆய பறவைகள் தானியங்களை 

யும் விதைகளையும் மட டகள் ளை? தானிய உணவை 
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உட்கொள்ளும் இத்தகைய பறவைகளின் அலகுகள் 
தடித்தும், குட்டையாகவும் கூம்பு வடிவுடனும் இருக் 
கும். வானம்பாடிகள் (5141810125), சிறிய விதைகளை 
உட்கொள்ளும் தன்மைக்கேற்பச் சிறிய வலுவற்ற 
அலகுகளைப் பெற்றுள்ளன. குறுக்கலகு (00898 111) 
என்ற பறவை ௨௪ இலைக்காட்டு மரங்களின் விதை 
களை உண்ணும். இதன் அலகு இவ்வுணவுப் பழக் 
கத்திற்கேற்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மேல் 
அலகும் கீழ் அலகும் ஒன்றையொன்று குறுக்கிடுகன் 
றன. இவ்வமைப்பினால் மேல், கீழ் அலகுகளின் நுனி 
கள் எதிரெதிர்ப் பக்கங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும், 
இத்தகைய அமைப்பு அலகின் நுனியை, தேவதாரு 

இலைச் செதில்களினுள் நுழைத்து அவற்றிடையே 
உள்ள' விதைகளை நாக்கால் எடுத்துண்பதற்கு உதவு 

கிறது, oO 

தேன் உண்ணிகளின் அலகுகள். பாடும் சிட்டுகளும் 
(பயயரா1/02 51105) தேன் சிட்டுகளும் (801 birds) wo 

ரினின்றும் தேனை உறிஞ்சிக் குடிக்கும் பழக்கம் 
உடையவை. பூத்த செடிகள் அல்லது மரங்கள் மேல் 
அமர்ந்து தேன் சிட்டுகள் பூந்தேனை உறிஞ்க் குடிக் 
கின்றன. பூந்தேனை மட்டுமின்றிச் சிறு பூச்சிகளை 

யும் இவை உணவாகக் கொள்கின்றன. பாடும் சட்டு 

கள் அந்தரத்தில் பறந்துகொண்டே அலகை மலரினுள் 
செலுத்தித் தேனை உறிஞ்சிக் குடிக்கின்றன. தேன் 
சிட்டின் அலகு நீண்டும்,மெல்லியதாகவும், வளைந்தும் 

  

பறவைகளின் அலகுகள் 

3. கரண்டி வாயன் பறவை 8, அரிவாள் மூக்கன் பறவை 3, நீர்க்காகம் 4, கோணல் மூக்கு உள்ளான் 5, கஇளிஞ்சல் 
கொத்தி) 6௨ பருந்து, 

ச்
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இருக்கிறது. ' அதற்குள்ளிருந்து . நாக்கு வெளியே 
துருத்தக்கொண்டிருக்கிறது. நாவின் , நுனி இரு 
கண்ணிகளாகப் பிரிந்திருக்கிறது. இத்தகைய அலகா 
லும் நாவினாலும். இப்பறவை பூந்தேனை aware 

குடிக்கிறது. 9 

அனைத்துண்ணிகளின் அலகுகள். அணைத்துப் 
பொருள்களையும் ' உண்ணும் பழக்கம் உடைய 
காக்கை, அண்டங்காக்கை போன்ற பறவைகளின் 
அலகுகள் நீண்டும், வலிமை மிகுந்தும், வெட்டக்கூடிய 
கூரிய .விளிம்புகளைப் பெற்றும் இருக்கும். இத்தகைய 
அலகு பலவகை ' உணவுப்: "பொருள்களை உண்ணப் 

பயன்படும். ' தூக்கணாங்குருவிகள் - (weaver birds) 
விதைகளை: 'உணவாகக் கொள்கின்றன; எனினும் 
குஞ்சுகளுக்குப் பூச்சிகளை அட்டுகின்றன. த் 

_. மயில்கள் தாவர விதைகள், புல், பூச்சிகள் ஆகிய 
வற்றையும் சில வேளைகளில் :-: சிறு. பல்லிகளையும் 

பாம்புகளையும்கூட உணவாகக் : கொள்கின்றன . 

் அலகுகளின் வேறு மாற்றங்கள். சில பறவைகளின் 
அலகுகள் குறிப்பிடத்தக்க அமைப்பைப் பெற்றிருக் 
, கின்றன, கடற்கிளியின் (sea parrot) அலகு. பக்க 

வாட்டில் தட்டையாக்கப்பட்டிருக்கும். "இனப்பெருக் 
கப் பருவத்தில் இப்பறவைகளின் அலகுகள் பகட்டான 

நிறங்களையுடைய உறையினால் மூட்ப்பட்டிருக்கும். 
மற்ற பருவங்களில் இவ்வுறை உதிர்ந்துவிடும். கத்திரி 
வாயன் (5015$501-0111) என்னும் பறவையின் &ழ் அலகு 

நீளமானது; மேல் அலகின் நீளம் சீழ் அலகின் 

நீளத்தைவிடக் குறைவு. இப்பறவை மீன்களையே 
உண்ணும். இது கீழ். அலகை மட்டும் 
செலுத்தியபடி நீந்தும், வழியில் குறுக்கிடும் மீன்க 
ளைப் பிடித்து விழுங்கிவிடும். 

தேன் பருந்து (honey $பசசகாம்) தேன்கூடுகளை 
அவற்றிலுள்ள தேனோடும், தேனீக்களின் முட்டைக. 

ளோடும் உண்ணும் பழக்கமுடையது. இது தேன்: 
கூட்டைக் காலில் இடுக்கிக்கொண்டு அலகால் பிய்த்து 

உண்ணும். கரண்டி வாயனின் (8ற000-' 5111) அலகு 
அதன் பெயருக்கு ஏற்பத் தட்டையாகவும், நுனியில் 
கரண்டிபோன்றும் இருக்கும். 

நீரை அளைந்து புழு, பூச்சிகளையும், மெல் லுடலிகள், 
சிறுமீன், தவளை முதலியவற்றையும் உட்கொள்ளும். 

பறவைகளுக்கு அலகுகள் வாயாக மட்டுமன்றிக் 
கைகளாகவும் செயல்படுகின் மன. இரையைக் கவர்தல் 
அதனைக் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுதல், இறகுகளைக் 
கோதிவிடுதல், கூடுகட்டுதல், தற்காப்பு, மரம் ஏறுதல் 

ஆய செயல்களுக்கும் அவை பயன் படுகின் றன. 

நூலோதி es 
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இயற்பியல்( 015108] quantities) அளவுகளை: அளவிடப் 

பயன்படுத்துவதற்கும், அவ்வளவுகள் தொடர்பான 
இயற்பியல் விதிகளை எளியமுறையில் விளக்குவதற் 

கும் தகுந்த ஓர் அளவுத் தொகுதியினை அலகுமுறை 
(system of units) எனலாம். அளவைகளே, இயற்பியல் 
அளவுகளுக்கான கோட்பாடுகளை ' அமைக்கும்... 

. நீளம்,.. பொருண்மை, . நேரம் | - போன்றவற்றில் 
ஏதாவதொரு குறிப்பிட்ட இயற்பியல் அளவு & 
எனக்: குறிக்கப்பட்டால் அதில் (43. என்ற எண்-மதிப் 

yb (A) எனற அலகும் அட்ீங்கும்' எனலாம். இத 
னுள் குறிக்கப்பட்டுள்ள அலகு ஏதாவது ஒரு குறிப் 

பிட்ட அளவை செந்தரமாகத் தேர்ந்து எடுக்கப்பட் 

டதே. இதைச் சமன்பாடு (2) தெளிவாக்கும், 

க்க்ழு (ஒழ. (2) 

அளவு ௪ எண்மதிப்பு 26, அலகு: 

அலகுகளை மனதிற்தகந்த்படிவெல்ஷ்ஞ் அமைத் 
துக்கொள்ள இயலுமென்றாலும் எண்காரணிகளற்ற 
சமன்பாடுகளாக அவற்றை அடிப்படை அலகுகள் 

வழிக் கொணருவதே சிறப்பானது, அளவுகளின் 
சமன்பாடுகளைப் போன்ற வடிவத்திலேயே எண் 

மதிப்புகளுக்கு இடையேயும் சமன்பாடுகள் இருத்தல் 
வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு . பொருளின் 

் . இயக்க ஆற்றல், 8 எகர ராடு 2 இல் கொடுக்கப்படு 
இறத. 

௪ = }MV? (2) 

இங்கு 8- (5) (c)i M = {M} (m) V = {V} 
(00, என்பது பருமானமற்ற விளக்கக்காரணி.8,14,17. 
ஆகியவற்றின் அலகுகளைச் சமன்பாடு (3) விவரிக் 

। கும். ் SL vr gel fat 

(௨00) (07. (3)
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இவற்றின் இடையேயுள்ள எண்மநிப்பு உறவி 

னைச் சமன்பாடு (4) விளக்கும். 

(ய = 4 {m)} ty? ; 

இவ்வாநுவிவரிக்கப்பட்ட அலகுகள் ஒன்றுக்கொன்று 
இடையிணைப்புடையன,. ஒரு சில புற அளவீடுகளை: 
அதன். அடிப்படை அலகுகளாக விவரிப்பதன் மூலம். 
இம்முறை உருவாக்கப்படுகிறது. அத்தகைய அடிப் 

படை அளவுகளைக் கொண்டவை அடிப்படை அலகு: 

களாகும். சமன்பாடு (3) இல் போன் று ஏனைய: 
அளவுடைய அலகுகள் எண் காரணிகளின் றி. Sulla” 

கப்பட்டால் அவை தருவிக்கப்பட்ட அலகுகள் 

எனப்படும். ் ia 
40 

தனி அலகுகள் (ற்9010468 ரர்). "எந்தெந்தச்: 
சமன் பாட்டுக்கு எத்தனை அடிப்படை அளவுகளைக் 

கொள்ளவேண்டும் என்பதை முதலில் ' தேர்ந்தெடுத் 
துக் கொள்ள வேண்டும். ' இடர்ப்பாடுகள் அதிக' 
அளவு இல்லா தவரையில் இயன்ற. அளவு குறைந்த 
எண்ணிக்கையில் அடிப்பல:. அலகுகளைக் கொள். 
ளுதலே நலமாகும், இயக்கவியலில். இவ்வாறு மூன்று. 
அடிப்படை, அலகுகளைக் கொள்வதே ஏற்றதாக. 
உள்ளது. தனி அலகுமுறையில் பொதுவாக இரண்டு 
வகைகள் உள்ளன. ஒன்று: மீட்டர்-கிலோகிராம்- 
நொடி. (மீ.கி.நொ) முறை, ‘Qs’ பன்னாட்டளவில் 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது.: மற்றொன்று சென்டி. 

மீட்டர்-சிராம்-நொ பாத் கி. 2; நொ) முறை, 5 

ம் டட) ட 
கணி பக 

' ல ai 
i ; 1 

Pose. Kars 

"நீளம், பொருண்மை, நேரம் இவற்றின். அலகு 
களைத் தேர்ந்தெடுத்தபின் நியூட்டனின் இரண்டா 
வது-விதியின் அடிப்படையில் விசையின் அளவு விவ 

ரிக்கப்படுகிறது. 1-8 என்ற சமன்பாட்டின்” மூல 
மாக விசை 1! தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ௩ என்பது 
பொருண்மையையும் & என்பது நேரம், நீளம் சார்ந்த 
முடுக்கத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. நியூட்டனின் இரண் 
-பாவது விதிப்படி நிறுவப்பட்ட விசையின் அலகு 
செ. கி, நொ. முறையில் எர்க் (2) எனவும் மீ, சி. 

. நொ, முறையில் நியூட்டன் எனவும் வெளியிடப்படு 
இறது, 411, என்ற சமன்பாட்டால் வேலையின் 
அலகு விவரிக்கப்படுகறது. இதில் விசை உந்தும் 

் தூரம் 1, எனப்படும். திறன் 
P = 97/1 என்ற சமன்பாட்டினைக்கொண்டு வேலைக் 
கும் நேரத்திற்கும் இடையே விகிதமாக அமைகிறது. 
அடி, பவுண்டு-பொருண்மை, நொடிகளுடன் கூடிய 

: இடைப்பிணைப்புகள் சீராக்கப்பட்ட ஒரு தனி அலகு 

; முறையாக ! பயன் படுத்தப்பட்டு வரும் ஆங்கிலேய 

் முறை ், ஒன்றும் " )உள்ளது. இதில் பவுண்டு- 

ம் பொருண்மை என்பது 0, 4586 கிலோகிராமுக்குச் சம 
~ மாகும். பவுண்டல் என்பது விசையைக் குறிக்கும். இது 
ப தருவிக்கப்பட்ட அலகாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

, தனி. அலகுகளின் மூன்று முறைகளையும் பலவகைப் 
புற அளவுகளையும் பட்டியல் 1 காட்டுகிறது. 

மீட்டர் கிலோகிராம் நொடி அடிப்படையிலான 
தனி அலகுமுறையினை அடக்கிய பன்னாட்டு முறை 
ஒன்று 1960ஆம் ஆண்டு பாரிசில் நடைபெற்ற 

|. 
ன | 

ம்... பட்டியல் - 9: முதனிலை அலகுகள்: ் 
  

பிற அளவு 
  

    

SI அலன் பெயர் as | 'அலூன் குறியீடு 

நீளம் | ட்ட மீட்டர் ம... மா. 
பொருண்மை . லோ கிராம் |. | | BA. (2) 
நேரம்; உ... நொடி. :- ௩... | நொ ..() 
மின்னோட்டம் 2 .. i ஆம்பியர் |; 1/1) ,[;ஆ (க). 

வெப்ப இயக்க வேப்பநிலை கெல்வின் ;;” : : | கெ ் (1) 

(Thermodynamic temp.) 4 gt | ல ட... 

ஒளிச் செறிவு கேண்டிலா 1 கே. (00) 
(Luminous intensity) ~ ~~ moe “ஆ ஐ வ pram eon அட os ் 

பொருள்பொதிவு , மோல் | மோல் (mol) 

(Amount of Substance) [| உன் ம ட்ட. த 

*தளகோணம் ் ரேடியன் (ஆரகம்) : . > |. Gp. (rad) 
(Plane angle) ட. ் தட்ட wa: ro 

*தஇண்கோணம் ட த் ஸ்ரேடியன் (இண்ஆரகம்) -ஸ்டிரே (50) 
(Solid angle) = Wee Oo mp 

துணை அலகுகள் 2 ite aavteney ORs apes ட ட்ட ட ்     
 



பட்டியல் 3 தருவிக்கப்பட்ட அலகுகளும் சிறப்புப்பெயர்களும் 

அலகு முறைகள் 305 

  

        

அலைவெண் ஹொர்ட்சு Gans (Hz) 

ஆற்றல் ஜூல் . ஜூ 0. 
ong . நியூட்டன் நியூ (N) 
Bnew வாட்டு வா (W) 

அழுத்தம் ... பாஸ்கல் பா (Pa) 
மின்னேற்றம் கூலூம் கூ (C) 

மின்னழுத்தவேறுபாடு வோல்ட்டு | Gor (V) 
மின் தடை ் ஒம் ஓ 

மின்கடத்தம் Ceonductance) சீமன்ஸ் ச (8) 

மின்கொாண்மம் ... ஃபாரடு ஃபா (F) 

காந்தப்பெருக்கு (flux) வெபார் வெ (wb). 

மின் தூண்டம் ஹென்றி ஹெ (H) 

காந்தப்பெருக்கு அடர்த்தி டெஸ்லா. டெ. (T) 

ஒளிர்பெருக்கு , ் லூமன் லர (Im) 

(luminous flux) 

ஒளிர்வு — லக்சு ல (15) 

(luminance) , 

உட்சுவர் அளவு ' கிரே கிரே (Gy) 
(absorbed dose) ள் ,     

Beige 4 அலகுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பதின்மப் (தசமப்) பெருக்கங்களும் 

  

  

கீழ்ப்பெருக்கங்களும் 

ஈழ்ப்பெருக்கம் | முன்னொட்டு குறியீடு பெருக்கம் முன்னொட்டு குறியீடு 

107} டெசி d 10” டெக்கா da 
107.3 சென்டி ௦ .10? ஹெக்டா h 
1078 மில்லி டர 108 கிலோ k 
1076 மைக்ரோ u 108 மெகா : M 
1079 -. prGerr . n 109 தகா G 
70119 பீக்கோ Pp 1012 .  டெர்ரா T 
10-35 ஃபெம்டோ f 1015 பெப்டோ நி 
101 ஆட்டோ a 1018 எக்சா E           
      

“எடைகளும் அளவுகளும்” குறித்த பதினோராவது 

கருத்தரங்கில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது 

சுருக்கமாக 5 (335460 1010702110081) முறை : எனப் 

படும். இதனை உலகம் முழுதும் அறிவியல் அளவை 

களுக்கு பயன்படுத்துகிறது. 

51 அலகுகளின் ஏழு முதனிலை அலகுகளில் 

மீட்டர், கலோூராம், நொடி, கெல்வின், ஆம்பியர், 

மோல், கேண்டிலா ஆகியவையும். இரண்டு துணை 

'௮.௧-2- 20 ் 

அலகுகளில் ரேடியன், ஸ்டிரேடியன் ஆகியவையும் 
அடங்கும். முதனிலை அலகுகள் பெருக்கப்பட்டோ 
வகுக்கப்பட்டோ தருவிக்கப்பட்டோ அலகுகள் ஆக் 
கப்பட்டுள்ளன. தசமப் பெருக்கத்திற்கும் 8ழ்ப்பெருக் 
கத்திற்கும் தரப்படுத்தப்பட்ட மூன்னொட்டுகள் 
பயன்படுத்தப்படும். 51 அலகுமுறை ஓர் இடைப் 
பிணைப்புகளுடைய சீர்படுத்தப்பட்ட அலகுமுறை 

யாகும். முதனிலை அலகுகளும், தருவிக்கப்பட்ட
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பட்டியல் - 5 புவியீர்ப்பு அல்கு முறைகள் 

  

  

      

i 2, அலகுகள் ் ஸி 
். அளவு உறவின் வரையறை 
, செ, கி, நொ. முறை ஆங்கில முறை 

நீளம் (1) அடிப்படை அளவு மே (செ. மீ.) ft (அடி) 
விசை (%) அடிப்படை அளவு ஜீ (இவி.) 108 (பவு.விர.: 

_ நேரம் (1) அடிப்படை அளவு 560 (நொ) sec (நொ) an 

பொருண்மை [| M = Fla: gf-sec* ‘Slug 
(M) . | (கிவி-தொ?”) (ஸ்லக்) : ” 

விரைவு (9) . v= Lit cm/sec i ft/sce? — ட 
் + - (செ.மீ[நொ) . (அடி[நொ?) 

. முடுக்கம் (8) (௨௮ vit cm/sec* ft/sec?» ர 
்் (செ.மீ/நொ3) (அடி/[தொ3) தத்! 

வேலை (97) அந மஜி. “எ நந ட்ட ட் an , - (செ-க௮ி) : - (அடி/பவு-வி) 
் திறன் (2) P= Wit cm-gf/sec ft-Ibfjscc 

' (GQe-65/G.5rr) அடி-பவு.வி.|[நொ) 
உந்தம் (2) Pp = mv. gi-sec Slug-Sr/sec . 

(கிவி-நொ) (ஸ்லக்-ஸ்டிரே[நொ)       

அலகுகளும் முன்னொட்டுகளும் பட்டியல்கள 2, 
3,4 அதியவற்றில் தரப்பட்டுள்ளன. ் 

புவியீர்ப்பு அலகுமுறைகள் (ஜா87712110ற ௨] 8928௭8), 

நீளம், விசை, நேரம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக 
வைத்து பொறியாளர்களால் பெரிதும் ' பயன்படுத்தப் " 
படும் அளவு முறை புவியீர்ப்பு அலகுமுறை எனப்படும். 

ஆங்கிலேயே புவியீர்ப்பு முறையில் ஒரு பவுண்டு- 
விசை எனப்படுவது விசையின் அலகாக எடுத்துக் 
'கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட | ys sor 
இடத்தில் 38.17298 அடி/[நொடி” மூடுக்கத்துடன் 
விடுதலையாக விழுந்து கொண்டிருக்கும்: ஒரு 
பொருளின் மேல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் 
விசையே பவுண்டு விசை எனப்படும். நியூட்டன் 
விதியின் உதவியுடன் ஸ்லக் (slug) எனப்படும் 

பொருண்மையின் அலகு வகுக்கப்பட்டு ஓர் ஒழுங் 
கான இடை இணைப்புடைய முறை ௪ருவாக்கப்படு 

கிறது. வேலையின் அலகு இந்த முறையின்படி. அடி.- 
பவுண்டுவிசை எனப்படும் (1(-192),  —~ 

செ.க,நொ. புவியீர்ப்பு முறையில் முடுக் 
கத்தின் அலகு செ, மீ/நொ?/ (செ. மீ./நொ[தொ.) 
ஆகும். விசையின் அலகு குறிப்பிட்ட ' ஒரிடத்தில் 
3 கிராம் பொருண்மை எனப்படும். இது பொது 
வாக கிராம்விசை எனக் குறிக்கப்பட்டு இராம் 

என்ற அலகைக் கொண்டுள்ள விசையின் அலகி 

லிருந்து பிரித்தறியப்படுகறது. பொருண்மையின் 
புவியீர்ப்பு sone GeO. Gar. முறையில் 

- ஆங்கில முறை, Gs. &. an. 
புவியீர்ப்பு அலகுகள் காட்டப்்பட்டுள்ளன. 

பெயரெதுவும் இடப்படவில்லை. பட்டியல் 5 இல் 
முறை சார்ந்த 

இடைப்பிணைப்பு அற்ற புவியீர்ப்பு முறைகளும் 
. அமைக்கப்பட்டு” பயன்படுத்தப்படலாம், ஒரு குறிப் 

பிட்ட புவியீர்ப்பினால் ஏற்படும் முடுக்கத்தின் மதிப் 
பிற்குச் சமமான ' எண்ணுக்கு - நேர்விகிதமாக ஐ 
என்ற மாறிலியையும் இணைத்து, 802-118 என்று 
இரண்டாவது நியூட்டன் வீதியை மாற்றி அமைத்து, பவுண்டு-விசை அல்லது கிலோ$ூராம் , விசை என்று 
விசைக்கும், பவுண்டு-பொருண்மை அல்லது கிலோ 
கிராம் பொருண்மை என்று பொடுண்மைக்கும் இம் 
முறையைச்: செயல்படுத்தலாம். 

9 . 0. “ஏஸ்,செ, 

ர | 
நூலோதி : . 

Widdis, F.; Electronic Engineer's Reference Book, 
- Sth “ Edition; Butterworth ‘Company, London, 

1983. - 

அலகு வினைகள்: ::: 

வேதியியல் பொறியாளர்களால் தங்கள் துறையில் 
தொழிலகச் செயல்பாடுகளைக் கற்றுத் தேறவும்
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அலகு வினைகள் (Unit Operations). 
  

வினைப்பெயர் ! வினையின் பணி 
  

  

பாய்ம இயக்கவியல் சார்ந்த ooracr (Operations based\on fluid mechanics). 

பாய்மக் கையாளுகை ் பாய்மங்களை இடமாற்றலும், தேக்குதலும், நீர்ம, 
. (fluid handling) ae வளிம, ஆலிப் பாய்வை அளத்தலும் கூட்டுப்படுத் 

: தலும். 

கலத்தலும் களறுதலும் திண்மங்கள், நீர்மங்கள் வளிமங்களை ஒருபடித்தான 
(mixing and agitation) . ட் பாய்மங்களாகவோ நெருங்கி இழைந்த பலவகைக் 

கலவைகளாகவோ இணைத்தல், 

வடித்தலும் தெளியவைத்தலும் ் நீர்மம், வளிமம் ஆகியவற்றிலிருந்து தண்மத் துகள் 
(filtration and clarification) - களைப் பிரித்தல், 

இண்ணியதாக்கலும் வீழ்படிதலும் ....... திண்மங்கள் கரைந்த நீர்மக் கலவைகளைச் செறி| 
(thickening and sedimentation) ட்ட GUTS SGU, 3 

வகைப்பாடு செய்தல் ் ் அளவு கொண்டும் அடர்த்தி எண்ணைக்கொண்டும் 
(classification) . திண்மத் துகள்களைப் பாகுபாடு செய்து பிரித்தல். 

மையவிலக்க முறை மையவிலக்கு விசையால் நீர்மங்களிலிருந்து திண் 
(centrifugation) oe க ் .. மங்களையோ, நீர்மங்களிலிருந்து நீர்மங்களையோ 

பிரித்தல், 

வெப்பப் பரிமாற்றம் சார்ந்த வினைகள் (0ற678110 12623 ௦0 ௨34 transfer) 

வெப்பப் பரிமாற்றமும் செறிஷட்டமும் நிலை மாற்றத்துடனோ இன்றியோ வெப்பம் ஊட் 

(heat transfer and condensation) 4 டல், குளிரச் செய்தல், செறிவூட்டல், 

உலைசளும் சூளைகளும் ot பொருள்களை உயர்வெப்பநிலைக்குச் சூடா க்கல், 
(furnaces and kilns). 

கொதித்தலும். ஆவியாக்கலும் நீர்மங்களை அவியாக்கல், அலியாக்காத இண்மக் 
(boiling and evaporation) _ ர கரைசல்களைச் செறிவூட்டல், வாலை வடித்து நீரை. 

ர ரர , மீளப்பெறல், 

உலர்த்தல் ' ் .... திண்மங்களிலிருந்து ஆவியாக்கியோ வேறு முறை 
(drying) — களாலோ ஈரத்தையோ நீர்மத்தையோ வெளி 

வலு ட ் ள் ன யேற்றுதல். 

குளிர்த்தும் கோபுரம் ல டக ட குளிர்ப் பதனாக்கத்திலும், செறிகலன்களிலும் நீரை 
(cooling 140861) .... bo தத க மறு பயனுக்காகக் குளிர வைத்தல், 

பொருண்மைப் பரிமாற்றம் "சார்ந்த, வினைகள் (0067211005 based on mass transfer)   
  

வாலைவடித்தல் . அக 
(distillation) , ம டம். 7 கலந்துள்ள நீர்மத்தை ஆவியாக்கிப் பிரித்தல், 

நீர்மம் பிரித்தெடுத்தல் ( 4 கரைதிறன் வேறுபாட்டைப் பயன்படுச்இக் சுலந் 
(liquid extraction) — on is துள்ள நீர்மங்களைத், தனித்தனியாகப் பிரித்தல். 

| அலசுதல் .. ப் ர 1 ் திண் மங்களிலிருந்து ் க்ரைபொகுள் பிரித்தெடுத்தல் 
(1880140ஐ) .., ப ர அ ப க மூறை மூலம் அதிலுள்ள கரையும் பொருள்களைக் 

கரைத்து எடுத்தல், P| 
டக, 0- இரு
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வளிமக்கரைப்பும், கரைவளிப்பகுப்பும் 
(absorption and desorption) 

பரப்புக் கவர்ச்சி 

(adsorption) . 

மின்னணு அயான் பரிமாற்றம் 
(ion exchange) 

ஈரப்பதமூட்டலும், ஈரப்பதம் நீக்கலும் 
(humidification and dehumidification) 

வளிம விரவல் 

(diffusion of gases) 

= 

FOG HV ; 
: (screening) , _ 

| திண்மங்களைக் கையாளுதல் | 
(301405 healing 

அளவு சுருக்கல் ப பல்வ 
(size reduction) 

மிதத்தல் 
( flotation ) 

காந்த," நிலைமின் பகுப்பு முறைகள்" 
(magnetic and electrostatic separation)   

மந்த வளிமத்தில் கலந்துள்ள கரைவளிமத்தை நீர்: 

வினைபுரியும் .திண்மங்களால் ' நீர்மத்திலோ வளிமத் 
இலோ கள்ள குறிப்பிட்ட பொருள்களைப்" பிரித் 

தெடுத்தல். 

லிருந்து குறிப்பிட்ட வகை மின்னணுக் (அவரக 

களைப் பரிமாற்றம் செய்தல். 

இயக்கவியல் கோட்பாடுகளைச் சார்ந்த வினைகள் (Operations based on mechanics). 

அளவைப் பொறுத்துத் துசள்களைச் சல்லடைகளில் 

-.. திண்மங்களைப். பிரித்தலும் . போக்குவரத்துச் செய் 

| 

i, Dye et ட ணு ms 
.. திண்மங்களை மேலும் : பல: சிறிய '*துகள்களாகப் 

உடைத்தலும் அரைத்தலும். _ 

இண்மங்களைக் காற்று விசையால். AS Se. 

யியல் உள்ளியைபுக்கு ஏற்பப் பகுத்தல், அணக்களை 
வளிமங்களிலிருந்து பகுத்தல், 

மத்தால் கரைத்துப் பிரித்தல், நீர்மத்தில் SOOT 

துள்ள வளிமத்தை மந்த வளிமங்களைச் செலுத்தி 

வெளியேற்றுதல். ! 

வினைபுரியும் திண்மங்களால் . மின்பகு கரைசல்களி 

காற்று அல்லது வளிம் eens denna, ஆவி. அள 
வையையும் கட்டுப்படுத்தல். 

களைப் பகுத்தல். 

(=e? wade tL | 

சலித்துப் பிரித்தல். 

தலும். 

காந்த, நிலைமின் முறைகளால் 'திண்மங்களை வேதி   
  

நடைமுறையில் செயல்ப்டுத்தவும் பயன் படுத்தப்படும். . 
கருத்து, வேதியியல் செயல்முறைகள் மிகப் பலவாக 
இருந்தாலும், அவற்றில் அடங்கும் அலகு வினைகள் 
(unit operations) Fav வகையினவே; இந்தச் சில அலகு ..: 

வினைகளே பலவிதமான வரிசை முறைகளில் அமைக் 
கப்பட்டு, பல்வேறு தொழிலகச் . செயல்முறைகளை ::::.... 
உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன. ஒவ்வோர் அலகு 
வினையும் குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்கின்றது. . 

எடுத்துக்காட்டாக வாலைவடித்தல் என்ற. வேஇயியல் 

வினை நீர்மங்களில் இருந்து அதனுடைய உள் உறுப் ' 
"இங்கு : உள் * 

உறுப்புகளைப் பிரித்தல் நீர்மத்தை ஆவியாக்கக் : 
குளிரப்படுத்துவதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது, இந்த --, 

புகளைப் பிரிக்க உதவும் செயலாகும்,” 

அலகுவினை பெட்ரோலியம் தூய்மைப்படுத்தல், 
ஆல்கஹால் தயாரித்தல், நீர்மம் உண்டாக்கல், கரை 
சல்களைத் தூய்மைப்படுத்தல் போன்ற பல. தொழி 
லகச் செயல்முறைகளை நிகழ்த்தப் பயன்படுகின்றது. 
UT HVE. FFU பற்றிய அடிப்படை அ.றிவுக்கூறுகள்” 
இதேபோன்ற பல வேதியியல் தொழிலகங்களில் 
பயன்படுகின்றன. இங்கு வாலைவடிப்புத் தொடர் 
பாக விவாதித்த எல்லாச் இறப்பு' இயல்புகளும் 
ஒவ்வொரு வேதியியல் சார்ந்த - அலகுவினைக்கும் 
பொருந்தும், : ft Matty © Gee A 

ree 
| 

எல்லா வேதியியல் தொழில் செயல்முறைகளுக் 
கும் தீர்வு காண அலகு வினைகள் மட்டுமே Sina



வெப்ப இயங்கியல், செயல்முறைக் கட்டுப்பாடு, 

பயன்முறை இயக்க இயல், கட்டுமானப் பொருள்கள் 
ஆகியவை பற்றிய தொழில்நுட்ப அறிவும், தொழி 
லகச் செயல்முறைகளை நிகழ்த்தத் தேவைப்படு 
இன்றது. தற்கால வேதியியற் பொறியியல் கோட் 

- பாட்டு அறிவும் நடைமுறைச் செயல்முறைகளின் 
அறிவும் கல்வி கற்பிக்கன்றபோதும் தொழிலக நடை 

முறையின் போதும் தேவைப்படுகின்றன. 

இத்த அலகு வினைகளின் வரிசைப்பட்டி.யல் நிலை 
யான ஒன்றன்று. அறிவியல் முன்னேற முன்னேற 
அப்பட்டியலில் புதிய “அலகு. வினைகள் உடன் 
இணைக்கப்படுகின்றன. : தற்காலப் பயன்பாட்டில் 
உள்ள அலகு வினைப்பட்டியல் -:. பட்டியலிட்டுத் 
தரப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வோர். அலகு வினையும் 
வரிசைப்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய . வேலையும் 

தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை 1920-30 களில் 
நடைமுறைக்கு வந்தத. எந்த ஒரு தொழில் தயாரிப் 
பிலும் உள்ள தனி. வினைகள் ஒன்றோடொன்று 

தொடர்பு ..இல்லாதனவாக முதலில் கருதப்படு 
கின்றன. பிறகு, ஒவ்வொரு.தனி வினையும் விரிவாக 
அராயப்பட்டு முறைப்படுத்தப்படுகின்றது. . இந்த 

அலகு வினைகளிலும்கூட இன்னும் பல சிறிய நிகழ்வு 
களும் அமைவது.உண்டு. ஒவ்வொரு தனி: வினை 
யிலும் பலதுறை அறிவு பயன்படுத்தப்படுகின்றது . 
வேதியியல் செயல்வினைகளில், குறிப்பாக, வெப்ப 

இயக்க இயல், வெப்பப் பரிமாற்றம், பொருண்மைப் 
பரிமாற்றம் ஆகியவை பற்றிய கொள்கைகள் : பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மூன்று அறிவியல் பிரிவு 

களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்த அமைப்புகள் ஆகும். 
மேலும் சில அலகு 'வினைகளுக்கோ இயக்க இயல் 

(mechanics) H Bey: மட்டும் தேவைப்படுகின்றது. 

பட்டியலில் உள்ள. ் ஒவ்வோர்: அலகு வினையும் 
அதைச். செயலாற்றத் தேவையான BES அறிவியலின் 

கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அலகு | வினைகள் 

பற்றிய படிப்பு "கீழ்க்காணும் , அ.றிலியல்களைச் 

சார்ந்த படிப்பாக அமைதலே தற்காலத்தில் பெரும் 

போக்காக உள்ளது. 1. பாய்ம இயக்க இயல் (110/1 

mechanics), 2. வெப்பப் பரிமாற்றம் (heat transfer), 

3. பொருண்மைப் பரிமாற்றம் (0885 transfer) 
ஆகிய துறைகளில் பெற்ற அறிவை அலகு வினை 
களை வடிவமைக்சப் பயன்படுத்துகின்றனர். அலகு 
வினைகள் பற்றிய கோட்பாட்டு | அடிப்படைகள் ஒரு 

திறுவனத்தின் தொழில் தயாரிப்பு... , சாதனங்களைப். 
பிழையின் றியும் , தக்க: அளவிலும் முறையாகச் செய்ய 

உதவுகின்றன. இதன் கோட்பாட்டு விதிகள் மிகச் 
சிலவே ஆனாலும் அவற்றைப் பயன்படுத்தும்” சாத 

னங்களோ பலவசையாகப் பெருகி உள்ளன... குறிப் 

பாக, ஏற்றிகள்,. குழாய் அமைப்புகள், உலர்த்திகள், 

வெப்பப் பரிமாற்றச் சாதனங்கள், வாலைவடிப்புக் 
கம்பங்கள், ௧ கலப்பிகள், உறிஞ்சிகள், ஆவி ஆக்கிகள். 
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சுமந்து செல்லிகள், மைய விலக்கிகள், ஆகிய கருவி 

கள், அலகுவினைகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட 

சாதனங்கள் ஆகும். ஒவ்வொரு கருவியும் பல்வேறு 
வகைகளிலும் வடிவ அமைப்புகளிலும் . செய்யப்படு 
கின்றது. அலகு வினைகள் என்ற நுட்பம் ஒரு நிறு 
வனத்தின் பொறியாளர்களுக்குத் தக்க. செய்கருவி 
களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அவற்றை வடிவ 

மைக்கவும், நடைமுறையில் திறமையாகப் பயன்படுத் 
தவம் அக்கருவிகளைப் பேணிப் பாதுகாக்கவும் 
உதவும் ஒர் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கோட்பாட்டு 
அறிவாகும். காண்க, வேதியியல் பொறியியல். 

நூலோதி - 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & Technology, 

'. vol.14, 4th Edition, McGraw-Hill Book போட 
pany, New York, 1977. 

அலங்கார மீன்கள் 

மீன்களில் சில அழகான உடலமைப்பு, நிறம், உடலின் 
மேல் நிற வரிகள், புள்ளிகள், அசைவுகள், பண்புகள் , 
பழக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பெற்றிருப்பதால் அவை 
gonary Berar (ornamental fishes) என்றமைக் 

கப்படுகின்றன. மீன் காட்சிச் சாலைகளில் அலங்கார 

மீன்களைக் காண மக்கள் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டு 
இன்றனர். வீடுகளிலும், கல்வி , நிறுவனங்களிலும், 
ஆராய்ச்சிக் கூடங்களிலும் சில அலுவலகங்ளிலும், 

இவற்றைக் கண்ணாடித் தொட்டிகளில் வைத்து 
வளர்த்து வருகின்றனர்.ஓய்வு நேரத்தில் கண்ணாடித் 
தொட்டிகளில் உள்ள அலங்கார மீன்களின் வியப் 
பூட்டும் இயக்கம், தற்காப்பு, உணவூட்டம், இனப் 
பெருக்கம் முதலிய செயல்களைக் கூர்ந்து கவனித்தல் 

பலருக்குப் பொழுதுபோக்காக இருப்பதோடு 
மனதுக்கும் இதமளிக்கிறது. இம்மீன் குஞ்சுகளை 
வளர்க்க விரும்புவோர் இவற்றை மிகுந்த விலை 
கொடுத்தும் வாங்கிச் செல்கின்றனர். 

, எல்லாப் பக்கங்களிலும் சண்ணாடியாலான 
சதுரமான அல்லது செவ்வகமான தொட்டியே மீன் 

வளர்ப்புக்குச் சிறந்தது. இத்தொட்டி மீன்களின் 
தன்னிச்சையான .இயக்கத்திற்கேற்ற அளவு. அகல 
ஆழம் உடையதாகவும், நல்ல தெளிவான for 
உடையதாகவும், வாலிஸ்நேரியா (vallisneria), 219 
Meer (hydrilla) போன்ற நீர்த் தாவரங்களை அடித் 
தளத்தில் கொண்டதாகவும் இருத்தல் நலம். மீன்கள் 

நீரை விட்டு வெளியே குதித்துவீடாதிருக்கக் கம்பி 

வலையை இட்டு மூடி வைக்க வேண்டும்.தொட்டியில்
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இருக்கும் நீர் தெளிவாக இருக்கும் பொருட்டுச் 
சில நாள்களுக்கொருமுறை நீரை மாற்ற வேண்டும். 
தொட்டியின் அடியில்: தங்கும் அசுத்தங்களையோ, 
மிஞ்சிப் போன உணவையோ வெளியே நீக்க ஒரு 
ரப்பர் குழாயினால் வடிகுழாய் (81௦௦) முறை 
மூலம் நீக்க “வேண்டும். தொட்டியில் ' விடப்பட்ட 
நீரில் காற்றூட்டி (2678100) எனும் கருவி மூலம் அவ் 
வப்போது வெளிக்காற்றை கலக்கச் செய்தால் மீன் 

களுக்குத் தேவையான. அனலில் ஆக்ஸிஜன் கிடைக் 
Angi. a 

காற்றோட்டமுள்ள வெளிச்சமான இடத்தில் 
தொட்டியை வைக்கவேண்டும். அவ்வப்போது 

தொட்டியில் கண்ணாடிச் சுவரில் அடர்த்தியாகப் 
படியும் பாசியை நீக்க வேண்டும். நீர்த்தாவரங்கள் 

ஒளிச்சேர்க்கையினால் உணவு : தயாரிக்கும்போது 
உண்டாகும் ஆக்ஸிஜன் : மீன்களின் சுவாசத்துக்கு 
உதவும்; மேலும் வளர்ந்த செடிகள் மீன்களுக்கு 
உணவாகவும் இருப்பிடமாகவும் பயன்படுகின்றன , 
அவ்வப்போது தொட்டிகளில் உள்ள நீரில் சிறு — 
புழுக்கள் பூச்சிகள் ஆகிய உணவுப் பொருள்களை 
குறைந்த அளவில் போட வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு . 

ஒரு மூறை அல்லது இரண்டு முறை கணவு கொடுத் 
தால் -'- போதும்,” மிஞ்சிய உணவை: ் வடிகுழாய் 
மூலம் அகற்றிவிட வேண்டும். மீன் தொட்டிக்கருகில் 
'ஒளி : விளக்குகளைப் பொருத்தினால்! மீன்கள் 
பளபளப்பாகத் "தோன்றும். se . 

   

Oo. Dey மீன்கள் விரைவில்: பெரியவையாக 'வளரக் 
கூடியவை. இவ்வாறு உருவில் பெரியனவாக வளர்ந்த 
மீன்களை “ அ.த்தொட்டியினின்றும் அகற்றி” (வேறு 
ஒரு தொட்டியில் “வளர்க்க: வேண்டும், ' அவ்வாறு 
செய்யாவிடின் பெரிய மீன்கள் வளர்ந்து வேறு' பல 
இனங்களைச் சேர்ந்த று மீன்களை உண்டு அழித்து' 

விடும். ஆகவே பல இன மீன்களை "அவற்றின். முதல் 
நிலை (fry), குஞ்சுகள் நிலை. (1102611106) 'வரையில் 
தான் சேர்த்து வளர்க்க முடியும்." 'நன்னீரிலும் கட்ல் 
நீரிலும் வளர்க்கக் கூடிய ” பல- இன: மீன்கள் 
உள்ளன. லா os 

தகை ட்ப க்கட : a. 

அலங்கார மீன்களின் ப பயன்கள். அலங்கார மீன்கள் 

தம் ஆர்வமூட்டும் பண்புகளினால்,' வீடுகள், “சோத 
னைக் கூடங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், அலுவலகங் 
களை 'அழகூட்டும்' அலங்காரப்" “பொருள்களாகப் 
பெரிதும் பயன் படுகன் றன. அவற்றின் விலைமதிப்பும் 
அதனால் உயர்ந்துள்ள நிலையும் ஒரு வித பொருளா 
தார முக்கியத்துவம் (60000101௦ importance): அடைந் 

துள்ளன. மன மகிழ்வையும் மன நிறைவையும் பெறு 
வதற்காக, மக்கள் இவற்றை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் 
காட்டுவதால்தான், அவர்களுக்குப் பொழுது போக் 
காக இருப்பதோடு, : இவற்றின் இனமும் ' நன்கு 

பெருகுகிறது. இவற் ற்றில் சில 'மீன்கள் 'பெரியவையாக 
வளருவதால் அவை தொட்டிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டு 
உணவு மீன்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. 
அப்படி உணவாகப் பயன்படாதவற்றை மீன், எரு 
(fish manure) அயாரிக்கப் அிய்ற்தனாய் t 1 

aD அர்க்க நன்னீர். மீன்கள் - பணிப்பு 
(Ornamental fresh water fishes) 

vane 

தங்கமீன் . (Gold fish). கராஸ்ஸியஸ். 'அரேட் 

Loew (carasius auratus) ° என்னும் தங்கநிற : ilealew 
அனைத்துப் பகுதிகளிலும் .: கவர்ச்சியான . தங்க 
நிறம் உள்ளது, இதனை :': வளர்க்கும்... தொட்டி 
யில் நீர் தூய்மையாக இருந்தால் . இது. பளீரெனத் 

தெரியும். இது...தூரக்கிழக்கு . “நாடுகளில் “இருந்து 
உலகன்”. :பல பகுதிகளுக்கும்: கொண்டு செல்லப். 
பட்டது. இதன் மீன் குஞ்சுகள் (103) விலை : மதிப்பு: 
மிக்கவை: சுமார் ஓர் அடி: நீளம் : வரை ' வளரும், 
இம்மீன்களில் பெரிய அளவுள்ளவை' பளபளப்பாகத்' 
தெரியா, இவற்றின் .வாயின் . அருகில்: நான்கு © உணர் 
இழைகள் (Parbels) + உள்ளன... Be ர 

ee oe ௦ ர 2 RG es 1 ட இற வட 

சிகப்புக் சத்தி வால் : மீன்: (Red sword tail). * இத் 
மெக்ஸிகோவைச்'. சேர்ந்த மீனாகும்.! இதன் சிகப்பு 
நிற வாலானது' ஒரு நீண்ட கூரிய: வாள் (8௭010) 

. போன்ற: தோற்றமுடையது, மீன் 'தொட்டியில்' இது 
விரைந்து நீந்துகையில் ' வாலின் அசைவு; வனின் 
வெட்டும். நிலை' போன்று கதோற்றம்ளிக்கிறது.- 

stem ப 

“pty மோலி ' 01123 molly). "தென் அமெரிக். 
காவைச். சேர்ந்த அடர்ந்த 'கருப்பு நிறமான: இம்மீன் 

நள்ளிரவு மோலி (midnight molly) என்றும் அழைக் 

கப்படுகிறது. இதன் விலங்கியல் பெயர் மோலினீஷியா 
ஸ்பீன£ஸ்பர் (mollienisi spenosper) என்பதாகும், இது: 

நள்ளிரவிலும் “கூடச் - "சுறுசுறுப்பாக -“அசைவதால் 
் நள்ளிரவு மோலி எனும். பெயா் பெற்றது. மற்ற பல” 
நிறமீன்களினிடையே. 'முற்றிலும்' கருமையான. “Qu 
மீன் இருத்தல் மீன் Sauce அழூினைச். ௯ட்டு 

உட 1] 
வதாகும். Md ; 
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a சங்கரா அல்லது 'கெளராமி (Gowrami). ஆஸ்ப்' 
ரோநீம்ஸ் கெளராமி (osphronemus’ “gourami) எனப் 

படும். சங்கராமீன் 1916 இல் : மலேயா , தீவுக்குழு 
விலிருந்து, (archipelago) இந்தியாவில்” புகுத்தப்பட்ட 
தாகும். (இது; வால்லிஸ்னேரியா, oan fever ஆகிய 
நீர்ப்பூண்டுகளை (water _ weeds) உண்ணுவதால், 
இதனை வைத்து வளர்க்கும் தொட்டிகளில் ' "இந்த் 

நீர்ப் பூண்டுகளையும், நட்டு வளர்த்தால், ' இம்மீன், 
நன்கு : வளர்வதோடு, . இதன் பழக்கங்களையும்" 
நன்கு கண்ட்றியலாம்; “முதிர்ந்த” ' 'ஆண்மீன்களில்”



நாசிப் பகுதியீல் ஒரு திமிலும் (பறற) மஞ்சள் 

நிரமான துடுப்புகளும், இடுப்புத் . துடுப்புகளின் 
(26171௦ 1108) அடியீல் ஒருவித வெண்மை நிறமும் 
காணப்படும். பெண் மீனுக்குத் திமில் இல்லை, 
அதன் இடுப்புத் துடுப்பின் அடியில் கருமை நிறம் 
காணப்படும். இம்மீனின் தாய்மையுணர்வு வியக் 

கத்தக்கது. நீர்ப்பூண்டுகளால் கூடு கட்டி, அதில் 
500 முதல் 2000 amp முட்டைகள், இட்டு 

அம்முட்டைகளையும் அவற்றினின்றும் வெளிவரும் 
குஞ்சுகளையும் பெற்றோர் இருவரும் பாதுகாக்கின் 

றனர், -. ட்ட . 0 

Mssiuysrel Ber (Pearl spot). . om Gomiiencio 

சுரடென் சிஸ் (etroplus suratensis) என்னும் அழகிய 

மீன் செத்த கொண்டை என்றழைக்கப்படுகிறது. 

இது அழகிய நிறப்பட்டைகளையும் பல , முத்துப் 

போன்ற வெண்புள்ளிகளையும் பெற்றிருத்தலால் 

இதனை முத்துப்புள்ளிமீன்  என்றழைக்கின்றனர். 

இது மெதுவாகவே வளரும் மீனாகும். இது நீர்ப் 

பூண்டுகள், பாசிகள், டயாட்டம்கள், ஒரு செல் 

உயிரிகள் (0100203408) ஆகியவை மிகுந்த தொட்டி 

களில் அவற்றை உண்டு வளரும், இதன் தோள் 

துடுப்பு (1721 710) வால் வரை நீண்டுள்ளது. 

இம்மீனின் தாய்மையுணர்வு வியப்பூட்டுவதாகும், 

இது முட்டைகளை நீரில் அமிழ்ந்துள்ள செடிகளில் 

இணைத்துவிடுகிறது. . பின்னர் மண்ணில் குழி 

தோண்டி, ... முட்டைகளிலிருந்து . வெளிவரும் 

குஞ்சுகளை வைத்துப் பாதுகாக்கின்றது. தன் 

முட்டைகள், குஞ்சுகள் அகியவை இருக்கும் 

குழியினருஒல் வரும் எதிரிகளைவீரட்டியடிக்கின் றது. 

- சொர்க்க sr. (Paradise fish). சீன நாட்டி 

லிருந்து மற்ற நாடுகளுக்குப் பரவிய சொர்க்க மீன் 

என்னும் மேக்ரோபோடஸ் ஒபர்குலாரிஸ் தொட்டிகளில் 

வளர்க்கச் சிறந்த மீனாகும். இது தனது உடலில் பல 

குறுக்குவாட்டான அழகிய: 'நிற வரிகளைப் 

பெற்றுள்ளது. இதன் முதுகுத் துடுப்பு, வால் துடுப்பு, 
மலப்புழைத்துடுப்பு ஆகியவை இணைந்து அகன்று 

பெரிய இறக்கைகளைப் போன்றுள்ளன. இது 

3 அங்குலம் நீளம் வரை வளரும். இது 50 ஃபாரன் 

ஹீட் மூதல் 68 ஃபாரன்ஹீட் வரை வெப்பம் 

தாங்கும் திறனுடையதாக இருப்பதால், இது வெப்ப 

மண்டலங்களில் வளர்ப்பதற்கேற்ற மீனாகும். பெண் 

மீன் பல நுரை போன்ற குமிழ்களை ' உண்டாக்கி, 

அவற்றைக் கூடுபோல் ஆக்கி, அதில் முட்டை 

யிடுகிறது; ஆண்மீன் முட்டைகளைப் பாதுகாக்கிறது. 

கண்ணாடிக் கெண்டை (14127௦2 கோற). சைப்ரினஸ் 
emiuGua  (cyprines carpio) என்னும் கண் 

ணாடிக் கெண்டை பாங்காக்கிலிருந்து கொண்டு 

வரப்பட்டு இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்டது. இது 
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அலங்கார மீனாக வளர்க்கப்படுவதோடு, இது 

நன்கு பெரியதாக வளருவதால் பின்னர் உணவாசவும் 
பயன்படுகிறது. மஞ்சள் நிறமாக, பளபளப்பாக 
இருத்தலால், இது தங்கமீனைப் போன்றே தெரியும். 
இதன் செதில்கள் பெரியவை. இது விரைவில் 
வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்து உருவில் பெரிதாகி 

விடுவதால் இது ஒரளவுக்கு வளர்ந்ததும், இதனை 
அலங்கார மீன் தொட்டிகளிலிருந்து நீக்கி விட 

, வேண்டும். * 

குப்பி (Guppy), கப்பி என்றழைக்கப்படும் 
.லெபிஸ்டஸ் ரெடிகுலேடஸ் மீன் “*பார்படோஸ் 

மில்லியன்ஸ்'” (றக424௦4 millions) என்றும் அழைக் 
கப்படுகிறது. இதுவும் மேலை நாடுகளிலிருந்து 
இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்ட மீனாகும், இதில் 
ஆண்மீன் சிறியதாகவும், பெண்மீன் பெரிதாகவும் 
உள்ளன. ஆண் மீனில் தோள்துடுப்பின் அருகிலேயே 

குறுகலான இருப்புத் துடுப்பும், அதற்கு அருகிலே! ய 
மலப்புழைத்துடுப்பும் உள்ளன. பெண் மீனில் 

இடுப்புத் துடுப்பு தோள் துடுப்பிலிருந்து தொலை 
வில் உள்ளது. மலப்புழைத்துடுப்பு அதனை அடுத்துச் 

சிறிது தொலைவில் முதுகுத்துடுப்பின் நேர் எதிரில் 

அமைந்துள்ளது. அது ஆண் மீனில் உள்ளதை விடப் 

பெரிதாக உள்ளது. பெண் மீனில் நிறப்புள்ளி 

எதுவும் இல்லை. 

ட்ரெளட் (1004). சால்மோட்ரட்டா ஃபேரி 

யோ (8810017011 721௦) என்னும் ட்ரெளட் மீன் 

அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, கனடா ஆகிய நாடுகளி 

லிருந்து, இந்தியாவில் நீலூரி, . காஷ்மீர் ஆகிய 

பகுதிகளில் புகுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் அழகும், 
நிறமாற்றங்களும் புகழ்பெற்றவை. பழுப்பு நிற 
உடலும், முதுகுப்புறம் சாம்பல் நிறமும், வயிற்றுப் 
புறம் மஞ்சள் நிறமும், உடலின் பக்கங்களில் பல 
அடர் புள்ளிகளும் (04% 80018) விரவியுள்ளன. இது 
மெதுவாக வளருவதால், இதனை நீண்ட நாட்களுக்கு 
வளர்க்கலாம். நிறங்களின் படர்ந்த தன்மையின் 
காரணமாக இது வானவில் ட்ரெளட் (rainbow 
11001) என்றழைக்கப்படுகிறது. 

-.. லெண் கெண்டை (9146 கொற). சிர்ரானா 
இர்ரோஸா (citrhina cirrbosa) என்னும் மீனின் 

செதில்கள் வெள்ளி போன்ற பளபளப்பான நிறம் 
பெற்றிருப்பதால் அதனை வெண் கெண்டை என் 
கிறோம். தாவர மிதவை உயிரிகள் (0941௦ plankton) 
மிகுதியாக உள்ள நீரில் இது நன்கு வளரும். இது 
அடிக்கடி நீரின் மேற்பரப்புக்கு வந்து அம்மிதவை 
களை உட்கொள்ளுகிறது. 

Wesiug (Flying barb). «rGevrinev (esomus) 

என்னும் சிறுமீன் மிசைப்பரு என்றழைக்கப்படு 

கிறது. இது 3 அங்குலம் வரை நீளம் வளரும். இம்
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மீன்கள் கூட்டம் கூடி. வாழும் (gregarious). இவை: 
களின் கூட்டங்களைப் பெரும்பாலும் நீர்மேற்பரப் 
பில் காணலாம். இம்மீன்களை ஆழம் குறைவான 
தொட்டிகளிலேயே வளர்க்கலாம். 'வாயின் முனை 
யில் இரண்டு நீளமான உணர் இழைகளுடன் 
உடலின் ஓவ்வொரு பக்கத்திலும் நடுவில் ஒரு 
தடித்த நீளவாட்டான கரும்பட்டை கண்முதல் வால் 
வரை நீண்டுள்ளன. 

பரவு. டேனியோ மலபாரிக்கஸ் (88/௦ 18/0064- 
ricus) என்னும் சிறிய மீன் பரவு என்றழைக்கப்படு 
கிறது. இது ஏறத்தாழ 2 அங்குலம் வரை வளரும். 

இதற்கு உணர்இழைகள் இல்லை. செவுள் மூடிக்கு 
AGH G5g) (operculumn) வாலின் பின் முனை 
வரை ஓவ்வொரு பக்கமும் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட 

அகன்ற நெடுக்கு . வாட்டான நிறப் பட்டைகள் 
. காணப்படுகின்றன. 

8 அங்குலம் 

யான பல நிறவரிகள் உள்ளன. 

நெமாக்கிலஸ் _ (1488014105). இம்மீன் ரான 
உருளை போன்ற உடலுடையது. 2 முதல் 21 அங் 
குலம் வரை வளரும். இதன் செதில்கள்' மிக 
நுண்ணியவை. இதன் வாயில் அருகில் 4 றிய 
உணர் இழைகள் உள்ளன. உடலின் : பக்கவாட்டில் 
பல அகன்ற நிறப் பட்டைகள் குறுக்காக அமைந்துள் 
ளன. தலைப்பகுதியிலும், உடலின் மேலும் பல 
அகன்ற அடர் நிறப் பட்டைகள் குறுக்கு வாட்டில் 

: அமைந்துள்ளன. 

- பன்ஷியஸ் (60108). இம்மீன் விரைந்து இனப் 
பெருக்கம் செய்ய வல்லது, இது ஏறத்தாழ 2 முதல் 

வளரும். இதில் உணர் ' இழைகள் 
இல்லை. உடலின் மேல் குறுக்கு வாட்டில் அடர்த்தி 

செவுள் மூடியின் 
பின்புறம் ஒன்றும் “வாலின் அருகில் ஒன்றுமாக 2 
பெரிய கரும்புள்ளிகள் உள்ளன. பக்கக்கோடு al 
வாக இல்லை. 

பார்பஸ் (லாமா). இது சிறு கெண்டை (small 
carp) அல்லது மின்னா (1௦௭௦௬). என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. இதன் செவுள் மூடி தடித்துத் 
தங்க நிறமாகக் காணப்படுகிறது. தலையில் செதில் 
கள், உணர் இழைகள் ஆகியவை இல்லை, உடலின் 
மேல் உள்ள செதில்கள் பெரியவை. இதன் முதுகு 

உயரமாக, முதுகுப்புறமிருந்து வயிற்றுப் பக்கம் 
வரை அகன்ற நிறப்பட்டைகளுடன் காணப்படும், 
துடுப்புகள் வெண்மை அல்லது மஞ்சள் நிறமானவை. 

ராஸ்போரா CreflaCamefluco (rasbora  dani- 

conius)) இது தென்னிந்தியாவில் மிகுதியாகக் 
காணப்படும் சிறுமீன் ஆகும், இது 8 அங்குலம் 
நீளம் வரை வளரும், இதற்கு உணர் இழைகள் 
இல்லை, கண்ணுக்கு அருகில் இருந்து புறப்படும் 

பியா 

ஒரு கருநிற வரி சிறிது அகன்று . தொடர்ந்து வால் 
வரை செல்கிறது. செதில்கள் பெரியவை, இது 
வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற அலங்கார Boar Gib, ல் 

திலேபிக் கெண்டை (Tilapia mossambla). | டிலா 
என்னும் ஆப்பிரிக்க ' மீன். 1958 இல் 

இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்டு நன்கு பெருகி விட்டது. 
இது நீர்ப் பாசிகளைஉண்ணும். முதுகுப்புறம் அடர்த் 
தியான நிறமும், பக்கங்கள/ல் பழுப்பு நிறமும் 
கொண்டிருக்கும். இது முட்டைகளைத் தனது வாயி 
லேயே வைத்துக்கொண்டு குஞ்சுபொரிக்கும் வரை 
எதுவும் உண்ணாமல் பட்டினி கடக்கும் உன்னத 
மான  தாய்மையுணர்வை : உடையது. எனவே 
இதனை வாயினால் குஞ்சு பொரிக்கும் ஆப்பிரிக்க 
மீன் (African mouth sbreeder) என்கஜோம்., 

a நன்னீர் மீன்கள் 

ரோஸி டெட்ரா (rosy tetra): - ஹைபஸ்ஸோ- 
பிரிகோர் 'ரோசேசிியஸ் Uiyphessobrycore 

rosaceous); vee 

இரத்தத் துடுப்பு (blood fin) - அபியோசாராக்ஸ் 
ரூப்ரிபின்னல், அர்ஜென்டைனா மீன்; 

செொ்ப்பா டெட்ரா (serpa tetra), பிரேசில் 
நாட்டு மீன்; 

... மச்சக்கெண்டை (௮) புலிக்கெண்டை (ோஸ்கஸ்), 
. பார்பஸ் மஹிகோலா (barbus~mahecola) 
பென்சில் மீன் (060011 1156) - போசிலோ-ப்ரைக் 

கான் ஆரேட்டஸ்கினியா, அமேசான் மீன்; 

எக்ஸ் கதிர் மீன் (௩- ray fish) 

சுடர் ஒளி (glow light) 

நியான் டெட்ரா (8201 [2/74), அலேசாரன் மீன் 

நீல குராமி (blue gourami),: wGour en; 

Geren குராமி (கம் gowrami) _ ட்ரைக்கோ 
கேஸ்டர் ஃபேசியேட்டா; . 

.. ஆர்லிகன், - ராஸ்போராஹிடரோமார்பா, 
மலேயா மீன்; (01110807. 

குள்ள. கெண்டை (பக. 
evigsint (barbus stigma) 

அம்பட்டன் கத்தி (barber’s knife)  நோடாப் 

carp) - ௯ பார்பஸ் 

டிரஸ் (notopterus); 

ஆறாட்டி (orange chromides); 

முத்து கெள்ராமி (ற6௨11 gowrami) 

உளுவை (gobius) mo



ஆ) அலங்காரக் கடல் மீன்கள் 

__. (Ornamental marine fishes) 

aflaGaswrenr (Zebra fish). Qa om ston 
யான இந்திய மீனாகும். இதன் உடலில் உள்ள 
அடர்த்தியான குறுக்கு நிறப்பட்டைகள் நெருக்க 
மாக இருப்பதால் இதனை வரிக்கெண்டை என் 

கின்றனர். முதுகுத் துடுப்பு, மலப்புழைத்துடுப்பு, 
வால் துடுப்பு ஆகியவை இணைந்து ஒரு தொடர்ச்சி 
யான செங்குத்துத் துடுப்பு ஆகியுள்ளன. : 

பேழை மீன் (trunk fish or coffer fish). 
ஆஸ்ட்ரேசியான் (ostracion) Guenip Wer என்றும் 
பெட்டக மீன் என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. இதன் 
உடலிலும் தலையிலும் உள்ள செதில்கள் இறுகிக் 
கடினமாக இருத்தலால், உடலானது ஒரு பேழையி 
னுள் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது போல் உள்ளது, 
தலையிலும் உடலிலும் உள்ள 6 பக்கங்களைக் 
கொண்ட பெரிய செதில்கள் (1065820081 scales) 

அடுத்தடுத்துப் பொருந்தி (1018100264) ஒரு கடின 
மான ஓடு போன்ற மூடியாக அமைந்துள்ளன. இம் 
மீனின் வாய், துடுப்புகள், வால் ஆகியவை மட்டுமே 
அசைய வல்லவை. தலையின் முன்பகுதியில் ஒரு 
இணை கொம்பு போன்ற முட்கள் இருத்தலால் இத 
னைப் பசுமீன் என்றும் அழைக்கின்றனர். இதில் சில 
இனங்களில் பச்சை நிற உடலும், மஞ்சள் நிற 
வயிற்றுப் பக்கமும், செம் மஞ்சள் வாலும், உடலின் 
மேல் பளபளப்பான நீல நிற வரிகளும், அவற்றின் 
இடையே கரும் பழுப்பு நிறமும் காணப்படும். 

கோள fer, (Globe fish). இது புடைத்த 
பலூன் போன்ற அல்லது கோளம் போன்ற கடல் 
மீனாகும், டெட்ரடான் (612000) என்னும் இம் 

மீனின் உடல் பழுப்பு நிறமாகவும், அடர் பழுப்பு 
வரிகளைக் கொண்டும் இருக்கும், இது தண்ணீ 

ரையோ காற்றையோ விழுங்கி உடலைப் பலூன் 

போன்று anus செய்கிறது. உடலின் மேல் பல 

முட்கள் உள்ளன. . நீண்ட முன் பகுதியிலிருந்து 

(snout) முதுகுத் துடுப்பு வரை பல வட்டமான 
அல்லது முட்டை வடிவமான . புள்ளிகள் உள்ளன. 
இம்மீனை நுரையீரல் நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்: 

படுத்துகின்றனர். - 

மூளியன் (ததோ 11510). பாலிஸ்ட்டிஸ் (8௦/22/22) 

என்னும் அழகிய மீன் நெருக்கமாக அடுத்தடுத்துப் 

பொருந்தியுள்ள (10௩(400560) செதில்களையுடையது. 

இதில் மிகவும் பளபளப்பான நிறங்கள் உண்டு. 

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துடுப்புகள் மாறு 
பாடடைந்து முட்களாகியுள்ளன. இம்மீன் தனது 

் தோள்வளையத்தினால் (௦60(0141 211016) ஒலியெழுப்பு 

வதாக அறிந்துள்ளனர். உடலின் பக்கங்களில் பல 

அலங்கார மீன்கள் 913 

நீள வாட்டமான வண்ணப் பட்டைகள் உள்ளன. 
தோள்துடுப்பின் அடியில் வயிற்றுப் பக்கத்தில் பல 
நிறப்புள்ளிகள் உள்ளன. 

தெரப்பான் (ப சகற௦ா). இது கடலில் வாழும் 
ஒருவகைச்சிறுகெண்டை மீனாகும், இது 10 அங்குலம் 
வரை வளரும். இதன் வயிற்றுப் பகுதி பளபளப் 
பான வெண்மையாகவும், மற்றப். பகுதிகள் அடர் 
பழுப்பாகவும் இருக்கும். இது மீன் தொட்டிகளில் 
வளர்க்கச் சிறந்த மீனாகும். 

பேடிஸ் (Badis). இது இந்தியாவிலும் பாமா 
விலும் மட்டுமே வாழும் சிறு மீனாகும்; 'மிக அழ 
கான பலவித நிறங்களையுடையது, பேடிஸ் படிஸ் 
(82272 சஈர்ர) என்னும் இனம் ஏறத்தாழ 3 அங்குலம் 
வரை வளரும். இதன் செவுள் மூடியின் பின் முனை 

யின் நடுப்பகுதியில் ஒரு பெரிய அடர் புள்ளியும் 
வாலின் தொடக்கத்தின் மேற்புறம், மையப்பகுதி 
வயிற்றுப் புறம் ஆகிய இடங்களில் ஒவ்வோர் இடத் 
இலும் ஒரு பெரிய கரும்புள்ளியும் உண்டு. இதன் 
அ.டலின் மேல்குறுக்கு வாட்டத்தில் பல நிறங்களைக் 
கொண்ட வரிகள் உள்ளன. 

7. gburAcso guac (Ambassis ranga). @s 

முள்துடுப்பாரை மீன் (801094 £ஐூ£ம் 1150) எனப்படும் 
கடல் மீனாகும். இதன் உடல் பச்கவாட்டில் மிகத் 
தட்டையாகவும், உடல் அரைகுறை ஒளி ஊடுருவத் 
குக்கதாகவும் (1805100801) உள்ளது. துடுப்புகளில் 
மூட்கள் உள்ளன, தோள் துடுப்பின் மேற்புறம் 
உடலில் ல குட்டையான குறுக்கு நிற வரிகள் 
உள்ளன. பொதுவாக 6 வரிகள் இருக்கும். செவுள் 
மூடியின் பின் முனையில் அதன் முதுகுப் பக்கமாக 
ஒரு பெரிய அடர்புள்ளி (02₹% spot) உள்ளது. பக்க 

வாட்டக் கோடு(12168] 116)முதலில் சிறிதுவளைந்து 

பின்னர் நேராக வால்வரை தொடர்கிறது. 

குழல் மீன் (Pipe fish). மெலிந்த குழல் 
போன்ற இங்நேத்தஸ் (றறஹ21119) குழல் மீன் 
என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் தலையின் முன்பாதி 

யில் உள்ள தாடைகள் இணைந்து நீண்டு குழல் 

போல் உள்ளன. இதற்குப் பல வளையங்களைப் 

போன்ற புறச்சட்டகப் பட்டைகள் உடல் முழுவதும் 

உள்ளன. கடற்பூண்டுகளின் இடையில் வாழ்வதால் 
இது அச்செடிகளின் சிறு குச்சகளைப் போன்றுள்ளது. 

உடல் சூழ்நிலையையொத்த நிறம் கொண்டுள்ளது. 

இம்மீன் நீந்தும் போது செங்குத்து வாக்கில் நீந்துதல் 

பார்ப்பதற்கு அழகான தோற்றமாகும். ஆணின் 

வயிற்றுப்பகுதியில் உள்ள. கருவளர்பையில் (610904 

ற௦0) பெண் முட்டையிடுகறது. 

கடற் குதிரை மீன் (86௨ 10139). .ஹிப்போகேம்பஸ்
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என்னும் கடல் மீன் தனது வியத்தகு தோற்றத்தினால் 
கடற்குதிரை மீன் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது கடற் 
பூண்டுகளினிடையில் இருக்கும்போது ஒரு செடி 
போன்றே பச்சை நிறமாக உள்ளது. இது புறத் 

தோற்றத்தில் ஒரு சிறு குதிரை போன்ற தலை, 
உடல் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருத்தலால் கடற் 
குதிரை மீன் எனப் பெயர் பெற்றது. தலை மட்டும் 
வளைந்து அதன் நீள் முன்பகுதி (50001) முன்னோக்கி 
நீண்டுள்ளது. வால்முனை சுருண்டிருக்கும், உடலின் 
மேல் பல அகன்ற தகட்டு வளையங்கள் புறச்சட்டக 
மாக உள்ளன. அணின் வயிற்றுப்பகுதியில் உள்ள 
கருவளர்பையில் பெண் முட்டையிடுகிறது, உலர்ந்த 
கடற்குதிரை மீன் கூட அலங்காரப் பொருளாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது... 

வண்ணத்துப்பூச்சி மீன் (Batterfly fish). கனை 
காந்தஸ் (1௦1808011,05) என்னும் இக்சுடல் மீனுக்கு 
அகன்ற உடலும்,தொடர்சசியான நீண்ட முதுகுத் 

துடுப்பும், வயிற்றுத்துடுப்பும் உள்ளன. இத்துடுப்பு 
களின் அகன்ற அமைப்பும், அவற்றின் மேலும் 

உடலிலும் பரவியுள்ள அழகிய நிறப்பட்டைகளும், 
வால் துடுப்பிலும் அப்பட்டைகள் அமைந்தருத் 
தலும், இம்மீன்ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி போன்று 
தோற்றமளிக்கக் காரணமாகும். இதனால் இம்மீன் 
cousin oor SHI SH) wes (butterfly fish) என்றழைக் 
கப்படுகிறது. இது தொட்டிகளில். வளர்ப்பதற்கேற்ற 
அலங்கார மீனாகும்,. 

மற்ற அலங்காரக் கடல் மீன்கள் 

முரேனா (அ) ஜிம்னோதோராக்ஸ் - வண்ணப் 

் பட்டைகளையுடைய விலாங்கு வகை மீன் 

ஹாக்கித்தடி (1௦௦697 stick) - தாயரியா ஒப்லிக் 
(thayaria oblique) ; 

வெளவால் மீன் (081 1191) - ப்ளாடாக்ஸ் (platax) 
வண்ணத்துப் பூச்சிமீன், &ட்டோடான் : (002610- 

0௦0); நீள் வரியுடைய கெண்டை, க்ராமிஸ்ட்டிஸ் 
(grammistes); 

uiburus args) (Bombay duck)-- ஹார்பர் 
டான் (harpodon) 

லோஃபியஸ் (1௦011ய8) அல்லது. தூண்டில் மீன் 
(angler fish) 

அசர மீன் (1௦8) லெபிடோ செபாவிக்தியஸ்; ் 

சூரிய மீன் (sun fish) - மோலா (mola) = eure 

இல்லாத மீன் ((8111658 fish); 
இரை வால் (veil tail); : 

தோல்பாறை (leather 
॥ (chorinemus); 

காலா அல்லது பாலினீமஸ் (0019406205) 

சடக்கான் (66% ஊற5])), . மானோடக்டைலஸ் 
(monodactylus) 

'அலங்கு 

jacket) - . கோரினீமஸ் 

(9) பெல்லோனா திரவெங்கனை முரல் 
indica) முதலியவை இன்டிகா  (pellona 

யாகும். ளி 

எ பர,சீ, 

நூலோதி 
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2. Chandy, M., Fishes, National Book Trust, 

New Delhi, 1981. : 

veg (pangolin), air erpiys Hera! (ant eater) 

விலங்கு, எறும்புகள், கறையான்கள், அவற்றின் முட் 
டைகள் ஆகியவற்றை மட்டுமே : உணவாகக் கொள் 
வதால், ' இவ்விலங்கு கறுப்பன் எனப் பெயர் 

பெற்றது. 

்.. அலங்குகள் இந்திய மலைப்பகுதிக் காடுகளில் 
மண்ணைத் தோண்டியதால், உண்டாகும் வளைகளி 
லும், பாறைகளுக்கிடையிலுள்ள சந்துகளிலும் வாழ் 
இன்றன. பொதுவாகப் பகலில் வளைகளில் சுருண்டு 
படுத்து ஓய்வெடுத்து இரவில் மட்டுமே வெளியில் 
நடமாடும் இயல்புடையவை. 

. மூழு வளர்ச்சியடைந்த அலங்கின் தலையும் உட் 
லும் சேர்ந்து ஏறக்குறைய 75 செ,மீ. நீளமும், 
வால் மட்டும் 45 செ. மீ. நீளமும் இருக்கும், இதன் 

உடல் முழுவதும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாகப் படிந்து 
காணப்படும் பழுப்பு நிறச் செதில்கள் (808185) சிறந்த 
பாதுகாப்பையளிக்கின்றன.. செதில்களுக்கிடையி லும் 
உடலின் அடிப்பகுதியிலும் : முரட்டு மயிர்கள் பரவ 
லாக ' உள்ளன. அலங்கின் கால்கள் குட்டையாக 
இருத்தா லும் வலிமையுடையன,' கால்விரல்களிலுள்ள 
வளைந்த உறுதியான நகங்கள், எறும்புப் புற்றுகளை. 
யும் மண்ணையும் தோண்டுவதற்கேற்றவை. முன்னங் 
கால்களையே தோண்டுவதற்குப் பயன்படுத்துவதால் 

முன்னங்கால் . விரல்நகங்கள் பின்னங்கால்களில் 
உள்ளவற்றைவிட. நீளம் மிகுந்தவை. இது முன்னங் 

கால்களால் தரையைத் தோண்டும்போது குவியும் 
மண்ணை, பின்னங்கால்களுக்கிடையிலுள்ள இடை 
வெளி வழியே பலமாக உதைத்துத் அள்ளிலிட்டு, 
மேற்கொண்டு தோண்டுறைது. ் ் 

"நடக்கும்போது முதுகை வளைத்துக், கொண்டு ' 
வாலை நிலத்தில் படாமல் மேலே ௨யர்த்திக்கொண்டு



நடக்கிறது. நடக்கும்போது முன்னங்கால்களின் 
பாதப்பகுதிகள் தரையில் பதிவதில்லை. அவ்வப் 
போது பின்னங்கால்களை . சளன்றி மேல்நோக்கி 

எழுந்து நின்று சுற்று முற்றும் திரும்பிப் பார்க்கும். 

அலங்கு நிலவாழ் விலங்காக இருந்தாலும், மரங் 
களின்மீது எளிதாகவும் விரைவாகவும் ஏறமுடியும். 
அவ்வாறு ஏறும்போது நீண்ட பற்றுந்தன்மையுள்ள 
வால் (ூரவ்ற$118 1க11),: மரக்கிளைகளைச் சுற்றிப் 
பற்றிக்கொள்ள உதவியாக உள்ளது. இடையூறு ஏற் 
படும்போது உடலை மிகுந்த தசை வலுவுடன் பந்து 
போல் நன்கு சுருட்டிக்கொள்து. இவ்வாறு சுருண் 
டுள்ள விலங்கை எளிதில் பிரிக்க இயலாது. 

இதன் தாடைகளில் பற்கள் இல்லை. மிக நீள 
மான இதன் நாக்கு பிசுபிசுப்பான பசைத்தன்மை 
யுடையது, இந்நாவின் உதவியால் அலங்கு, புற்றுக 
ளைத் துழாவி அதில் ஒட்டிக்கொள்ளும் எறும்புகளை 
யும் கறையான்சகளையும். விழுங்கிவிடுகிறது. இதற்குக் 
கண்பார்வையும் காது கேட்கும் திறனும் குறைவாக 
இருந்தபோதிலும் எறும்பும் கறையான்களும் மிகுதி 
யாக இருக்கும் புற்றுகளை மோப்பச் சக்தியால் 
உணர்ந்து கொள்கிறது. 

ee SY 
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௮லங்கு (மேனிஸ் தஇராஸ்ஷிகாடேட்டா) 

இதன் இனப்பெருக்கமும், குடும்ப வாழ்க்கையும் 
பற்றிக் குறிப்பாக ஏதும் தெரியவில்லை, பெண் 
அலங்கு கோடைகாலங்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

குட்டிகளை ஈனுகிறது, சிறய குட்டி அலங்கின் உடல் , 

் மென்மையான செதில்களுடன் மிருதுவாக இருக்கும். 

தாய், தன் : குட்டியை வாலின்மீது குறுக்காக 

. உட்காரச் செய்து உறுதியாகப் பிடித்துக்கொள்ளச் 

செய்து, . நிலத்தில் படாமல் வாலைத் தூக்கிக் 

'குட்டியைச் சுமந்து செல்லும். . இடையூறு. நேர்ந் 
தால் தாய் 'இறுக்கமாகச் சுருண்டு பந்து போலாகி 
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விடும், குட்டியைத் தன் வயிற்றுப் பகுதியின் 
இடையில் செதில்களால் மூடி. மறைத்துப் பாதுகாப் 
'யாக வைத்துக்கொள்ளும். 

அலங்கு இயற்கையான சூழலில் 12 ஆண்டுகள் 
உயிர்வாழும், பொதுவாக மக்கள் அலங்கைக் காண 
நேர்ந்தால் அதைக்கொடிய விலங்கு என்று தவறாகக் 
கருதிக் ' கொன்று விடுகின்றனர். பழங்குடிமக்கள் 
இதன் செதில்களைக் கொண்டு, வளையல்கள். காயத் 
துகள், மோதிரங்கள் முதலியவை செய்து அணிந்து 
கொள்கின்றனர். இச்செதில் மோதிரத்தை அணித் 
தால் மூட்டுவலி குணமடையும் என்ற நம்பிக்கையும் 
நிலவுகிறது. இதன் இறைச்சியையும் உணவாகக். 
கொள்கின்றனர். இதனால் , பொதுவாகவே மிகக் 
குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும் இவ்விலங் 
கினம் முற்றிலும் அழித்துவிடும் நிலையில் உள்ளது. 

1. - மேனிஸ் பென்ட்டாடாக்ட்டைலா (manis pen- 
$20201918) என்னும் €னச் சறப்பினம் வடஇந்தியா 
வில் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. 

2. மேனிஸ் கிராஸ்ஸிகாடேட்டா (%18119 ரே255]- 
6௨108(8) என்னும் இந்தியச் சிறப்பினம் இமயமலைப் 
பகுதியிலிருந்து இலங்கை வரை _உயரவலாகக் காணப் 
படுகிறது; 

அலங்குகள் பாலூட்டிகள் வகுப்பில் ஃபோலி 
டோட்டா (240144௦012) வரிசையில் வகைப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளன. 

நா. இராச. 

நூலோதி 

1. Prater, S.H., The Book of Indian Animals, 
. Bombay Natural History Society, Bombay, 1980. 

2, Robert, A., Sterndale Mammalia of India, 
Himalayan Books, Delhi, 1982, 

அலசிகள் | . 

HAS என்னும் பெயர் : சர்ரீபீடியா (பொற 6018) 
வகுப்பைச் சேர்ந்த கடல் ஓட்டுடலிகளின் ஏறத்தாழ 

7000 இனங்களைக் குறிக்கும். இவ்வுயிரிகள், : இவற் : 

றின் முதிர்ச்சி நிலையில் பிற பொருள் அல்லது 

உயிருடன் ஒட்டிக் கொண்டோ ஒட்டுண்ணியாகவோ 

வாழ்கின்றன. அலசிகள் வலுவான சுண்ணாம்புத் , 

தகடுகளால் மூடப்பட்டிருக்கின் றன. கடலில் மிதக்கும்
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மரக்கட்டைகள், படகுகள், .. கப்பல்களின் அடிப் 

பகுதி, கடற்பாசிகள் போன்றவற்றில் ஓட்டிக் 
கொண்டு காணப்படும். இவை தவிரப் பாறைகள், 

தூண்கள், சிப்பிகள் முதல் திமிங்கலங்கள் வரையில் 
பெரும் கடல் உயிரினங்களில் மேல் ஒட்டிக் கொண்டு 
காணப்படும், அலிகள் (10ய1/102. 0128018008) சிறகு 

போன்று அமைப்புடைய இணை. .உறுப்பு இழை 
களால் நீரோட்டத்தை உருவாக்கி அதில் வரும் 
நுண்ணிய உணவுப் பொருள்களை .; உட்கொள் 
கின்றன. ் 

அலசகளில் உள்ள உணர்வுறுப்புகள் . க்ளுட் 
டாமிக் அமிலம், புரோமின் அல்லது பொட்டாசியம் 

அயனிகளால் தூண்டப்படும் பொழுது அது உண் 
ணும் செயலில் ' ஈடுபடுகிறது. அலசகளைத் தவிர 
ஏனைய ரரிபீட்கள், நண்டுகள், இழுது மீன், 
நட்சத்திர மீன் போன்ற,மேலும் ..சில .முதுகெலும் 
பற்ற கடலுயிரிகளில் உள் ஒட்டுண்ணியாக வாழ் 
கின்றன. லிப்பாஸ்,' பலானஸ் போன்றவை . சிர்ரீ 
பீடியா வகுப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய உயிரிகளாகும், 

iP, 

லிப்பாஸ் ஷ்ஷ் கப்பல் அல்லது வாத்து ட்] 
கள் என்று அழைக்கப்படும். இவ்வலிகள் மிதக்கும் 
மரக்கட்டைகளின் Gu arity (peduncle) cre 
உறுப்பைக் கொண்டு ஓட்டி. வாழ்கின்றன. மேல் 

உள்ள அழகிய படலத்தால் மூடப்பட்ட உடற்பகுதி 
கேப்பிட்டுலம் (௦2ற/1ய/யா] எனப்படும். பட. லத்தில் 

காணப்படும் மடிப்புகள் தசைகளின் "இயக்கத்தால் 
இழுக்கப்படுகின்றன. இது கேரினா (carina) 

ஸ்கட்டம் (8010), டெர்கம் (12ாரமா) போன்ற 

ஐந்து சுண்ணத்தட்டுகளால் அமைந்து உறுதியுடன் 

உள்ளது. நுண் உணர் கொம்புகள், அண்டச் சுரப் 

பிகள், சிமெண்ட் சுரப்பிகள் போன்றவை காம்புப்: 

பகுதியில் காணப்படுகின்றன. சிமெண்ட் சுரப்பி, 
யினால் சுரக்கப்படும் ஓட்டும் நீர்மம் இவ்வுயிரி ' பிற் 

ண்ட ட்ட ஒட்டுவதற்கு? உறுதுணையாக 

இருக்கிறது ஸ்ஸ், ண ர. பப 

வாய்ப்பகுஇயில் ஒரு சோடி அரைத்தாடைகளும் 
இரு சோடி துருவு தாடைகளும் காணப்படுகிறது. 

மார்புப் பகுதி ஆறு சோடி இரு களையுள்ள இணை 
உறுப்புகளைக் கொண்டு காணப்படுகிறது... இவற் 
றின் ஓரங்களில் உள்ள நுண் இழைகள் தத்தம் 
அசைவுகளின் மூலம் ஒரு நீரோட்டத்தை உண்டாக்கி 

வேறு எந்த உறுப்பையும் பயன்படுத்தாது '. இந்த 

நுண் இழைகளின் அசைவைக் கொண்டே உணவைக் : 
Soi Aas mew. 

இவ்வுயிரிகள் இருபாலிகள் ஆகும்.” 
உணவுக் குடலின் 

- முன்வாய்ப்பகுதி 

Gane, 
பாகங்களில் விந்துப்பைகளும் “ 

- காம்புப் பகுதியில் அண்டப் பைகளும் "காணப்படு - 

- கின்றன, கருவுறுதலுக்குப் பின், 'தனித்து ' நீந்தக் : 

  

படம் 1, விப்பாஸ் : க்க 

கூடியதும், மூன்று சோடிக் கால்களும் ஓர Grrad 
கண்களும், கண்டங்களற்ற உடலையும் கொண்ட 

நாப்ளியஸ் என்னும் இளம் உயிரி நீரில் விடப்படு 
கின்றது. ' இந்த இளம் உயிரி பல தோலுரித்தல் 
(௦01012) நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பின்னர், இரு தகட்டு 
மூடி ஓட்டையும், ஒரு சோடி கூட்டுக் உசண்களையும் 
கொண்ட .சிப்ரிஸ் (வூறா185) என்ற நிலையை அடை, 

கிறது. இந்நிலையில் ஆறு சோழி மார்பு இணையுறுப் 
புகளும், நான்கு கண்டங்களற்ற' வயிறும் காணப் 
படுகிறது, இந்தச் சிப்ரிஸ் இளம் உயிரியானது நீந்திய 
பின்னர் ஓடு அல்லது மரக்கட்டைகள் போன்ற 
வற்றுடன் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு வாழ் 

கிறது. இந்த நிலையில் ஒட்டிற்குள் சிறு சுழற்சி 
ஒன்று ஏற்பட்டு, வயிற்றுப் பக்கம் பின்பக்கமாகவும், 

காம்பாகவும் மாறுகின்றன. 

பின்னார் வயிறும். சோடிக் கண்களும் மறைந்து 
முதிர்ச்சியடைந்த லிப்பாஸ்' தோன்றுகிறது. - 

.. லிப்பர்ஸ் அனாடிபெரா (1, 808(11818), லிப்பாஸ் 
அன்செரிபெரா (1, -809811/2:8)_ போன்றவை வாத்து 
அலசிகள் வகையைச் சேர்ந்தவையாகும், 

~ பலானஸ்: (38180௧8). பாறை - அலிகள். என்று 

அழைக்கப்படும் - இவ்வூயிரியும் - சர்ரீபீடியா துணை : 
வகுப்பைச் சேர்ந்ததாகும். லிப்பாஸ்” என்ற ் உயிரி: 

யைப் பெருமளவில் இது ஒத்துள்ளதைக் காணலாம், 
ஒதப்பரப்புகளில் : காணப்படும்' பாறைகள், கற்கள்; 
சிப்பிகள், நண்டின் ஒடுகள் ! மீதும், பெரும் உயிரி ் 
னங்களின் மீதும் ஒட்டி. வாழ்கின்றன. 

இது கூர் நர்சி (rostrum), Gaifler(carina)erainm |



இருபக்கத்தட்டுகள், ஸ்கூட்டா, டெொர்கா போன்ற. 

-ஆறுதகடுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது.இவ்வுயிரி நீரினுள் 
இருக்கும் சமயம். தன்னுடைய வளைந்த மெல்லிய 
ஆறு.சோடி. மார்புக்கால்களைத் திறப்பின் வழியாக 
வெளியே நீட்டுகிறது. இவ்வுயிரியும் நீரோட்டத்தை 
உண்டுபண்ணி உணவுப் பொருள்களை வாய்க்குள் 
கவர்கிறது. -- 

2 வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் அண்ட்ச் சுரப்பிகள் 
காணப்படுகின்றன. லிப்பாஸ் 'உயிரியில் காணப்படு 

வதைப் போன்றே இவ்வுயிரியிலும் வாழ்க்கைச் 
சுழற்சியில் நாப்ளியஸ் லார்வா காணப்படுகின்றன. 

. அலிகள் மிதக்கும் கலங்களில் பெரும் இழப்பைச் 
சில சமயங்களில் ' உண்டுபண்ணுகின் றன. பெருமள 
வில் இவை கப்பல்களில் ஓட்டிக் .கொண்டு வாழ் 
வதனால், : ' கப்பலின் வேகமும் 'தடைப்படுகிறது, 
அலூகள் கப்பலில் துருப்பிடிப்பைத் தடுக்கப் பயன் 
படுத்தப்படும் குழைவணப் பூச்சினை (8101) எளிதாக 

கவ்வை பணய உ. 

Rise! 
க அர்த 

  

rap te owes 3. 
“4 

  

ட 

படம் 2. அலரிகளால் தாக்கப்பட்ட உலோகத் தகடு 

"உண்டு பண்ணும். 
- ஆழம் காட்டும் கருவிகளையும் இவ்வல?ிகள் பாதிக் 

அலசிகள் 317' 

நீக்கி வீடுகின்றன, இதனால் துருபிடித்தல் விரைவாக 
நடைபெறுகிறது. மேலும் தாம் உயிரோடு இருக்கும் 
போது மட்டுமின்றி இறந்த பின்பும், சில பாக்டீரி 
யாக்களை, . முக்கியமாக சல்பேட்டைக் குறைக்கும் 
பாக்டீரியாக்களை, அதிகம் வளரத் துணை செய் 
கின்றன, இவ்வகைப் பாக்டீரியாக்கள் கடலுக்கடியில் 
போடப்பட்டுள்ள இரும்புக்குழாய்களுக்குச் சே.தத்னத 

கப்பலில் பயன்படுத்தப்படும் 

இன்றன. ் 

பலானஸ் wy6hiyse corms (balanus ‘tintinna- 
மயா) போன்ற உயிரிகள் பெருஞ்சேதத்தை உண்டு 

. பண்ணக்கூடியவை. அலசிகளில் மற்றொரு வகை 
யான் மெகலாஸ்மா ஆழ்கடல் தொலைவரிக் கம்பி 
களில் காணப்படும் மற்றொரு வகை உயிரினமாகும். 

பலானஸ் நபிலிஸ் (8. ஸம![18) 7:70 செ. மீ, 
குறுக்களவும் 12-15 செ.மீ, உயரம் வரையிலும் 
வளரக்கூடியது, பலானஸ் பலானாய்டஸ் இனத்தின் 
ஓடு வெண்மை, சாம்பல், பழுப்பு நிறங்களில் 
காணப்படும். 

பலானஸ் பெர்ஃபோரேட்டஸ் (8, perforatus) 

ப.எபுர்னியஸ், (1. 60ம௦ஸ5). ப. பலானஸ் (1. ௦812018) 

போன்றவை இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த உயிரிகளா 

கும். ஆமை பார்னகிள் என்றழைக்கப்படும் கிலோனி 
பியா டெஸ்ட்டுபினேரியா (0181௦00103  testubinaria) 

உயிரியானது ஆமைகளின் ஓட்டுடன் ஓட்டிக் 
கொண்டு, கேரினாவில் உள்ள வேர் யபோன்ற 

அமைப்பின் மூலம் ஆமையின் ஓட்டைத் துளைக்கிறது. 

இத்தகைய சேதங்களிலிருந்து கப்பலைப் பாது 
காக்கப் பலவழிகளைப்பயன்படுத்துகின்றனர். குறிப் 
பிட்ட மாத காலத்திற்குப் பின்னர் கப்பலைக் கரைக் 
குக் கொணர்ந்து அலச்களைச் சுரண்டிப் பின்னர் 
பூச்சு செய்து கப்பலின் அடிப்பகுதியைச்.சுத்தமாக 

வைத்திருத்தல் இன்றியமையாததாகும். இதற்கான 
செலவு கப்பலைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றது. இவ் 
வாறு நேரமும் பணமும் வீரையமாவதை அலசிகள் 
வளர்ச்சியைத் தடுப்பதால் குறைக்கலாம். கப்பலுக் 
குப் பூச்சு அடித்தல் பெருமளவில் கையாளப்படு 
இன்றது. கப்பலின் அடிப்பகுதியில் தாமிரம் அல்லது 
துத்தநாகத் தகடுகள் நெடுங்காலமாகப் பயன்படுத்தப் 

பட்டு வந்தன, அலசிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க 
நச்சுத் தன்மையுள்ள ௨ப்புகளை,குறிப்பாக.தாமிரம், 
பாதரசம், 'துத்தநாகம் போன்றவற்றைப் பூச்சுடன் 
கலந்து பயன்படுத்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் 
பட்டன. அனால் இந்த . நச்சுத் தன்மையுள்ள 
பொருள்கள் கடல் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தை விளை. 
விக்கக் கூடியவை என்ற காரணத்தினால் இவ்வாய்வு , 
முழுவதுமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. கடலில் -



318 அலரி 

செல்லும் கலங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட "காலத்திற்கு 
ஒரு முறை கரைக்குக் கொணர்ந்து அலூகள்' போன்ற 

வற்றைச் சுரண்டி. எடுத்துப்பின்னரா் துருப்பிடிக்காத 
பூச்சு பூசிய பின்னரேஅக்கப்பல் செல்லக்கடல் வாணி 

பத் துறையினரால் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. 

% டேராடுனை மையமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் 
இத்திய வன ஆய்வுக் கழகத்தில் அலிகள் தொடர் 
பான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, இங் . 
குள்ள அறிஞர்கள், குறிப்பாக மரத்துளைப்பான்கள் 
(wood ௦215) தொடர்பான: ஆய்வில் . அதிகம் 

கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். :கோவாவில்!உள்ள் 

தேசியக் கடலியல் கழகம், இந்தியக் கடற்படையின் 
வேதியியல் . ஆய்வு நிலையம், அண்ணாமலைப் பல் 
கலைக் கழகம் ஆகிய இடங்களிலும் அலசிகள் தொடர் 
பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

டட ௭௮] ரா. 

be Vda het 

அலரி 

இது தாவரவியலில் நீரியம் ஒலியாண்டர் (௪7/17 
oleander Mill. = N. odorum: 301804.) எனக் கூறப் 
படுகின்றது. இது இருவிதையிலைத்'. தாவர அல்லி 
இணைந்த (2806410065) அப்போசினே௪ (apocy- 
naceae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. நீரியம் என்ற 
பேரினத்தில்: மூன்று சிற்றினங்கள் உண்டு, அலரி, 
இமயமலை, காஷ்மீர், நேபாளம் ஆகிய பகுதிகளில் 
1950 மீ. உயரம் வரை காணப்படுகின்றது, மத்தியப் 
பிரதேசத்திலும், கங்கைச் சமவெளிகளிலும். காண 
லாம். சாதாரணமாக வீட்டுத் தோட்டங்கள், பூங்கா, 
நந்தவனம் ஆகிய இடங்களில் அழகு செடியாகப் 
பயிரிடப்படுகிறது. ட ர ரர. 

் சிறப்புப்பண்புகள், இது 2 முதல் 4 மீ, உயரம் 
வரை பெரும்பாலும் தரைமட்டத்திலிருந்து கிளைத்து. 
வளரக்கூடிய இலையுதிரா புதர்ச் செடியாகும் (shrub) 
இது ரப்பர் மரப்பால் (1818). என்று சொல்லப் 
படுகின்ற பால் போன்ற நீர்மத்தைப் பெற்றிருக். 
கின்றது. ஒவ்வொரு கணுவும் சாதாரணமாக 
இரண்டுமுதல் நான்கு இலைகளைப் ' பெற்றிருக்கும்," 
அவை குறுகிய ஈட்டி போன்ற வடிவத்தைப் (linear. 
1400601816) பெற்றிருக்கும், இலை : நுனி கூர்மை 
யானது (80016); பக்க நரம்புகள். எண்ணற்றவை, 
இவை இணைப்போக்கில் மிக நெருக்கமாக அமைந் , 
இருக்கும்; இலைகள் 10-75,2 செ. மீ நீளத்தைப் பெற், 
றிருக்கும். மலர்கள் தண்டின். “ நுனியில் பூங்குலை . 
(006) மஞ்சரியில் அமைந்திருக்கும், இவை சப்பு, , 

“இளஞ்சிவப்பு, வெளிர் மஞ்சள் அல்லது வெண்மை”: 

ட யின் வலிமை புலனாகும், 

நிறத்துடனும் நறுமணத்துடனும் இருக்கும், இவ 
| இருபாலானவை. (1156௩181); ஆரச்சமச்சீருடையவை 
(actinomorphic);: 'மலரடிச்சிதல்கள் : (018018), மலர்க் 

.காம்புச்சிதல்கள் (670(60168) உண்டு; இவை ஐந்தங்க 
'மூடையவை. (06018067008), அல்லிவட்டம் புனல் 
வடிவமுடையது, அல்லி இதழ்கள் இருகமைப்பு 
(twisted or contorted) கொண்டவை. அல்லி இதழ் 
கள் ஓர் அடுக்கிலோ. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட . அடுக் 
:கிலோ அமைந்திருப்பதுண்டு, அல்லி வட்டத்தின் 
வாயில் வெண்ணிற இழைகளினாலான வளரிவட்டம் 
(corona) உண்டு. மகரந்தப்பை அம்பு வடிவத்தையும், 
அதன் நுனியில் வால் போன்ற மலட்டு அமைப் 
பையும் : பெற்றிருக்கும், சூற்பை இரண்டு;, அவை 
தனித்தவை. . காய்கள் ஒருபக்க வெடி.கனிகளாகும் 

(follicles). விதைகள் காற்றில் பரவுவதற்கு “ஏற்ற 
வாறு மெல்லிய அடர்த்தியான பழுப்பு வண்ண 
'உரோமக்கற்றையை .. உச்சியில் பெற்றிருக்கும், 
தோட்டங்களில். வளர்க்கப்படும் செடிகளில் பெரும் 
பாலும் ' காய்கள். உண்டாவதில்லை. மலர்களின் . 
நிற அடிப்படையில் சென்னார், வெள்ளலரி என்ற 

ம் பாகுபாடு உண்டு. 

பமிரிடும் முறை, அலரியைப் போத்து நடுதல், ' 

பதியன் போடுதல். மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்ய 
் லாம். போத்துக்களை நீருள்ள. பாத்திரத்தில் வைத் 

தால் வெட்டுண்ட முனையிலிருந்து வேர்கள் தோன் . 

றும், பிறகு இவற்றைத் தோட்டத்திலோ தொட்டி 
யிலோ நடலாம்.இச்செடி சாதாரணமாக மார்ச்சுமே 

- மாதங்களில் பூக்கும், பூத்தபின், இலைகளையும் பக் 
.கக்களைகளையும் கழித்துவிட்டால் அடுத்த பருவத் 

சூரிய வெளிச்சம் தில் நன்கு தழைத்து. வளரும், 
் உள்ள இடங்களில் வளரும் : செடிகள் ' சாதாரண 
மாகச் செழிப்புடன் வளரும். 

பொருளாதாரச் சிறப்பு. வடமொழியில் அலரியை 
“அஸ்வ மரகா” அல்லது குதிரைக் கொல்லி (horse 

killer) என்பர். இதிலிருந்து இதன் நச்சுத்தன்மை 
கால்நடைகள் இதை 

உண்பது .கஇடையாது. இதிலுள்ள நீரியோடோரின் 
(0611000110), கராபின் (%கா௨1௦) போன்ற veda 

லாய்டுகள் (81%810105) இதயத் துடிப்பைப் பாதிக்கக் 

கூடியவை. இவை வேர், இலை, பட்டை, விதைகள் 
ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றன. அரை அவுன்ஸ் 
வேர்ச்சாற்றிலுள்ள நஞ்சு ஒரு மனிதனைக் கொல்லப் 
போதுமானதாகும். அதனால் நரம்பு மண்டலமும் 
இதயமும் பாதிக்கப்பட்டு மரணம் ஏற்படக்கூடும். 
சாதாரணமாக வாந்தி எடுத்தல், வாயில் ' நுரை 

தள்ளுதல், மூச்சு அதிகரித்தல், நாடி. குறைதல், 
சுண்டி இழுத்தல் முதலியவை இதன் நஞ்சினாலேற் 
படும் விளைவுகளாகும்...அலரி நஞ்சுக்கு மார்ஃபின் 

(morphine) smAujud, ஈத்தரும் (64062) சிறந்தமாற்று
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ai (Nerium oleander Mill.) 

1, மிலார் 2. பூவின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 3, மகரத்தப்பையின் மலட்டு அமைப்பு 4, அல்லி இதழ் வளரி 5. அல்லி இதழ் வளரி 

வட்டம் 6, சுரப்பி 7, கனி 8, விதை 9, மகரந்தத்தாளின் வெளிப்புறத் தோற்றம் 10, மகரந்தத்தாளின் உள்புறத் தோற்றம் 

33. மகரந்தப்பை 72, விதைக் சேசங்கள். 

அல்லது முறிவு மருந்துகளாகும் (antidotes). இதன் 
வேர், இலை, இலைக்காம்பு, மலர்களின் சாறு ஆகி 
யவை சிறந்த பாக்டீரியா கொல்லிகளாகும் (24192௦ 
terial), வேரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பசை (035(6) 

இரத்தக்கட்டிகளுக்கும், குழிப் புண்களுக்கும் சிறந்த 
மருந்தாகும். புதிதாகப். பறித்த இலைகளின் சாறு 
கண்ணீரைத் தாண்டிவிடும் தன்மை பெற்றிருப்ப 
தால், கண் மருத்துவர்கள் இதனைப் பயன்படுத்துவ 

துண்டு. தண்டுப்பகுதியை ஹூக்கா குழாயாகப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள். புகையிலைச் சாற்றுடன் 
அலரிச்சாறு சேர்ந்தால் போதை அதிகரிக்கும் என்று 

கருதுகிறார்கள். செவ்வலரி மலரின் சாராய வடி 
சாறு (810010௦11௦ 6௧1280) ஒர் சிறந்த அமில-கார காட்டி 

௩ 

யாகப் (2010-0896 1௩01084101) பயன்படுகின்றது. இளஞ் 
சிவப்பு வடிசாறு காரம் சேர்ந்தவுடன் பச்சையாக 
வும், மறுபடியும் அமிலம் சேர்ந்தவுடன் சிவப்பாகவும் 
மாறும். இந்தியா, இத்தாலி (1819), கிரீஸ் (06605) 

நாடுகளில் செவ்வலரி மலர்கள் மாலைகள் தொடுப்ப 
தற்குப் பயன்படுகின்றன. இச்செடி முக்கியமாக நறு 
மணமுள்ள, வண்ண மலர்களுக்காகவே பயீரிடப் 
படுகிறது. மேலும் இது ஓர் சிறந்த உயிர்வேலியாக 
வும் (1175 72005), காற்றுத்தடுப்பானாகவும் (ரெம் 
1882) பயன்படுகிறது, 

உதி.
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அலிஃபாட்டிக் ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் . 

கரி ஹைட்ரஜன் ஆகிய இரு தனிமங்கள் மட்டும் 
இணைந்த, கரியணுக்கள் வளையமாக இணையாத 
சேர்மங்களை அலிஃபாட்டிக் ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் 
(aliphatic hydrocarbons) என்று அழைக்கிறோம். எனி 
னும் இந்த ஹைட்ரோக்கார்பன்களில் பொது இயல் 
பை கொண்ட ஆனால் கரியணுக்கள் வளையமாக 
அமைந்த ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் . சிலவும் 
அடங்கும். ஒரு காலத்தில் இவை கொழுப்பு சார்ந்த 
பொருள்களிலிருந்து பெறப்பட்டன. (கிரேக்க மொழி 

யில் அலிஃபோஸ் (aliphos) என்றால் கொழுப்பு என்று 
பொருள்), . அதனால் இவற்றிற்கு “அலிஃபாட்டிக்' 
என்றுபெயர் வந்தது. அலிஃபாட்டிக். ஹைட்ரோக் 

கார்பன்களை அல்க்கேன்கள் (alkanes), 
சுள் (alkenes), அல்க்கைன்கள் (alkynes), - 

வன்வைகம்களேள் சன் (cycloalkanes) என்று நான்கு 

பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ; 

அல்க்கேன்கள்(பாரஃபீன் கள் ). இவத்றில் கரி அணுக் 
கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒற்றைப் பிணைப்பால் (81016 
5௦00) இணைந்து அடைபட்ட சேர்மங்களாக (5840. 
78164. 0௦01001008) விளங்குகின்றன. அல்க்கேன்களின் 
எண்ணிக்கை மிக அதிகம், இவற்றின் பொது வாய் 

பாடு Cn Hongo; 0’ இன் எண்ணிக்கைக்கேற்ப 
ஹைட்ரோக்கார்பன்களிள் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து 
“கொண்டே செல்கின்றன. இவை மற்ற எல்லா ஹைட்... 
ரோக்கார்பன்களை விட ஹைட்ரஜன் அணுக்களை ..- 
மிகுதியாகப் பெற்றுள்ளன, இவை இயற்கையில் 

மிகவும், ஏராளமாகக் . கடைக்கின்றன. ஓரே ஒரு கரி 
அணுவைக் கொண்ட மீத்தேன் (௯61806) இயற்கை 
வளிமத்தின் அடிப்படையாகும். குறைந்த கரி அணுக்க 
ளைக் கொண்டஹைட்ரோக்கார்பன்கள் எரிபொருள் 

களாகப் பயன்படுகின்றன. கொள்கலனில் அடைக் 

கப்பட்டிருக்கும் சமையல் வாயுவில் . , புரோப்பேன் 
(pro-pane), பியூட்டேன் (0௦1306) அல்லது, இவ்விரு 
வாயுக்களின் கலவை அடைக்கப்பட்டிருக்கும். 
இயற்கை வளிமமும் . பெட்ரோலும்.. . 
வகையைச் சார்ந்த பல ஹைட்ரோக்கார்பன்களைக் 
கலவையாகக் கொண்டுள்ளன. ன ட 

அல்க்கேன்களுக்குப் பெயரிடுதல்,அல்க்கேன் சோர் 

தால் இவ்வரிசை மீத்தேன் 

அல்க்&ன் ' 

401580 2-குளோரோஈசி. - மெத்தில் 

அல்க்கேன் . 

மங்களை அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள சேர்மங்கள் 
ஒரு கரி அணு, இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களால் : 
வேறுபடுிின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மீத்தேன் (CH,), 
ஈத்தேன் (011,), புரொப்பேன் (011), பியூட்டேன் 

(மே), பென்டேன் (01,,) போன்றவற்றைக் குறிப் 
பிடலாம். இத்தகைய வரிசைக்கு படி.வரிசை (10100- 
108008 561188) என்று பெயர். அல்க்கேன் படி 

வரிசையில் முதற் சேர்மமாக மீத்தேன். விளங்குவ 
cuflens (methane 

series) என்றும் அமைக்கப்படும். இப் படிவரிசையி 
வுள்ள எல்லாப் பெயர்களும் ‘oom’ (ane) என்ற 

பின்னொட்டைப் (216) பெற்றிருக்கின்றன. ஐந் 

தும் அதற்கு மேலும் கரி அணுக்களைக் கொண்ட. 
சோர்மங்களின் பெயர்களின் முதல் பகுதி ஹைட்ரோ 
கார்பன்களைக் குறிக்கும் கிரேக்க எண்களிலிருந்து 
உருவாகியது. சான்றாக நே, என்ற அல்க்கேன், 
பென்ட்டேன் எனவும், சே, ஹெக்சேன் என்றும் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன.அனை த்துலகதனி, ஆக்க வேதி: 
யியல் Sips (International Union of Pure and App- 

lied Chemistry, IUPAC) முறையில் பெயரிடச் சேர்மத் 

தின் மூலக்கூறின் அதிக நீளமான தொடரை ஆதார 

மாகக் கொள்ள வேண்டும். . சங்கிலித் தொடரி 

லுள்ள கரி அணுக்கள் ஒரு முனையிலிருந்து மறு 
மூனை வரை எண்களால் சுட்டிக்காட்டப்படவேண் 
டும், களைத் தொடரின் இருப்பிடத்தை எண்களால் 
சுட்டிக்காட்டப்படும்போது குறை மதிப்புடைய 
எண்கள் வருமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 
இதை மனதில் கொண்டு தொடரின் இருப்பிடம் 

- எண்களால் தொடரின் எந்தப் பக்கத்திலிருந்து எண் 
ணப்படவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்தல் வேண் 

டும். பதிலீட்டுத்தொகுதி இருந்தால் அவை எழுத்து 
்... வரிசையில் எழுதி காட்டப்பட வேண்டும். எடுத்துக் 

காட்டாக, 

12 3 4 5 
H,C-CH-CH,-CH,-CH, - 

|. 
CH, 

2-மெத்தில் பென்ட்டேன் 

87 65:43 2 1 
ய 8,001, அன் -CH,-CH- CHy- CH- CH, 

- | 
~ Cl CH CH, CH, 

- ஆக்ட்டேன் 

கிரேக்க எண்களின் பெயர்களை நாம் அறியாவிட் 

டாலும் , கூட ஹைட்ரோக்கார் பன்களுக்குப் பெயரிடு 

வது எளிது, எடுத்துக்காட்டாக 35 கரியணுக்கள் 
கொண்ட ஒரு அல்க்கேனின் பெயரை 35-ஏன் 
(25-௧௦6) என்று பெயரிடுகிறோம். oo ்



அல்க்கீன்கள் (ஒலிஃபீன்கள்).இரட்டைப் பிணைப் 
புகளைக் கொண்ட அடைபடாத (1581078164) 

கரிமச் சேர்மங்கள் அல்க்&ன்௧கள் ஆகும். இவற்றின் 

பொது வாய்பாடு மேய. அல்க்கன் படிவரிசையில் 

முதலாவது சேர்மம் எத்திலீன், எனவே இப்படிவரி 
சைச் சேர்மங்களுக்கு எத்திலீன் வரிசை (ethylene 
series) என்று பெயர், எத்திலீன் தாவரங்களிலிருந்து 
வெகுவாக வெளியேற்றப்படுகிறது. எத்திலீனின் 
செறிவு தாவரங்களின் காய்களில் அதிகமானாலோ 
அல்லது எத்திலீனைக்காய்களின்மேல் தெளித்தாலோ, 
அவற்றின் பழுக்கும் நிலை விரைவுப்படுத்தப்படு 
கிறது. அல்க்கீன்களின் கரியணுக்கள் இரட்டைப் 
பிணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதாலும் மற்றப் 
பொருட்களுடன் எளிதில் சேர்க்கை வினை (2001:100 
76801100) புரிவதாலும் இவை அடைபடா த ஹைட் 
ரோக்கார்பன்கள் எனக்குறிப்பிடப்படும். அல்க்கேன் 
மூலக்கூறிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களை வீடக் 
குறைந்த ஹைட்ரஜன் அணுக்களையே இவை பெற் 
றிருக்கின்றன. இவ்வரிசைச் சேர்மங்கள் பொதுவா 
கத் தொழில்துறையில் மிகவும் பயனுளைலை யாக 

- விளங்குகின்றன. 

'அல்க்கீன்களுக்குப் பெயரிடுதல். அல்க்கீன் படிவரி 
சையிலுள்ள சேர்மங்கள் *ஈன்' (-006) அல்லது *லீன் * 

(-lene) என்ற பின்னொட்டை அல்க்கேன் பெயர்களு 

டன் இணைப்பதன் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டு, எத்திலீன் (ethylene), yy cp cir 

(butene), IUPAC genuing பெயரிட இரட்டைப் 

பிணைப்பைக் கொண்ட அதிக நீளமுள்ள பகுதியை 

அடிப்படையாகக் கொள்ளவேண்டும். இரட்டைப் 

பிணைப்புடைய இரு கரி அணுக்களுக்குக்குறை மதிப் 

பெண் கொடுக்கக்கூடிய முறையில் எண்ணிக்கை 

அமைய்வேண்டும்.சேர்மத்தின் பெயரைக் குறிப்பிடும் 

போது .இவ்வெண்ணைப் பெயருக்கு முன்பு எழுத 

வேண்டும். ஹாலோஜன், அல்க்கைல் போன்ற 

தொகுதிகள் : சேர்ந்திருக்கும் பொழுதுஅல்ககினிஸ்குக் 
சீம்க்கண்டவாறு பெயரிடலாம். 

43 2 1 
,C-CH,-CH=CH, 

பியூட்-1-ஈன் . 

3 21 

என்ர அக 

CH, 

். 2-மெத்தில்புரோப்-1- ஈன் 

23 4... 
இக்கட பெயக்ட் CH, 

CH, 

2-1 6D ல்-3-மெத்தில் பியூட்-1- ன். 

yy. & 2-2 

அவற்றுக்குச் 
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43 2 1 
H,C-CH=CH-CH,Cl 

1-குளோரோ பியூட்-2-ஈன் 

இரட்டைப் பிணைப்பு எந்தக்கரியணுவுக்கு அடுத்து 

வருகிறதோ அந்தக்கரியணுவின் எண்ணைக் குறித்து 
பெயரிடவேண்டும். 

H,C = CH-CH,CH, | 

1-பியூட்ன் 

CH;-CH =CH CH, 
2-பியூட்டீன் 

இரு இரட்டைப் பீணைப்புகளை கொண்டிருந் 
தால் ஈன்' என்ற முடிவுக்சுப்பதில் இருஈன் (01606) 
என்றும் மூன்று இரட்டைப் பிணைப்புகளிலிருந் 
தால் மூஈன் (1186) என்றும் பெயரிடப்படுகிறது. 
அதிக இரட்டைப்பிணைப்புகளைக் கொண்ட 
அல்க்கீன்கள் பல்்ஈன்கள் (00196088) என்றும் அழைக் 

கப்படுகின்றன. 

432 1 
H,C=CH-CH =CH, 

பியூட்டா-1-9-இருஈன் 

12 3 4 5 6 
H,C=CH-CH=CH-CH .CH, 

ஹெக்சா- 1,3, 5- மூன் 

அல்க்கைன்கள் (ஒலிஃபீன்க௧ள்), அல்க்கைன் படி. 
வரிசையிலுள்ள கரியணுக்கள் முப்பிணைப்பால் 
(triple bonds) இணைசக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மிக 
அதிகமான அடைபடாத் தன்மையைக் கொண்ட 
ஹைட்ரோக்கார்பன்கள் ஆகும், இவற்றின் பொது 
வாய்பாடு வேரி, டட அல்க்கைன் மூலக்கூறுகளின் 

சமமான அல்க்கேன் மூலக்கூறுகள் 
அல்லது உள்ளதை விட நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக் 
கள் குறைவாக உள்ளன. அல்க்கைன் படிவரிசையில் 
முதலாவது சேர்மம் அசெட்டிலீன்- எனவே இப்படி. 
வரிசை அசெட்டிலீன் வரிசை (acetylene Series) 

என்றும் குறிப்பிடப்படுகறது. அசெட்டிலீன் தொழில் 
துறையில் மிகவும் பயனாகிறது. 

அல்க்கைன்களுக்குப் பெயரிடுதல், இரு முறைப்படி. 
அல்க்கைன்கள் பெயரிடப் படுகின்றன. அல்க்கைன் 

களை அசெட்டிலீனின் பெறுதிகளாகக் கொண்டு 
பெயரிடுவது ஒருமுறை, சான்றாக, 

) 

HC=C-C,H, 
எத்தில் அசெட்டிலீன் 

_ 4#H,C-C=C-CH; 
இருமெத்தில் அசெட்டிலீன்



922 அலிகேட்டர் 

IUPAC (amv அல்க்கைன்கள் அல்க்கீன் 
களைப் பெயரிடுவதைப் போலவே பெயரிடப்படு 

கின்றன. அல்க்கீனிலுள்ள *ஈன்' என்ற பின்னொட்டிற் 
குப் பதிலாக *ஜஐன்' (yne) என்ற பின்னொட்டை 

சேர்ப்பதன் மூலம் இவற்றில் உள்ள முப்பிணைப் 
புகள் உணர்த்தப்படுகின்றன. சான்று, பென்ட்டீன் 
“பென்ட்டைன். 

(CH;),-CH-C=C-CH, 
4- “மெத்தில்பென்ட்2 “தன் 

76 8 ‘2 32. 1 
H;C-CH,-CH,;C=C-CH,-CH, 

5-மெத்தில்-3-ஹெப்ட் : -3-ஜன் 

மாற்றுகள், அல்க்்8ன் படிவரிசையில் உள்ள முதல் 
இரு சேர்மங்களும் (எத்திலீன்,புரொப்பீன்)ஒரே ' ஒரு 
அமைப்பைத்தான் பெற்றிருக்கின்றன. மூன்றாவது 
சேர்மமான பியூட்டீன் (வே) இரண்டு நீள்தொடர் 
மாற்றுகளையும் ' (1- Sigg te it, 2-பியூட்டீன்) ஒரு 
கிளைத்தொடர் மாற்றையும். (ஐசோபியூட்டிலீன் 
அல்லது மெத்தில்புரோப்பின்) Srey cao NS 

“H,C-CH= .CH- CH, 

தே “பியூட்டீன் 

H,C-CH,-CH=CH, 
1-பியூட்டீன் 

1 த 
11 கேம * Sh, 

மெத்தில் புரோப்பீன் ் ் 

குறைந்த அளவு. நான்கு : “கரி” அணுக்களைக் 
கொண்ட அல்க்கைன்கள் மாற்றுகளைப் (isomers) 
பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு, பியூட்டைன்; 

  

படி CHy H CH 
Nowe’ * டை 

\ = cf 
H H CH, - OH 

ஒருபக்க : 2-பியூட்டீன் மாறுபக்க 2-பியூட்டீன் 

pac a 

ஒருபக்க, மாறுபக்க மாற்றுகள், அல்க்கேனில் கரிம 
அணுக்களுக்கிடையில் நிகழும் சுழற்சியைப் போல் 
அல்க்€னில் உள்ள இரட்டைப் பிணைப்பினால் 
சுழற்சி நடைபெறுவதில்லை. அல்க்கைனில் கரிம 

அணுக்களில் இணைத்துள்ள அல்க்கைல் தொகுதி 

கள் (மற்ற தொகுஇகளும், 'மற்ற. அணுக் 
களும்) குறிப்பிட்ட இடத்தில்தான் அமையப் பெற் 
றுள்ளன. இக்கட்டுப்பாட்டினால் ஒருபக்க - மாறு 
பக்க மாற்றுகள் (015 & 1808 150678) அல்லது 
வடிவ மாற்றுகள் (26016111௦0 18010615) கருவாகின் 
றன. எடுத்துக்காட்டாக, 2-பியூட்டீனில் ' அமைந் 
துள்ள ஒருபக்க 2-பியூட்டீன், மாறுபக்க 2-பியூட் 
டீன் போன்றவற்றைக் , குறிப்பிடலாம். காண்க, 
அல்க்கேன்கள்; அல்க்கீன்கள்; அல்க்கைன்கள். 

_ 5 எம்.கி. 
த. 

நூலோதி mo 

\, Finar, I.L.; Organic Chemistry, Vol-}, Fourth 

» Impression, :ELBS, London, 1982, , 
2. Morrison, R.T. and Boyd, R.N,. Organic chemis- 

try, foun Bdjtion, Allyn & Bacon, New York, 

1983... ன் 
ர க்் ் ன ௩ 

அரமக, முதலை: ' 

அலிசரின் (C, 100), ௦2 

இதன் வேதியியல் பெயர். :1,2- இரு . ஹைட்ராக்கி 
ஆந்த்ரகுய்னோன் (1,2 : ‘dihydrexyanthraquinone). 

"பல.வகைச் . சாயங்களும் (1465),  நிறமிகளும் (218- 
ராம்), : நிறம் :-நிறுத்திகளும் , "(ஐ௦1080(5) :.தயாரிப் 
பதற்கு மூலப்பொருளாக அலிசரின் (21128110), அமை 
கிறது. இதனை நிலக்கரித் தார்பொருள்களிலிருந்தும் 
தொகுப்பு cpempuie (synthesis) தயாரிக்கலாம். 
இதைப்பற்றிப் பல 'நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே 
மக்கள் அறிந்திருந்தனர். எட௫ுப்தியர்கள் இறந்தவர் 

களின் பதப்படுத்தப்பட்ட , உடல்களை அலிசரின் 
சாயத்தில் தோய்த்த சிவப்பு நிறத்துணியால் சுற்றி 
வைத்தார்கள். இச் சாயத்தை மஞ்சிட்டி. (80062) 
என்ற ஒரு வகைச் செடியின் வேரிலிருந்து .அவர்கள் 
தயாரித்தார்கள். தொகுப்பு முறையில் தயாராகும் 
அலிசரின் குறைந்த விலையிலும் ரான சேர்மமாசு 
அமைவதால், செடி வேரிலிருந்து அலிசரின் தயாரிப் 
ug இப்பொழுது பெரும்பாலும் குறைந்துவிட்டது. 

தொகுப்பு முறையில் இதனைப் பெற முதலில் 
ஆந்த்ரசீன் ' (8(1780606) ஆக்சிஜன் ..ஏற்றத்தால் 

. ட். 

~



ஆந்த்ரகுய்னோன் (anthraquinone), ஆக மாற்றப் 
பட்டுப் பின் 1600இல் புகையும் கந்தக : அமிலத் 
தோடு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. அப்போது ஆந்த்ர 
குய்னோன்சல்ஃபானிக் அமிலம் உண்டாகிறது, இத 
னுடன்: காரச் : சோடாவையும், பொட்டாசியம் 
குளோரேட்டையும் கலந்து இது. வெப்பப்படுத்தப் 
பட்டு : இளக்கப்படுகிறது,. இளகியதை வெப்பநீரில் 
ஊற்றினால் சிவப்புப் படிகநிலை 'உருவாகிறது. 

. அலிசரின், . 29050.இல், உருகக்கூடியது.. .. இது 
நீரில் FOOT UIT Ss ஆல்கஹாலில் ஓரளவும், ஈத்தரில் 

எளிதிலும் கரையவல்லது, இது: ஒரு நிறம் நிறுத்தும் 

சாயம். அலுமினியத்தோடு வெப்பு நிறத்தையும், 

.இரும்போடு ஊதாநிறத்தையும், குரோமியத்தோடு 
பழுப்புக் கலந்த. சிவப்பு நிறத்தையும் ' அலிசரின் 
“கொடுக்கிறது. இதைப் பயன்படுத்திப் பல சாயங்கள் 
தயாரிக்கலாம், பருத்தி, கம்பளம், பட்டு இழை 
“களுக்குச் - சாயம் ஏற்றலாம். சாயத்தின் நிறம் AS 
ALT wwsTUDS SUID ‘2Garag 9565 5655 
வாறு அமைகிறது. மேலும் இது உயிரியல் துறையில் 
'பொருட்காட்சிகளில் உள்ள . காட்சிப் பொருள் 
களுக்கு - நிறம் ஊட்டும்" 'பொருள்களைத் ' “தயாரிக் 
கவும், ஆய்வகத்தில் காட்டிகள் (1௦01081015) தயாரிக் 
கவும் பயன்படுகிறது. ae 

கல ரட்ட 

நாலோதி he wet te நடு. உலகு மிய 

|. Hawley, Gessner G., The Condensed 
-. Chemical Dictionary, Tenth Edition, Galgotia 

1 _ Book Source ‘Publishers, New Delhi, 1984. 

2. Finar, LL., ‘Organic Chemistry, Vol II, Sixth 

-. Edition, ELBS, London, 1973, 

ட] 

அலித்தன்மை  :.- 5... 

அலி என்று ஒருவரைக் கூறும்பொழுது அவர் ஆண் 
மையின்றியும், பெண்மையின் றியும் இருப்பது பலரும் 

். அறிந்ததே. அறிவியல் முறைப்படி அலித்தன்மையில் 

இரண்டு பிரிவுகள் உண்டு. ஒன்று உண்மையான 
அலித்தன்மை அல்லது இருபாலினத் Sereno (herma- 

_நறா௦0ம்116) எனப்படும். மற்றொன்று போலியான 

, அலித்தன்மை (05804௦ 6௨00200116) ஆகும். 

உண்மையான அலித்தன்மை உடைய ஒருவருக்கு 
ஆண், பெண் ஆகிய இரு பாலுக்கும் உரிய இனப் 
பெருக்க உள். உறுப்புகளும், வெளி உறுப்புகளும் 

இருக்கும், (இதை இருபால் பண்பு (0196௩08114) என் 
பார்கள். 

௮.௯.2.21௮. 

அலித்தன்மை .323 

உண்மையான இருபால் பண்புகளுள்ள ஓர். உயிரி 
ஆணைப்போல் செயல்பட்டு ஒரு பெண் உயிரியைக் 
கருத்தரிக்க வைக்கவும், அதேசமயம் பெண்ணைப் 

போல் செயல்பட்டு ஓர் ஆண் . உயிரியினால் சுருத் 
தரித்துக் கொள்ளவும் முடியும். ஆனால் இம்மாதிரி 
உண்மையான இருபால் பண்புகள் மண்புமு, தட்டைப் 
புழு போன்ற முதுகெலும்பற்ற உயிரினங்களில் 

மட்டுமே காணப்படும். மனித குலத்திலும், பாலூட் 
.டிகளிலும் இத்தகைய செயல்படும் இருபால் தன்மை 

நிலவுவது இல்லை. 

பொய்யான அல்லது போலியான. அலித்தன்மை 
உள்ள ஒருவருக்கு ஆண் அல்லது பெண் ஆகிய 
இரண்டில் ஏதாவது ஓரு பால் பிரிவுக்குரிய இனப் 
பெருக்க உறுப்புகள் மட்டுமே இருக்கும். அவையும் 
முழு வளர்ச்சியடைந்திருப்பதில்லை. மேலும் பால் 
வினை விருப்பங்களில் இவர்கள் தம்பாலின இனத் 
துவரையே விரும்புவர் (11௦0051811). எடுத்2।கீ 

“காட்டாக, ஆண் போலி அலித்தன்மை உடையவர் 
'கள், பெண்கள் அணியும் ஆடை அணிகலன் அணிந்து 
கொள்வதில் ஈடுபாடும் நாட்டமும் கொள்வார்கள். 

ஆனால் அவர்கள் அண்களுடன் உடலுறவு கொள் 

ளவே விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். 

இம்மாதிரி போலி அலித்தன்மை ௧௫ வளரும் 
பொழுதே ஏற்படத் தொடங்குகிறது. பிறக்கப் 
போகும் குழந்தை ஆணாகவோ, பெண்ணாகவோ 
உருவாவது எப்படி என்றால், தாயின் சனையணுவில் 
தாயின் பண்புகளைத் தன்னுள் கொண்ட ஒரு 34 
குரோமோசோம் உள்ளது. அதுபோல் தந்தையின் 

'விந்தணுவில் 28 அல்லது % என்னும் ஒரு குரோமோ 
சோம் உள்ளது. பெண் இனச் செல்லிலுள்ள % குரோ 
மோசோமுடன் ஆண் இனச் செல்லில் உள்ள % குரோ 
மோசோம் இணைந்தால் பெண் கருவும், அதுபோல் 

பெண் இளச் செல்லில் உள்ள & குரோமோசோமு 
டன் ஆண் இனச் செல்லில் உள்ள % குரோமோசோம் 

இணைந்தால் ஆண் கருவும் உருவாகும். 

கருவுற்ற சுமார் ஆறு வாரங்கள் வரை கருப் 

பையினுள் உருவாக் கொண்டிருக்கும் ௧௫ அணா 
அல்லது பெண்ணா என்று கண்டுபிடிப்பது கடினம். 
ஏனென்றால் இரண்டு பால் வகைகளுக்கும் உரிய 
உறுப்புகள் அக் கருவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும். 

சுமார் ஆறு வாரங்களுக்குப் பிறகு தான் % குரோ 
மோசோமின் தூண்டுதலால் ஆண் இன உறுப்பாகிய 

விந்தகம் (185118) வளர்கிறது. மேலும் அக் கருவில் 
உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் பெண் இனப்பெருக்க 
உறுப்புகள் மேற்கொண்டு வளராமல் தடுக்கப் 

படுகிறது. 

EH வளரும்பொழுது அண், பெண் கருவில் 
முறையேயுள்ள 32%, %% குரோமோசோம்களில்
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% அல்லது £ குரோமோசோம் எண்ணிக்கை கூடுத 

லாக அல்லது குறைவாக இருந்தால் அல்லது முறை 

யாகச் செயல்படாததால் இந்தப் போலி அலித் 
, தன்மை உண்டாகத் = 

எடுத்துக்காட்டாக, கருவில் ஒரு எக்ஸ் (20) குரோ 
மோசோம் இயல்பாகச் செயல்படாதபோது ஒரு 34 

. குரோமோசோமுடன் பெண்ணாகப் பிறப்பார்கள். 

அவர்கள் 2,500 பேர்களுக்கு ஒருவர் வீதத்திலும், 
அகன்ற குட்டையான கழுத்துள்ளவார்களாகவும் 

காணப்படுவர். அவர்களுக்கு வயது வந்த பின்னரும் 
கூடப் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மிகச் சிறுத் 

துக் குழந்தைகளுக்கு உள்ள அளவிலேயே இருக்கும். 
இக்குறைபாட்டை 1984 ஆம் ஆண்டு,டர்னர்( 712) 
என்பவர் கண்டுபிடித்ததால் ' இதை டர்னர் நோய்க் 
குறித் தொகுப்பு (Turner’ $ ; syndrome) என்று Girish 

arise. — 

அதுபோல் ஒரு x குரோமோசோம் கூடுதலாகக் 
கொண்டு பிறக்கும் ஆடவர் 500 பேருக்கு ஒருவர் 
என்ற வீதத்தில் இருப்பர், இவர்களுக்கு 21 குரோ 
மோசோம்கள் உண்டு. இவர்களுக்கு ஆண் இனப் 
பெருக்கத்துற்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய விந்த 
கம் அழிந்து போயிருக்கும். மூளை வளர்ச்சியிலும் 

பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். இதைக் கிளினி ஃபில்ட்டர் ' 
நோய்க்குறித் தொகுப்பு (Klinefilters syndrome) 
என்று கூறுவார்கள். ஈ. 

் மற்றுமோர் எடுத்துக்காட்டு, ஒரு YX குரோமோ 

சோம் கூடுதலாகக் கொண்டு பிறக்கும் ஆண்கள் 
அதாவது ட்ட குரோமோசோம் உள்ளவர்கள். இவர் 
கள் பயங்கரக் கொலைக் குற்றவாளிகளாக . வாழ் ' 

நாள் முழுவதும். சிறைச்சாலையில்தான் ' இருப்பார் 

கள் .என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ' இது குறித்து 
ஒரு வழக்கில் நீதிபதியிடம் ஒரு வழக்கறிஞர் 'இது 
குற்றம் புரிந்தவரின் தவறல்ல; அவர் குற்றம் புரியக் 

காரணமாயிருக்கின்ற XYY குரோமசோம்களின் 
தவறு எனக் கூறி வழக்குரைத்தார். ஆகவே அவர் 
களுக்குத் தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம் என்று 
கேட்டுக் கொண்டார். 

; i 

அதுபோல் ஒரு 26 குரோமசோம் ' கூடுதலாகக் 
கொண்டு பிறக்கும் பெண்ணை ' அதிபெண் : (6002 
[₹00816) என்று கூறுவார்கள். இவர்களுக்கு : 38638 
குரோமசோம்கள் இருக்கும். ஆனால் மிகவும் வியக்கத் 
தக்க வகையில், இவர்களிடம்: பெண் தன்மை சாதா 
ரண பெண்களைவிடக் குறைவாகவே. "இருப்பதாகக் 
'கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.' : ட 

tra. : : 

ஆண் போலி அலித்தன்மை உண்டாவதற்கான . .॥ 
காரணங்கள். (Testicular feminization) 

1)... தாயின் கருப்பையில் ஆண். சச. வளரும் 

'போது சசுவின்' விதைக்காப்களில் அதிகமாகப் பெண் 
மைக்குரிய ஊக்கிகள் (௦:7012) உற்பத்தியாவதால் 
ஆண் போலி அலித்தன்மை உண்டாகலாம். ் 

2): "பிறவியிலேயே ரர. ee (17. 

hydroxylase) குறைவாக உற்பத்தியாவதால் கூட 
“ஆண்: : அலித்தன்மை . உண்டாகலாம். : (0002601441 
(17-hydroxylase deficiency). 13. டட 

் . 8): -அண்ணீரகச் சுரப்பியில் கொழுப்புத்' Has 
கள் அதிகமாக வளர்ந்தாலும் ஆண் ' அலித்தன்மை 
உண்டாகலாம் (112000. hyperplasia of the adrenals), 

ப் 

4) வேறு பலவித உயிர்வினை ஊக்கிகள் இல் 
லாத காரணங்களால் கூட ஆண் அலித்தன்மை 
உண்டாகலாம் (18110105 0௦௦-101000081 880078). 

5) விந்தணுவும், சினையணுவும் இணைந்து 
தொட்க்ககாலப் 'பிளவுப். பெருக்கத்தின் பொழுது 
ஏற்படும் பாரம்பரிய ' மாறுபட்ட மாற்றங்களாலும் 
ஆண் பெண். போலி அலித்தன்மை உண்டாகலாம் 
(improper mitotic ‘division after feminization). 

பெண்' போலி 'அலித்தன்மை உண்டாவதற்கான 
காரணங்கள் '' ': 

8) பிறவியிலிருந்தே அண்ணீரகம் (adrenal 
81800) என்ற சுரப்பி அதிகமாக வேலை செய்தால் 
பெண் போலி அலித்தன்மை உடையவர்கள் | பிறக்க 
நேரிடும்.” . Lt : " 

2) தாயின் கருப்பையில் கட்டி... வளர்த்திருந் 
தாலும்: பெண் போலி அலித்தன்மை : உண்டாகலாம், 

3) தாய் கருவுற்றிருக்கும் பொழுது புரோஜஸ் 
ட்டிரான் (0026812006) மாத்திரைகளை அதிசு 

மாகச் சாப்பிட்டாலும் பெண் போலி அலித்தன்மை. 

ஏற்படலாம். 

4) கருவுற்ற காலத்தில் கருப்பையில் வளரும் 
பிள.ச.ண்டா (ற1402018) : என்னும் நஞ்சுப் பையில் 

2ஏக்கிகள் அதிகமாகச்; சுரந்தாலும் பெண் . போலி 
அலித்தன்மை ஏற்படலாம். fc, 

ட ome, ப்பம் wi, one 

grterg | Dye. 
1. Best & Taylor, Physiological Basis of Medical 

_ . Practice, .8th .. Edition, W.B.. Saunders — ஆ 
ன Philadelphia, 1967. , 

2, மிகா. கலில் (Ed)., Marshell’s Physiology of 
-. Reproduction,’ Third Edition, Spottrs:. Wood 

Ltd., London & Calchester, 1966.
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அலுமினியப் பதனிடும் | முறை ம்க்கும் பழமையானது. 
வரலாற்றைப் பார்க்கும் ' போது முடியைச் செய்யும் 
தோல்கள் உருவாக்கவும் அலுமினிய உப்புகளைக் 
கொண்டு தோல்களைப் பதனிடவும் இயலும் என்று 
எடிப்தியர்களும் உரோமானியரும் ஈராயிரம்ஆண்டு 
களுக்கு முன்பே அறிந்தனர் என்பது தெளிவாகிறது. 

ட் அலுமினியப் பதனிடு, நிகழ்ச்சியின் . மாறுபடும் 
தன்மையால் ௨ ண்டாக்கப்படுகின்ற தோலின் : வழக் 
கத்திற்கு' மாறுபட்ட தன்மைகளால் .. ; இதனை 

மற்றப் பதனிடு முறைகளிலிருந்து பிரித்து : அறிவதற் 
காக ' டாயிங் - (tawing) என்று அழைத்தனர். தொல் 

ப்ழங்காலத்தில் அலுமினியப் 'பதனிட்ட: தோல்கள் 

நிலையற்ற தன்மையுடையவையாக,அதாவது குளிர் 
நீரில் கழுவும்போது “டாயிங்”: செய்யப்பயன்ப்டுத்தப் 
பட்ட உப்புகள் வெளிவந்து தோல் பதனிடப்படாத 

நிலையை அடைந்தன. அலுமினிய 'ஃஉப்பு . மட்டும் 
கொண்டு டாயிங் செய்யப்பட்ட தோல்கள் 
மெலிந்தும் முரடாகவும் விரும்பத் தகாதவையாகவும் 
இருந்தன. அண்மைக்காலத்தில் சென்னையிலுள்ள 

மையத் தோல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலும் (ஜே!(8] 
Leather Research Institute) m@r mae gud Qeusuns 
பட்ட ஆய்வுகளின் பயனாகத் தேவையான அளவுக்கு 
நிலையான ' -:: தன்மையுடைய : :கார அலுமினியச் 
சல்பேட்டு "அல்லது குளோரைடு நீர்மங்களைப் பெற 

இயலுறைது. நீராவி கொன்டு நன்றாகச் சூடுபடுத்திய 
அலுமினியச் சல்பேட்டு அல்லது குளோரைடுடன் 

சோடியம் கார்பனேட்டையும் ஆக்சிஜன் சேர்ந்த 

இயைபியல் பொருள்களான சோடியம் சிட்ரேட்டு 

(sodium citrate), g7Ger.@ (pthalate), omit 

Goi_@ (tartrate) போன்ற பொருள்களையும் சேர்த்து 
நிலையான' தன்மையுடைய காரஅலுமினிய உப்பு 
களைப் (பெறலாம். இவற்றைக் கொண்டு அவற்றை 

இடைவெளி கொண்ட பி. எச். அளவு (௫ 4810௦) 
வரிசையில் பதனிட இயலும், இவை போன்ற கார 
அலுமினிய உப்புகளால் பதனிட்டு நிலையான 
தன்மையுடைய அலுமினியப் பதனிட்ட தோல்களைப் 

பெற இயலும். இந்தத் . -தோல்களின். அர்க் 

தன்மை அதிகமாக இருக்கும். 

குறைந்த பி. எச். அளவில் அலுமினிய உப்புகள் 

குரோமிய உப்புகளைவிீடத்.' தோல்களுக்கு 

அதிகமான கவர்ச்சி தருவனவாக இருக்கின்றன. 

அலுமினிய உப்புகள் தோலிலுள்ள புரதப் பொருள் 

களுடன் செயல்பட்டுத் தோலைப் பதனிடுகன்றன. 
புரதப் பொருள்களுக்கும் 'அலுமிளீய உப்புகளுக்கும் 

இடையே :ஏற்படும். பிணைப்பு, குரோமிய உப்பு 

- 
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களுக்கும் புரதப் பொருள்களுக்கும் இடையே ஏற்படும் 
பிணைப்பைப் போன்று அவ்வளவு வலிமையான 
தாகவும் நிலையாகவும் இல்லை.எனவே,அலுமினியப் 
பதனிட்ட தோலின் சுருங்கும் வெப்ப நிலையின் 
அளவு குரோமியப் பதனிட்ட தோலின் சுருங்கும் 
வெப்ப நிலையின் அளவைலிடக் குறைந்ததாக 
இருக்கும், அலுமினிய உப்புகளின் காரத் தன்மையின் 
அளவு மிகவும் குறுகிய பி.எச். அளவு வரிசையில் 
0 இலிருந்து 10 வரை செல்லுகிறது, இந்த உப்புகள் 

நிறமற்றவை. 

முற்காலத்தில் அலுமினிய உப்புகளின் உதவி 
யைக் கொண்டு கையுறைத் தோல்கள், கனமற்ற 
காலணித் தோல்கள், வார் நாடாத் தோல்கள் 
முதலியன பதனிடப்பட்டன. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் 
பிரான்சு நாட்டில் இது அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் 
பட்டது. குரோமியப் பதனிடுமூறை கண்டுபிடிக் 
கப்பட்ட பிறகு இதன் பயன்பாடு குறைந்துவிட்ட, 1. 
இன்றும் அலுமினியப் பதனிடு முறை சில பதனிடு 
தொழிற்சாலைகளில் சிலவகையான தோல்கள் 
பதனிடவும் பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகளில் 
வெண்மை நிறமுடைய தோல்களைப் பதனிடவும் 
முடித்தோல்கள்- பதனிடவும் பல வகையான கூட்டு 
முறைப் பதனிடுதலில் .முன்பதனிடவும் பின்பதனி 
டவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. : குரோமிய உப்பு 

களைப் போன்று அலுமினிய ருள் பதனிடு 
செயலைச் செய்கின்றன. ஆனால் அவற்றின் செயல் 
அவ்வளவு தஇறன்வாய்ந்தநாக இல். 

டட. 

பதனிடும் செயல்முறையைத் * இதொட்டுகளிலும் 
பீப்பாய்களிலும் செய்ய ; இயலும், முற்காலத்தில் 
முூன்வேலை செய்யப்பட்ட தோல்கள் மீது அலு 
மினி௰யம் உப்பு, முட்டைக்கரு, எண்ணெய், மாவு 
முதலியவை நிறைந்த , நீர்மத்தால் தடவப்பட்டுக் 

காயவிடப்படும்; பிறகு முதிரவிடப்படும். அதன் 
பிறகு கழுவப்பட்டு முன்போலவே மறுபடியும் 
அலுமினிய உப்பு கலந்த உப்பு கரைசல்கள் பூசப் 

படும், பிறகு காய வைக்கப்பட்டு நிறமூட்டப்பட்டு 
ஒப்பனை செய்யப்படும். 

oe ். முடித்தோல்கள் செய்யும்போது சவ்வுப் பகுதி 
யிலுள்ள சவ்வு நீக்கப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்டு அலு 

மினிய உப்புகளும் முட்டைக்கருவும் உடைய கரைசல் 
பூசப்பட்டுக் காய வைக்கப்படும். சில வாரங்களுக்குப் 
பிறகு மறுபடியும் கழுவப்பட்டு, ' முன்போலவே 
அலுமினிய உப்புடைய கரைசல் பூசிக் காயவைக்கப் 

படும். 

தற்காலத்தில் பீப்பாய்களில் கார அலுமினிய 
சல்பேட்டு அல்லது குளோரைடு கரைசலை 
உற்றி, அத்துடன் .சுண்ணாம்பு நீக்கப்பட்ட
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தோல்களைப் போட்டு சில மணிநேரம் அடலீட்டுப் 

பதனிடப்படுகிறது. 

மற்றொரு முறைப்படி சுண்ணாம்பு நீக்கிய தோல்' 
களைச் சுழலும் பீப்பாயில் :போட்டு ஆடவிட்டு, 
அத்துடன் கார அலுமினியச் சல்பேட்டு அல்லது 
குளோரைடு கரைசலைச் சேர்க்க வேண்டும். ' பிறகு 
இந்தப் பீப்பாயில் சோடியம் கார்பனேட்டு கரை 
சலைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, நீர்மம் வீழ்படியும் 
எல்லை வரை சேர்க்க வேண்டும். அடுத்தநாள் 
தோல்கள் வெளியே எடுக்கப்பட்டு, . வடியவீட்டு, 

சுருக்கம் நீக்கப்பட்டு,சவப்பட்டு எண்ணெய்க் குழம்பு 
கட்டப்படும். மற்றைய பதனிடு முறைகளில் பயன் ' 

படுத்தப்படும் எண்ணெய்க் குழம்புகள் இதற்கு 
ஏ.ற்றவையல்ல. எனவே முட்டைக்கரு, தவிடு, . எண் 
ணெய் முதலியவை கலந்த பசையைத் தடவுவார்கள். 
பிறகு தோல்கள் உலர்த்தப்படும். 

தற்காலத்தில் தகுந்த எண்ணெய்க் குழம்புகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக இந்தப் 
பதனிடு முறையில் கவண். : /பட வேண்டியவை, 1) 
நீர்மத்தின் பி.எச். அல... _நீர்மத்தின் செறிவு, 
9) நீர்மத்தில் கலந்திருக்குட டவர் உப்புகளின் 
அளவும் தன்மையும் 4) நீர்மத்தின். காரத்தன்மை, 

5) பதனிடும் கால அளவு 6) பதனிடப்படும் வெப்ப 
நிலை மு தலியவையாகும், 
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ப. 

20 ஆம் நூற்றாண்டில் மிகப். பயன்தரும் : பொரு 
ளாக விளங்குவது அலுமினியம் : (1௯110). இது 
பளபளப்புள்ள, மின்கடத்து திறன்: மிகுந்த, வேதி 
வீனைத்திறன் பெற்ற மிகவும். பயனுள்ள உலோகம், 

ட 

79 ஆம் தூங்காண்டில் ஐரோப்பிய அர்சர்கள்' 
இதனை ஓர் அரிய பொருளாகப் போற்றி, இதனைக் 
கொண்டு அணிகலன்களைச் செய்துகொண்டனர். 

ஆனால், 20 ஆம் நூற்றாண்டின். பிற்பகுதியிலோ, 
இது தட்டுகள், சமையல் பாத்திரங்கள் . செய்யப் 
பயன்படுத்தும் மலிவானதொரு ' உலோகமாகி 

விட்டது. : -20 ஆம் நரற்றாண்டினை. *அலுமினிய௰க் 
காலம் என்று கூறுமளவுக்கு இது . எங்கும் பரவி. 
வருகிறது. 

அலுமினியத்தின் முக்கிய. தாதுப்பொருள் : பாக் 
சைட்டு (020௩16) எனப்படும் நீரேற்றம் பெற்ற அலு. 
மினியம் ஆக்சைடு (13412160 81170 03406) 
Al, B,0) ஆகும் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தி, 

அஇலிருந்து, அலுமினியம் “பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.. 
இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, பிகார், மத்தியப்பிரதேசம், 
ஒரிசா, மகாராஷ்ட்டிரம் ஆகிய மாநிலங்களில் நிலத் 

இலிருந்து பாக்சைட்டு வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது, 
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் ப இந்திய...அலுமினிய நிறுவனம் பல தொழிற் 
சாலைகளில், 'அலுமினியத்தைப் பெருமளவில். உற் 
பத்தி செய்கிறது. தமிழ்நாட்டில், சேலத்துக்கு அருகே 
உள்ள மேட்டூரில் மலிவாக நீர்மின்திறன் . இடைப்ப 
தால் அதனைக் கொண்டு . அங்கு. அலுமினியம், 
பாக்சைட்டு தாதுவிலிருந்து.. ae அலை ரித் 
தெடுக்கப்படுறெது. 

அலுமினியத்தின் அணு எண் 72, “இது தனிம 
மீள்வரிசை அட்டவணையில் (periodic table) 13 ஆம்: 

இட்த்தைப் பெற்றுள்ளது. இதன் அணு உட்கருவில் 
72 புரோட்டான்களும் 13 நியூட்ரான்களும் உள்ளன. 

அலுமினியத்தின் அணு எடை 26, 9815. இயற்கை: 
யில் கிடைக்கும் அலுமினியத்தின் . அரிடத், தனிமம் 
Al? மட்டுமே. ் 

அ லுமினியத்தின் எலெக்ட்ரான்: அமைப்பு' 2, 8,3 
அல்லது 718” 254 2ற£ 3853: என்று குறிப்பிடப்படு 
கிறது. அதன் வெளிச்சுற்றில் மூன்று எலெக்ட்ரான்' 
களே (383 301) இருப்பதால் அலுமினியத்தின் இணை 

இதன் மூன்று. 

் மேற்குறிப்பிட்ட எலெக்ட்ரான் அமைப்பின் விளை 
வாக" தனிமவரிசை “ 'அட்டவணையில் அ லுமினி௰ம் 

II-B பத்தியில் (column) 'இடம்பேற்றுள்ளது. ' ‘ 

கண்டுபிடிப்பு. இலத்தின் மொழியில் இது அலு 

மினியத்தின் ஒரு சேர்மமான. படிகாரம் (alum). 
என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிலிருந்துதான் .. அலு 

மினியம் என்ற பெயர் உருவாகியுள்ளது.



இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, ஆடை 
களுக்குச் சாயம் தோய்க்கும் நிறம் நிறுத்தியாக 
(௩௦1201). 'எடிப்திய, . கிரேக்க, உரோமானிய 
மக்களால் . படிகாரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. 
இந்தியாவில், கி.பி... . இரண்டாம் : நூற்றாண்டில், 
சிறந்த அறுவைச் : சிகிச்சை. மருத்துவராக 
விளங்கிய சுஸ்ருதா (605014) என்பவர், படிகாரத்தை 
மருத்துவத்துறையில் | பயன்படுத்தினார் எனது 
குறிப்பிடத்தக்கது. : “4 

கி.பி, 1808 இல் டேவி (11,040) என்பவர், மாசு 
கலந்த வடிலில் அலுமினியத்தைப். பிரித்தெடுத்தார். 
சி.பி. 1827 இல் ஓவர் (1, 761180) என்பவர்' அலு 
மினியம்.”. குளோரைடு- -பொட்டாசியம் கலவையை 
வெப்பப்படுத்தித் தாய வடிவில் 'அலுமினியத்தைப் 
பெற்றார். மேலும், சோடியம் அலுமினியம் குளோ 
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ரைடு (NaAICl,) மின்பகுப்புறும்போதும், அலு 
மினியம் கிடைக்கிறது. இதை, சி.பி. 1854 இல் புன் 
சன் (1ய1520), டெவில்லே (841116) என்னும் அறிஞர் 
கள் கண்டறிந்தனர். இறுதியாக ' 8.பி, : 1886 இல் 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் (10.5.&.) ஹால் 
(0. 14. 11211) என்பவரும், பிரான்சு தேசத்தில் 
ஹெரால்ட் (2.1. 17620010) என்பவரும் தனித்தனியே 
அராய்ந்து, மிக எளிய முறையில் — அலுமினா 
(alumina, Al,O,; )-க்ரையோலைட்டு(00/0145, Na ,AIF,) 

'கலவையை மின்னாற்பகுத்து' மிகத் தூய்மையான 
வடிவத்தில் அலுபினியத்தை உற்பத்தி செய்ய வழி 

வகுத்தனர். 

- அலுமினியம் தனிம ” நிலையில் இயற்கையில் 
கிடைப்பதில்லை, பல சேர்மங்களின் வடிவில்தான் 

  

    
    

டட. oe re ee ஆர் 23 
் * 'பாக்சைட்டைத் தூய்மையாக்கல் 

le சுரக்க வண்டிகள் 2. Spee opsarted 8, மண்வெட்டி 4. தக்கை 5, சுமை மிகுதி 6. தானியங்கி 7. நொறுக்கி 

8, அடுக்கி 9, அலம்பு ‘Bt 20. அலம்புத் தரைகள் 11, களிமண், சிலிக்கா கழிவு 72, உலர்த்தும் ' காளவாய் 39, சுவாலை 

14. அளவுகேரல் 28, மூடிய தரவி வண்டி 16. அலம்பிய பாக்சைட்டைத் தூய்மைப் படுத்துவதற்கு.
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இயற்கையில் காணப்படுகிறது. பூமியின் மேலோட்டி 

லும் (மோம்£5 5) சந்திரனின் மேலோட்டிலும் 

(0௦௦0'$.0705()மிக அதிகமாகக் கிடைக்கும் உலோகம் 

இது, 

எரிமலைகளில் இருந்து வெளியாகும். இக்குழம்பு 
(lava), கெட்டியா உருவாகும் ஃபெல்ஸ்பார் 
(1615080),அபிரகம் (௩1௦2), சிலிகேட்டு கனிமங்களில் 
அலுமினியம் காணப்படுகிறது. இவை இிதைந்து, 
களிமண் உருவாகிறது. எனவே, களிமண்ணிலும் 
அலுமினியம் உள்ளது.பூமியின் மேலோடு 16 இலோ 
மீட்டர் அழமுள்ளது. அதில், 98% அலுமினியம் 
உள்ளது. எனவே, உலகின் மேலோட்டில், மிக அதிக 
அளவு காணப்படும் உலோகம் அலுமினியமே, 

அலுமினா(81ய௩(108) பிற தனிமங்களில் சிறிதளவு .... 
ஆக்சைடுடன் கலந்த நிலையில், பல பயன்மிகு 
கனிமங்களாக இயற்கையில் கிடைக்கிறது. அணி 
சுலன்கள் செய்யப் பயன்படும் இவப்புக்கல் (ruby), ° 
Besa (sapphire) yAuem se cpeomGui. குரோ: ர 
மிய ஆக்சைடும், குரோமியம்[இரும்பு ஆக்சைடுகளும், 

அலுமினிய ஆக்சைடுகளும் கலந்துள்ளன. தேய்ப்புப் ... 
பொருளரகப் (௧0185196) பயன்படும் கொரண்டம். ... 
(corundum), eriof! (emery) ஆகியவற்றில் அலுமின௱ ::.. : 

a
 

- வுடன் சிறிதளவு இரும்பு ஆக்சைடு (1₹6,0,) கலந் ன் இ 
திருக்கும், 

- அலுமினியத்தை' உற்பத்தி. செய்யத் 'தேவைப்'.. 
படும் பாக்சைட்டும், கரையோலைட்டும் மிக அதக ' 
அளவில் வெட்டி FOS SLUG அலுமினியக் கணிமங் 
களாகும். ் 

J 

- பிரித்தெடுத்தல். . வாடின Oe தாதுப் பொருளின் 
இரும்பு ஆக்சைடு, டைட்டேனியம் ஆக்சைடு, சிலிக்கா 
போன்ற மாசுகள் கலந்துள்ளன. அவை, பேயர் 

முறையில் (083 process) முதலில் நீக்கப்படு 

கின்றன. இம்முறையில், சுட்ட் பாக்சைட்டு,: அடர் 

சோடா காரக் கரைசலுடன், 1500 உயர் அழுத்தக் 

கலன்களில் கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது. அப்போது, 

அலுமினா கரைந்து,.சோடியம் அலுமினேட்டு கரை 

சலைத் தருகிறது. அலுமினாவில் உள்ள: மாசுகள் 
கரைவதில்லை. மாசுகள் வடிகட்டி நீக்கப்படுகன்றன. 

Al,O, + 2 NaOH + 2 NaAlO,+H,0 

. இவ்வாறு எடைக்கும் சோடியம் அலுமினேட்டு குரை. 
சலுடன், சிறிதளவு. தூய அலுமினியம் manors 

சைடைச் சேர்த்துக் கலக்கும்போது, பெருமளவு அலு  _ 
மினியம் ஹைட்ராக்சைடு (&1(011)) வீழ்படிவாகப் , 

பிரிகிறது. இதனை, 12006 க்குச் சூடுபடுத்தி தூய ன் 
அலுமினா (க, ௦), பெறப்படுகிறது. 

soe ied ப ௯ ல் i வட 

_துூய்மை உள்ள அலுமினியம், 

. தூயஅலுமினியம் கிடைக்கிறது. 

உருகிய நிலையிலும், அலுமினா மின்சாரத்தை 
நன்கு கடத்துவதில்லை. ஆனால் 20% அலுமினா, 
60% -க்ரையோலைட், 20%. ஃபுளுவோஸ்ஃபார் 
(110௦75, கே?) ஆகியவற்றின் கலவை, : உரு 
நிலையில் - (9006) மின்சாரத்தை . நன்கு கடத்து 
கிறது. இக்கலவை மின் உலையில் இடப்பட்டு,'. நேர் 
மின்சாரம் . செலுத்தப்படும்போது, அலுமினியம் 
எதிர் மின்வாயில் (௦810006) உண்டாறைது. 

இந்த மின் உலையில், இரும்புக்கலன் ஒன்றில் 
உட்புறம் அமைந்துள்ள கிராஃபைட்டு (8ா1ம்(6), 
எதிர்மின்வாய் ஆகச் செயல்படுகிறது. இக்கலனில் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிராஃபைட்டுத் தண்டு 
கள்,நேர்மின்வாய்களாகச் (8௩௦068) செயல்படுகின்றன. 
இவற்றிற்கிடையே,' முன்பு குறிப்பிட்ட கலவை -நிரப் 
பப்பட்டு மின்சாரம் செலுத்தப்பட்டு . (9000 க்கு] 

சூடுபடுத்தப்படுகிறது. உருகிய கலவையின் மீது 
: திண்மநிலையில் கலவை இருக்கும். இதன் மீது 
தூளாக்கப்பட்ட கல்கரியின் படலம் இருக்கும். 
மின்பகுப்பு நிகழும்போது, பின்வரும் வினைகள் 

“Baphe pen, arti 

ட 2 த்ர ஆத a ~ AL oO, 

எதிர்மின்வாய் : க1£* 3 22. த 

நேர்மின்வாய் : 0? + (0) +2° 

நேர்மின்வாய் :2(0) 5 O, 

இவ்வாறு, எதிர்மின்வாயில் உண்டாகும் அலு 
மினியம், உருகிய நிலையில் இருக்கும்; இரும்புக் 
கலனின் அடைப்பானை நீக்கி, அது வெளியேற்றப் 

படுகிறது. அதன் தூய்மை 99,5% அகும். 
அதனுடன் இரும்பு, , சிலிக்கான் போன்ற மாசுப் 
பொருள்கள் சிறிதளவு கலந்திருக்கும், 

கராஃபைட்டு நேர்மின்வாயில் வெளியாகும் ஆக் 

Aner, மின்வாயுடனேயே வினைபுரிந்து; கார்பன் 

மோனாக்சைடு அல்லது கார்பல் டைஆக்னசடு 
வளிமங்களைத் தரும். மின் பகுப்பு தொடர்ந்து 
நிகழ்வதால், அலுமினாவின் அளவு குறைய ஆரம் 
பிக்கும் இதனை ஈடு செய்யத் தேவையான 
அலுமினா மின் உலையில் சேர்க்கப்படும், 

- மேற்குறிப்பிட்ட முறையில பெறப்படும் 95.5% 
உப்பே முறையில் 

(140065 ௦௦688) மீண்டும் மின்சாரத்தைத் கொண்டு 

தாய்மை அக்கப்படுகிறது, அப்போது, 99, 99% 

௬ 
டசி
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ல் Oy 25 

- பாக்சைட்டிலிருந்து அலுமினா பெறுதல் 

3.  சுரநிகத்திலிருத்து பாக்சைட்டு 8. சேமிப்பு 3. இறுக்கி 4, 

பரிமாற்றிகள் 8. வடிப்பிகள் 9) உருக்குவதற்கு 70. நீராவி 

34. நொறுங்யெ பாக்சைட்டு 78. நொறுங்கிய சுண்ணாம்பு 16. 

அலம்பும் இறுக்கி ச, கழிவுக் குனம் 8, செறிப்பிகள் 7, வெப்பப் 
23, பச்சை நீர்மம் 72, மணல் வகைப்படுத்தி 13, வீழ்ப்படுத்திகள்ஃ 

ஊதி எறியும் தொட்டிகள் 17, முதன்மை வகைப்படுத்தும் இறுக்கி 
78. அலுமினா (வெள்ளைப் பொடி) 19. உருளி 20, மிதக்கும் கலவை 83, வெப்பப்படுத்திகள் 88, விதை 83, எரிகாரம் 
24. பயன்படுத்திய நீர்ம ஒட்டம் 28, குளிர்விப்பான் 86, 
வகைப்படுத்தும் இறுக்கி 29, வடிப்பான் 

.. இயற்பியல் பண்புகள், தூய அலுமினியம், தோற் 

றத்தில் வெள்ளியைப் போல் பளபளப்பானது, 

அதைக் கம்பியாக நீட்டவும், மெல்லிய  தகடாகச் 

செய்யவும் முடியும். இது, இலேசான உலோகம். 

இதன் ஒப்படர்த்தி 2. 70. உருகுநிலை 6600, கொதி 

் நிலை 2,46720, அலுமினியம் , வெப்பத்தையும் 

மின்சாரத்தையும் நன்கு கடத்துகிறது. 

இப்பண்புகள். காரணமாகவே, 

பல்வகைப் பயன்சுளைப் பெற்றுள்ளது. 

சுற்றும் காளவாய் 

அலுமினியம் . 

27. மூவிணையவகைப்படுத்தி 28, சஈரிணைய 

வேதிப்பண்புகள். அலுமினியம் வினைத்திறன் 
மிகுந்த உலோகம் ஆகும்; பல அலோகங்களுடன் 

வினைபுரிந்து, அவற்றின் சேர்மங்களைத் தருகிறது, 
ஆக்ஜெனுடன் இதன் ஈர்ப்பு அதிகம். ஆக்சிஜனில் 

அலுமினியம் எரியும்போது, அதன் ஆக்சைடு உரு 

வாகிறது. 

4 Al + 30, > 2Al, O; 

இவ்வினையில் வெப்பம் பெருமளவில் வெளியாகிறது,
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ர ர ட! மிட கட்டம் புட 

." உலோக அலுமினி௰ம் தயாரித்தல் 2? ் என்ப வட கட ர 

ட 

௪ 

ச 
2 

3. நேர்மின்முனை சரி செய்யும் சக்கரம் 2. கரிம நேர்மின்முனை 3, அடையாள விளக்கு 4. அலுமினா தாவி 5, அளக்கும் வழி 
6. அறுமினா கொடுக்கும் தாவி 7. நேர் மின்சாரம் 8, மின் ஊற்று 9, எஃகு ஒடு 10, கலக்குதல் 13. தட்டுதல் 22, வரிசையான 

ஒடுக்கப் பானைகள் 13. வெப்பக் காப்பு 44. கரிமப் பூச்சு (௭இர் மின்முனை) 15. உருகிய அலுமினியம் 6, கரையோலைட் . தொட்டி 

37, கொட்டுதல்: 78, பிடி உலை 19. ஒடுக்கும் பானை 80, தயாரிப்புக்கு .27. அலுமினியம் கட்டி 22, வார்த்தல் 28, மின்காப்பு 
24, மின்சாரம் ட டவ் ட ப கன் உ வ டி 

mle be, பட டட ட்டு Buda ் ட் ர ae De Ba 

இரும்பு, குரோமியம், மாங்கனீஸ் 'ஆயெவற்றின்: 
ஆக்சைடுகளுடன் அலுமினியம்: வினைபுரிந்து, 
அவற்றின் உலோகங்களையும், அலுமினாவையும்' 
தருகிறது, இவ்வினைகள், - இரும்புத்... துண்டுகளை 
இணைக்கவும், குரோமியம், மாங்கனீஸ் உலோகங் 
களைப் : .பிரித்தெடுக்கவும் ::: பயன்படுகிறது. : .இம்' 

முறைக்குத் DET HM epenm (thermit process) erst my: 
Quut, rr ea ௩5 ஐ ட்ப 

காற்றில் இறந்து வைக்கப்பட்ட தூய . அலுமினி' 
யம். காற்றில் உள்ள : ஆச்சிஜனுடன் .. இணைந்து, 
அலுமினியத்தின் மீது கெட்டியாக ஒட்டிக் கொள்ளும் *



தன்மையுள்ள மெல்லிய &1,05 படலத்தை ௨. 
வாக்குகிறது.' இதனால், 'காற்றில் பாஇுக்கப்பட்ட் 

_ அலுமினியம், துருப்பிடிப்பதில்லை. இவ்வகையில், 

அலுமினியம் துரு ஏறா எஃகு (8(4101658 916821) போல் 
செயல்படுகிறது.... ஆனால், துரு ஏறா . எஃகை விட, 
அலுமினியத்தின் விலை மிகக் குறைவு, இதனா 

லேயே, மின்கடத்தும் கம்பி தயாரிக்கவும், சமையல் 
கலன்களைச் செய்யவும் அலுமினியம் பதும 
பயன்படுத்தப்படுகிறது, 

நீர்த்த அல்லது அடர்  ஹட்ரோகுளோரிக் 

அமிலத்தில், அலுமினியம் எளிதில் கரைகிறது. 

2Al + 6 HCl + 2 AICI, + 3H, 

நீர்த்த கந்தக அமிலம், ' அலுமினியத்துடன் வினை 
புரிவதில்லை. ஆனால், அடர் கந்தக அமிலம் 

வினைபுரிந்து, சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வளிமத்தைத் 
தருகிறது. நீர்த்த அல்லது அடர் நைட்ரிக் அமிலத் 

துடன், அலுமினியம் வினை புரிவதில்லை, மெல்லிய 
ஆக்சைடு. படலம் உருவாவதே இதன் காரணமாகும். 

நீர்த்த" சோடியம், . (அல்லது' பொட்டாசியம்) 
ஹைட்ராக்சைடுக் கரைசலுட்ன் அலுமினியம் வினை 

புரிகிறத. அப்போது, சோடியம் அலுமிமனேட்டு ௨௫ 
வாகி ஹைட்ரஜன் வளிமம் வெளியாக mai 

2 Al+2 NaOH +2H,0° 
v 

2 NaAld, +3 Hy 

சோடியம் ' ஹைட்ராக்சைடு :' சேர்க்கப்படும்போது, 
அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு (க1(011),) வீழ்படி 
வாகக் கிடைக்கிறது, " ஈரியல்புத்தன்மை (௨௦161௦ 
nature) உடைய சேர்மங்களுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக் 

காட்டு Al (OH); 335 அது, அமிலங்களில் கரைந்து, 

அலுமினியம் உப்புகளைத் தருகிறது. 

2-Al (OH), + 3H,SO > Al, (SO.), # 6H, 

் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலுடன் வினை 

புரிந்து, சோடியம் sion கரைசலைத் தரு 

கிறது. 

". AVOH), +°NaOH > NaAlO, + 2 H,0 

“பயன்கள். அலுமினிய - உலோகம் மிகவும் பய 
gear EG பொருளாகும். இலேசாக இருப்ப 
தாலும், வெப்பத்தை நன்கு' கடத்துவதாலும், துருப் 
பிடிக்காமல் இருப்பதாலும் தட்டு, தவலை, குவளை 
போன்ற சமையல் பாத்திரங்களைச் செய்யப் ' பயன் 

அலுபினிமர் உ 'சேர்மங்களின் நீர்க் கரைசலுடன், 

அலுமினியம் 531. 

படுகிறது. அலுமினியத்தூள் கலந்த குழைவணப் 
ஸ்ச்சுகள் (றக1௭15)) இரும்பு வாயில்கள், சாளரங்கள், : 
கம்பங்கள் போன்றவை. துருப்பிடிக்காமல் இருக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

. தாமிரத்தின் விலை அதிகமாகிக்கொண்டு வருவ 
தால், அதற்குப் பதிலாக, அலுமினியம் ஒரு மின் 
கடத்தியாக, கம்பி வடிவில் வீடுகளிலும், தொழிற் 
சாலைகளிலும், மேலும் நெடுந் தொலைவு மின்சாரம் 
தாங்கிச் செல்லும் மின்செலுத்தக் தொடர்களிலும் 
பெருமளவீல் பயன் படுத்தப்படுிறது. 

மக்னீசியம், தாமிரம் போன்ற உலோகங்களோடு 

கலந்து, பல இலேசான ஆனால் உறுதியான உலோ 
கக கலவைகளை : அலுமினியம் தருகிறது. அவை, 
எல்குக்குப். பதிலாக, சைக்கிள், கார், அகாய 
விமானம் போன்ற சாதனங்களைச் செய்யவும், 
வேதித் தொழிற்சாலைகளில் குழாய்கள், . வினைக் 
கலங்கள் (reaction vessels), வெப்பமாற்றிகள் 

போன்றவற்றை உருவாக்கவும் பெருமளலில் பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய உலோகக் கலவை 
களில் (311038) சீழுள்ளவை சிறப்பானவை. 

அலுமினிய வெண்கலம் மே, 90%; &1. 10% 
் Al, 90°; Mg, 10% 

Al, 95%; Cu, 4% 

Mg, 0.5%; Mn, 0.5% 

மெக்னேலியம் 

. டுராலுமின் 

சேர்மங்கள். பொதுவாக, அலுமினியத்தின் சோர் 
மங்களில், அதன் இணைதிறன் (181600) மூன்றாக 

உள்ளது. உயர்ந்த வெப்பநிலையில், இணைதிறன் 
ஒன்று அல்லது இரண்டு உடைய இலை சேர்மங்கள் 
அ.ருவாவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள து. 

கறு. :; AICI, Al,O 

கறு கவ 

அலுமினீயத்தின் முதன்மையான சேர்மம், அலு 
மினா அகும். . இது, இயற்கையில் பாக்சைட்டு வடி 
வில் கடைக்கிறது. தூய அலுமினா, வெண்மையான 
தூள் : வடிவுடையது. அதன் உருகுநிலை அதிகம் 
(20750). செயற்கை ஆபரணக்கற்களைச் செய்யவும், 

**அலுண்டம்'” என்னும் பெயரில் வழங்கும் ஆய்வகக் 
குழாய், மூசை (pure mould) முதலியவற்றைத் தயா 
ரிக்கவும், நிறச்சாரல் பிரிகை (chromatography) 

முறைகளில் தாங்கியாகவும் இது பயன்படுகிறது. 

- அலுமினியம். குளோரைடு (4101) குளோரின்: 

வளிமத்தில் அலுமினியத் துருவல்கள் சூடேற்றப் 
படும்போது, இது அவி வடிவில் உருவாகிறது. அதனை



332 அலுவலகக் கருவிகள் 

ஒரு புட்டியில் குளிரச் செய்து, வெண்ணிறமுள்ள 
பொடியாகப் பெறலாம். அதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு 
க்1,01,-இது, ஒரு சகப்பிணைப்புச் (௦0481201) சேர்மம் 
ஆனும், இதனால்தான், இப்பொருள், பென்சீன் 
போன்ற கரிமக் கரைப்பான்களில் எளிதில் கரை 
கிழது, பலவகைக்கரிமச் சேர்மங்களைத். தயாரிக்க 
ஃப்ரீடல்-கிராஃப்ட்ஸ் வினையில் (1416ம்61012118 reac- 

110௦) நீரற்ற அலுமினிம் குளோரைடு ஒரு சிறந்த 
வினையூக்கியாகப் பயன்படுகிறது. :... . 

அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு(க1,(50,) . 18 11,0).படிக 

வடிவில், பாக்சைட்டுத் தாதுவும், அடர் கந்தக 

அமிலமும் விளைபுரியும்போது இது உருவாகிறது, 
| இது ஒரு வெண்மையான உப்பு. காகிதம் தயாரிக்கும் 

தொழிலிலும் நீரைத் அறையைக் இல் பயன் 

படுகிறது. 

பொட்டாஷ் படி காரம் (Potash sium) படிகாரங் 
களில் இது மிகவும் முக்கியமானது. இது படிக 
நீருடன் கூடிய பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்டு, அறு. 
மினீ௰ம் சல்ஃபேட்டு ஆகியவற்றின் இரட்டை உப்பு 
(00016 5814) ஆகும். அதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு 
௦ 419(500.. 24 1,0-இந்த இரண்டு.சல்ஃபேட் 

உப்புகளும் சமமோலார் (equimolar) அளவில் 

சோர்ந்த நீர்க்கரைசலை 'ஆவியாக்கும்போது, படிகாரப் 

படிகங்கள். உருவாகின்றன. இவை எட்டு முகங்களை 
உடைய எண்பட்டக (௦௦42454100) வடிவில் உள்ளன. 
படிகாரம் பயனுள்ள .ஒரு பொருள், பருத்தித் துணி 
களுக்குச் சாயம் ஏற்றும் முறையில், நிறம் ஊன்றி 
(mordant) ஆகவும், 'தோல்' பதனிடும் ப்ணியிலும் 

_ (ரக்த), முசுத்தை மழிக்கும் போது. தொற்று நீக்கி 
(4161016010) ஆகவும், குடி.நீரைத் ' தூய்மை செய்ய 

. வும் படிகாரம் பயன்படு£றைது. 

அண்மையில் விண்வெளியில் , ) கதிரியக்க அலு 

மினியம் (AP’®) மிகவும் அதிக அள்வு இருப்பதாகக் 
கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் காரணமாக 
கதிரியக்க மக்னீசியமும் (1826) விண்வெளியில் 

அதிகமாக இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்த இரு கண்டுபிடிப்புகளின் : பயனாக. வான் 
இயல் அறிஞர்கள் சூரிய மண்டலத்தின் தோற்றத்தின் 
கருத்துக்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். 
என்று நம்பப்படுகிறது. ' 
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அலுவலகக் கருவிகள் aye 

காண்க, கருவிகள், அலுவலகக் ் 

அலுவலக மேலாண்மை. 

அலுவலகம் ஒரு தொழிலமைப்பின் மூளை-௮ நிவின் 
இருப்பிடம்: எனச் சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு: 
தொழிலமைப்பு செம்மையாகவும் சிக்கனமாகவும்: 
இயங்குவதற்குக் கொள்முதல் . துறை, 

துறை, விற்பனைத் துறை போன்றவை செவ்வனே 
* உற்பத்தித் 

இயங்குவது 'எவ்வளவு இன்றியமையாததோ அவ்வ. 
ளவு இன்றியமையாததே ' அதன் அலுவலகமும் செம் 
மையாகச் செயல்பட வேண்டுவதும். ' ் 

அலுவலகம், தொழிலை ஒரு முறைப்படுத்தும் 
தலைமையகமாகவும் பணிநிலையமாகவும் (service 
$1க1101) செயல்படுகிறது என்று . கூறலாம். அலுவல 

கம் தொழிலைச் சார்ந்த 'அனை த்துத்தகவல்களையும் 
திரட்டி அத்தகவல்களை த்: தக்கபடி. ஆராய்ந்து செய 

லாக்குநருக்குக் (கேலே((965) கொடுத்து, அதன்மூலம்: 
பங்கீடு (distribution), உற்பத்தி (01041011௦0), கொள் 

முதல் (0ா௦௦7ச), . பொதுநிதி (104006) மூதவிய 
வற்றை ஒருமுகப்படுத்த உதவிபுரிகிறது.. 

. அலுவலகத்தை . 
(servant of management) என்றும் கூறலாம். “au. 
காரத்திற்கு அதன் Soovenn Ihe ager (main spring) 
எத்தகையதோ அத்தகையதே தொழிலமைப்புக்கு 

அதன் அலுவலகமும்'', என்று பேராசிரியர், tee A 

(210215) : அலுவலகத்தின் 

வலியுறுத்திக் கூறுகிறார். 

மேலாண்மை. என்பது உற்பத்தித் திறனை. மிகுதி 
யாக்கும் நோக்குட்ன் பல துறைகளையும் ஒருமுகப் 
படுத்துகிறது. மேலாண்மையின் பொதுக்கோட்பாடு 
களை, அலுவலகச் செயல்முறைகட்குப் , பயன்படுத் 

தலே ' அலுவலக. மேலாண்மையாகும்.. அலுவலக 

மேலாண்மையை நான்கு கூறுகளாக (901013) பகுத்து. 

வரையறுக்கலாம். அவையாவன, . வழிமுறை. 
(methods), ¢rgermachr (equipment), மூலப்பொருள் 

இன் நியமையாமையை, 

அமலாண்மையின்.. os ஊழியன் 4,



(materials), கணியர் ' தொகுதி (personnel) என்பன 
வாகும்... . a! ளோ we ofl ay ; 

மேற்கண்ட வற்றைத் தக்க . மேலாண்மையின் 
மூலம் ஒருமுகப்படுத்தலாம். இதையே Aw Cooma 
ளில் அறிவியல் முறைப்ப்ட்ட அலுவலக மேலாண்மை 
(scientific. office management) என்றும் கூறுவர். 
அமைப்பைத் தனித்தனி கூறுகளாக்கி நடைமுறைக்கு 
ஏற்றவாறு கூறுகளை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்படத் 
தக்க முடிவு. எடுப்பதே அறிவியல் முறைப்பட்ட 
மேலாண்மை ஆகும். .பல்வேறுபட்ட- கூறுகளை 
அளக்கக்கூடிய . அலகுகளாக மாற்றினாலன்றி அலு 
வலக மேலாண்மை, அறிவியல் முறைப்பட்ட அலு 
வலக மே மலாண்மையாகாது. 

வழிமுறை (Method), ஒரு செயலில் அடங்கியுள்ள 

பல்வேறு பணிகளைத் தனித்தனியே நன்கு ஆராய்ந்து 
அவற்றை எவ்வாறு ஒருங்கிணைத்துச் செயல்படுத்து 
வது எனத் தெவிவுபடுத்துவதே வழிமுறை (௦6(11005) 
ஆகும். ஆகவே. ஓவ்வொரு . பணியாளும் தனக்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட பணியை எவ்வாறு திறம்படவும் சிக் 
கனமாகவும் : செய்வது : என்பதை வழிமுறை தான் 

வரையறுக்கிறது. வழிமுறையினை ஆழ்ந்து ஆய்வ 
தன் மூலம்தான் தேவையற்ற அசைவுகளையும் 
வேலைகளையும் நீக்கீத்தக்க வழிமுறையைத் திறம் 
பட் அமைக்க முடியும், மேலும் ஓவ்வொரு பணியா 
ளும் மேற்கொள்ளும் பணிப்பளுவைத் துல்லியமாக 
வும் அளவிட முடியும், 

எந்தத் தொழிலைச் செய்வதாயிருந்தாலும் 
அதற்கு அந்த" அலுவலகம் ஒருங்கிணைந்த 
அமைப்பைத் (organised) தன்னகத்தே . கொண்டுள் 
ளதா எனவும் அலுவலக. மேலாண்மையர் அதுவல 
கத் தேவைகளை '' எப்படி கணித்தறிவது எனவும் 
முடிவு செய்நுகொள்ள வேண்டும். அவர் தனக்குத் 
தானே, “என்ன செய்யவேண்டும்?. ௮ அதை எவ்வளவு 
செய்யவேண்டும்? : ௮ அதை எப்படிச் செய்யவேண்டும்? 
அதை: யாரால் செய்யவேண்டும்?'* என்ற வினாக் 

களைக் கேட்டுக்கொள்ள ' "வேண்டும். அவர் அதற் 
கான வழிவகைகள், சாதனங்கள், பொருள்கள், பணி 
யாளர் முதலியன வற்றைத் தோர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் 
பாகவே பணியைப் பகுத்துக்கொள்ள வேண்டும், 

மேலாண்மைக் கூறுகளில் முதன்மையாகக் க௫த 
வேண்டியது வழிமுறையாகும். வழிமுறை தான் அலு 
வலகச் செயலாக்குநர் (011106 6%00011456) களின் கவ 
னத்திற்கு முதன்மையாக வருறது. . இதனுள் அலு 
வலக (ஒடஅமைவு (௦11௦6 134001), பணிவரிசைமுறை ் 
(01௦ ௦: ௭௦10,  பணிப்பட்டியலிடல். (scheduling), 
பணி அளவிடல் (work measurement), Uanl craflenw 
யாக்கம் (work simplification), அசைவு-நேர ஆய்வு 
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(motion and (16 94004165), செந்தர நடைமுறைகள் 
(standard practices), பணி அமைப்பும் பணி செய் 
(pens savofldensujtd (system and procedure audits), 
அடக்கவிலைக் கட்டுப்பாடு (0௦4 control ) ஆகியவை 

அடங்கும், 

அலுவலக இட அமைவு (0111௦௦ layout), Gr 
அமைவு என்பது பணியாளர்களுக்கும் துறைகளுக் 
@w (departments) yolsgu Or ஒதுக்கீடு (பரப்ப 

ளவு) ஆகும். நிதி வசதிகளும் தொடர்பு வசதிகளும் 

நிறைந்த இடமே அலுவலகத்திற்கு . ஏற்ற இடமா 
கும். அலுவலகத்தின் அளவு தொழிலின் தன்மைக் 
கும் அளவுக்கும் ஏற்ப வேறுபடுவது இயல்பு, ஒரு 

சிறு தொழில் நிறுவனத்திற்கு அதன் அலுவலகத்தை 
அமைக்க ஒரு சில சதுர மீட்டர் பரப்புடைய இடம் 
போதும், ஆனால் பெரிய நிறுவனத்திற்கு மிகப் 

பெரிய பரப்புள்ள இடம்கூடப். . போதுமானதாக 
இல்லாமல் இருக்கக்கூடும். அலுவலகத்தின் , அளவு 
நிறுவனத்திக்கு நிறுவனம் மாறுபட்டாலும் இட 
அமைவு ஓறத்தாழ ஒரே மாதிரியாக இருப்பது குறிப் 
பிடத்தக்கது. 

அலுவலக மேலாண்மையரின் மிக முக்கியப் 
பணி, . அலுவலகத்தின் இடஅமைவைச் செவ்வனே 
இிட்டமிடலாகும். ஏனென்றால், முறையாகத் திட்ட 
மிடப்பட்ட அலுவலகம் பணியை எளிமையாக்இத் 
திறம்படப் பணிகளைச் செய்து முடிக்க உதவுறது. 
இருக்கும் இடத்தைச் செவ்வனே பயன்படுத்திச் 
செலவினைக் குறைக்க உதவுகிறது, மேற்பார் 
வையை ($026141510௩) எளிமையாக்குறது. தொழில் 

கூடங்களில் உள்ள பல்வேறு துறைகளுக்குள் இடைத் 
தொடர்பை (intercommunication) விரைவுபடுத்து 

கிறது, அலுவலக எத்திரங்களை.பும் சாதனங்களை 
யும் நல்லமுறையில் பயன்படுத்த உதவுகிறது. 
தொழிலாளிக்கும் தன்னிறைவைத் தந்து அதன்மூலம் 
குழு ரி (௩௦1816) உயர வாய்ப்பளிக்கிறது. நன்றாக: 
அலுவலகப் பரப்பமைப்பு அமையாத அலுவலகம் 
இதற்ுு மாறான விளைவுகளை எறி குக்துக்கு 

பணி வரிசை முறை(1710ர ௦1 ௬௦%). இது மிகவும் 
முக்கியமான செயற்கூறு (18001), இதனுடைய 
நோக்கம் முடிந்தவரையில் பணிகளை நேோர்கோடா 
கவோ, வட்டவடிவமாகவோ அல்லது *ப” வடிவ 
மாகவோ தொடர்ந்து செல்லுமாறு அமைப்பதே 
யாகும். இம்முறையினால் பணிபுரிவோரின் அசைவு 

களும் அலுவலகத்திற்குள் நிகழும் கடிதத் தொடர் - 
பான அலுவல்களும் குறைய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. 

மேலும் இது அலுவலகப் பணியை மிகக்கட்டுப் 
பாட்டுக்குள் வைக்க வழிகோலுகிறது, பணிகளைத் 
தங்குதடையின்றிச் செய்ய .. ஒருமுகப்படுத்துகிறது 

(co-ordinates), . பணிவரிசைமுறை அலுவலக இட
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அமைவைப் பொறுத்துப் (office layout) ue துறை 
களைச் சார்ந்த பணிகளை, ஓரே 8ராக இயக்க 

உதவுகிறது, பணி வரிசைமுறை குறுக்குநெடுக்காக 
வும் மறுபடியும் பின்னோக்கிச் செல்லாமலும் , (60% 
(780%) இருக்க வேண்டும். அதை முடிந்த வரையில் 
தட்டுத்தடங்கலின் றித் தொடர்ந்து செல்லுமாறு 
அமைக்கவேண்டும். 

அன்றாடப் பணிகளாக (routine) பிற” அலுவல 
கங்களிலிருந்து வரும் கடிதங்கள்,” சம்பளப்பட்டியல் 
கள், விலைப்பட்டியல்கள் (18401065) "ஆகியவை ஒவ் 
வோர் அலுவலகத்திற்கு ஏற்ப அமையும். ஒவ்வோர் 
அன்றாடப் பணிக்கும் தகுந்த: பணிவரிசை முறை 
அமைப்பது என்பது 'இயலாததொன்றாகும்... இருந்த 
போதிலும் நல்லதொரு: "இயற்கையான : பணிவரிசை 
முறை அமைப்பினால் அலுவலகப் பணிகளைத் 
திறம்பட . இயக்க மூடிந்தால் ் அது அலுவலக 
மேலாண்மையரது திறமையின் நகற்று சின்ன 
மாக விளங்கும்... 

பணிய்பட்டியலிடல்: (Scheduling). பணிப்பட்டிய 
லிடல் என்பது ஒரு பணியை எப்பொழுது தொடங்க 
வேண்டும், எப்பொழுது ” முடிக்க. வேண்டும் எனத் 
திட்டமிட்ட நேரத்தோடு நடைமுறையில் அப்பணிச் 
சுழற்சி : எடுத்துக்கொண்ட ' உண்மையான நேரத் 
துடன் ஒப்பிடுவதேயாகும். அதாவது 'பணிப்பட்டிய 
லிடல் ஒரு ' பணியின் அளவையோ அதன் தரத் 
தையோ: கட்டுப்படுத்தாமல்' ' அந்தப் பணியைச் 
செய்து முடித்த நேரத்தை அது தன். கட்டுப்பாட்டுக் 
குள் வைக்கிறது. எல்லா அலுவலகப் பணிகளையும் 
பணிப்பட்டியலிடல் என்பது அரிய காரியமாகும், 
குறிப்பீட்ட காலத்திற்குள் 'அடுத்தடுத்து முடிக்க 
வேண்டிய பணிகளை மட்டுமே. பணிப்பட்டியலிட் 
முடியும். எடுத்துக்காட்டாக . ஊதியப்பட்டியல்கள் 
(pay roll), மாதாந்திர அறிக்கைகள் (statements) 
போன்றவை குறித்த காலத்திற்குள் கண்டிப்பாக 

இடிக்க வேண்டியவையாகும். ட்ட 

இதன் முக்கிய நோக்கம் பணியைப் பட்டியலிடப் 
பட்ட நேரத்திற்குள். 'முடிப்பதேயாகும்.' இப்பணிப் 
பட்டியலிடலினால் ஒழுங்கான. பணி வரிசைமுறையை 
வகுக்க முடிகிறது. அதனால் அலுவலகத்தின். செயல் 
திறமை (efficiency) உயர்கிறது. " we ட் 

் பணியை அளவிடல் (Work niéaiurement).” 
பணியைப் பணிப்பட்டியலிடுவதற்கு' முன்பாக அதன் 

இ “கணித்தறியப்பட் : ் வேண்டும். “அலுவலகப் 
பணிகளைக் கவனத்தோடு அளவிடுவதால் “அவற் 

றைப் பணிப்பட்டியலிடலில் 'நன்றாக அமைத்துச் 
சீரான முறைகளில் அலுவலகப்: , பணிகளைத் 
தொடர்ந்து ''செய்து 'முடிக்க வழிவகுக்க' முடியும், 

ப த சாத ர ட ட க. 

அலுவலகப் பணிகளை அளவிட முடியாது : என 
நினைப்பது தவறு, பணி எளிமையாக்கப்படும் 
இடதபக பணி: அனில் ons ங்கு. URSA DS. 

ன்ப எனிலமயாக்கம். ப்ணி: ப லினிஎங்னாகிகம் 
என்பது வழக்கமாகச். செய்யக் கூடிய: பணிகளைச் 
சிக்கனமாகவும் ஒழுங்காகவும் செயல்முறைப்படுத்து 
USTED. OG பணியில் அடங்கிய பல: தேவையற்ற 
இயக்கங்களையோ.. அவ்லியக்கங்களின் .. ஒரு பகுதி 
யையோ அறவே .நீக்குவது அல்லது அவற்றை எளிமை 
யாக்குவதே பணி எளிமையாக்கத்தின் பணியாகும், 
பணி . எளிமையாக்கலை அலுவலகத்திற்குள்ளும் 
பயன்படுத்த முடியும் என்ற கண்ணோட்டம் அண் 
மையில் வலுத்து வருகிறது. எனவே, பணி எளிமை 
யாக்கம், அலுவலகத்திலும் அதிமுகப்படுத்தி, தடை 
இயம பலனைத் ae ers a 

அசைவு ஆய்வு. (சோ study) ° LrewsPau onc 
கடமையாற்றும்போது அவருடைய : அசைவுகளை 
நன்கு ஆய்ந்து தேவையற்ற அசைவுகளை" 'நீக்கு 
வதும் : எளிமையாக்குவதும் இதன் நோக்கமாகும். 
இம்முறையினால் பணியாளரின் : களைப்பும். பணிக் 
காக ஆகும் உழைப்பின் அளவும் குறையும். 

eB வீ ் 1. ஸி 

நேர ஆய்வு (Time study). ஒரு பணிக்கான. பல 
இயக்கங்களில் : தேவையற்றனவற்றை நீக்கி அவ்வியக் 
கத்தைச் சுருக்கியபின் பல்வேறுபட்ட: அலைவுகளை 
நேர அளவீடு செய்ய வேண்டும். பிறகு அப்பணியை 

முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் முழுநேரத்தைக் * கண் 
டறிய வேண்டும். இந்த 'நேரஆய்வு : பணிப்பட்டிய் 
Ie SHG (scheduling) ஊக்கத்தொகை” வழங்கும் 
(incentive payment) ,அட்டத்திற்கும். அடித்தளமாக 
விளங்குகிறது. os 

செந்தர. “நடைமுறைகள் ‘(Standard practices). 

செய்முறைகளை _,, -முடிவாகத் : தீர்மானித்த பிறகு 
அவற்றை எழுத்து மூலமாகத் ' தொகுத்து. அலுவல 
கத்தில் " பணிபுரியும் ' “ யாவருக்கும் © “கிடைக்கும்படி 

செய்தல் வேண்டும். அவ்வாறு தொகுத்து வழங்கும் 
நூலுக்குச் செந்தர. நடைமுறைக் கையேடு (standard 

ற41014௦6 ஐ21:1) என்று பெயர். அந்நூலில் எந்தச் 
செயலை முதலில் செய்யவேண்டும், அடுத்து செய்யக் 

- கூடிய செயல் என்ன என்றும், அவற்றைச் செய்யும் 

வழிவகைகளைப் “பற்றியும் அன்றாட அலுவலகப் 
பணிகளைச் செய்யும் விதத்தைப்பற்றியும் விரிவாகக் 
கூற: வேண்டும். : புதிதாக: அலுவலகப் 'பணீயில் 

.. ஈடுபட்டிருப்பவருக்கும் '' ஏற்கெனவே அலுவலகப் 
பணியில் ' அமர்த்தப்பட்டிருப்பவர் : தன்னுடைய 
நாள்பட்ட பழக்கத்தினால் பணியை முறை தவறிச் 
செய்யாமல்” இருக்கவும்  இக்கையேடு 'உதவுகிறது,



பணி அமைப்பும் பணிச் செய்முறைத் தணிக்கையும் 
(System 200 006076 பர்1(). அன்றாட. அலுவலகப் 
பணிகளை (100165) அறிந்து - அவற்றை எழுத்து 
மூலம் தொகுத்த பின்னர் அலுவலக மேலாண் 
மையார் செந்தரப் பயிற்சியை அல்லது மாதிரிப் 
பயிற்சியை அலுவலகத்தில் எவ்வாறு பின்பற்று 
கிறார்கள் என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும். அதற் 
காகச் . செய்முறைகளைக் குறிப்பிட்ட . இடைவெளிக் 
srg Sev (periodic) மறுசீராய்வு (1610). செய்ய 
வேண்டும். இம்மறுசீராய்வு முறைக்குப் பணிஅமைப் 
பும் செய்முறைத் தணிக்கையும் என்பது பெயர், 

அடக்கவிலைக் கட்டுப்பாடு (0054 ௦0௦(70]), ஒரு 
பணியை ச்ச வேகத்தோடு செய்வது மட்டு 

மில்லாமல் குறைந்த செலவிலும் செய்ய வேண்டும். 

வழிமுறைப் பணியினால் ஓர் இயக்கத்தை முடிப்பதற் 
காக ஆகும் செலவு, அதாவது பணியாளர், மேற் 
பார்வை, சாதனங்கள் இன்னபிறவற்றுக்கு ஆகும் 

செலவுகளைக் கவனமாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்த 
வேண்டும். ் ப 

வழிமுறைப் பணிகள், குறிர்பிட்டகர்கள். அதா 
வது அலுவலக மேலாண்மையர் அல்லது அலுவலக 
மேலாண்மையரின் உதவியாளர் (assistant . to 
office-manager) Hens துறைத்தலைவர்களால் 
செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். பெரிய நிறுவனங் 
sefley (organisation) வழிமுறைத் துறைகளுக்கென் று 
ஒரு கிளையைத் தனியாக நிறுவித் தொடர்ந்து 
வழிமுறைகளைப்பற்றி, அலுவலக மேலாண்மை 
யரின் : அல்லது துறைத் தலைவரின் கட்டளைப் 
(direction) படி ஆராய வேண்டும். சில: நேரங்களில் 
தொடர்புள்ள: துறைத் தலைவர்களின் முன் ஒப்பு 
தலைப் பெறவேண்டும். : 

, அலுவலகப் பொறிகளும் : சாதனங்களும் (Office 
machines and equipments), sqyuuse venflews 

திறம்படச் செய்யப் பல பொறிகளும் சாதனங்களும் 
நாளுக்கு நாள் பெருகியவண்ணம் உள்ளன. ஆனால் 
அவற்றிலிருந்து : அலுவலக  மேலாண்மையர் தம் 
அலுவலகத்திற்கு வேண்டிய சாதனங்களைச் ' சிறந்த 
முறையில் தேர்ந்தெடுத்து வாங்க வேண்டும். பலர் 
செய்யக்கூடிய : பணிகளைச் சில. ' பொறிகளே 
விரைவில் பிழையின்றி செம்மையாகச் செய்ய 

வல்லன. : : அவற்றால் அலுவலகங்களின் செயல் 
இறமும் பெருகியுள்ளது. உடலுழைப்புக் குறைவதால் 
அலுவலகப் பணியாளர்கள் சலிப்படையாது நீண்ட 
ஆறாம் தெம்போடு பணியாற்ற முடிவது. 

பொறிகளும் _ சாதனங்களும் முற்றும் பயன் 
டுத்தப்பட்டால் "அலுவலகச் செலவில் - சிக்களம் 

ஏற்படுவது அறுதி. அவ்வாறின்றி அவற்றை 

அலுவலக மேலாண்மை 335 

ஏதாவது சில சமயங்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ள 
லாம் என் வாங்கி வைப்பது சிக்கனத்தின்பாற்பட்ட 
செயலன்று. அகவே அலுவலகங்கள்,எந்த அளவுக்குப் 
பொறிகளும் சாதனங்களும் வாங்குவது என்பது 
அங்குள்ள பணியளவையும், அதைச் செய்ய எந்தப் 
பொறிகளையும் சாதனங்களையும் வாங்கினால் 
முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ப 

தையும் பொறுத்திருக்கிறது. : 

அலுவலகங்கள் பயன்படுத்தும் பொறிகளைப் 
பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம். அவையாவன, 

எழுதுவதற்கும் படிகள் எடுக்கவும் பயன்படுத் 
தப்படும் சாதனங்கள், தகவல் தொடர்புச் சாதனங்கள் 
(001001001௦21100 80ய1ற1), கணக்குப் பதிவுக்கும் 
கணிக்கவும் உதவும் சாதனங்கள், பிற கலப்பினப் 
பொறிகளும் சாதனங்களும் ஆகும், ' ட 

அலுவலக மேலாண்மையர் தம் அலுவலகத் 
தற்குத் தேவையான சாதனங்களையும் அறை 

இருக்கைகளையும் (furniture) நல்லமுறையில் 
தேர்ந்தெடுத்து வாங்க வேண்டும். பல வடிவமைப்பு 

(12ம் கொண்ட் அறை இருக்கைகள் நாளுக்கு நாள் 
அதனதன் தேவைக்கு ஏற்பப் பெருகிக்கொண்டே செல் 
வதால் அலுவலக மேலாண்மையர் அறை இருச்கை 
களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தனிக்கவனம் செலுத்த 
வேண்டும். தன் தேவையை நிறைவுபடுத்தாதவற்றைத் 
தேோர்ந்தெடுப்பதால் அலுவலகச் செயல்இறன் பெரி 
தும் பாதிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பொது 
வாச எல்லா அலுவலகங்களிலும் நாற்காலிகள் வாங் 
கப்படுகின்றன. அனால் : அவை பணியாளரின் 
பணிக்கு ஒத்தவையாக அமைவதில்லை, தற்போது 
அலுவலக நாற்காலிகளின் வடிவமைப்பில் மிகுந்த 
கவனம் செலுத்தப் படுகிறது. அதாவது அவை அதிக 
அளவில் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும் வெகு நேரம் 
வேலை செய்வதால் ஏற்படும் களைப்பைக் குறைப் 
பதாகவும் மேலும் அலுவலகத்தின் இடப்பரப்பைச் 
சுழிச்னவே அடைப்பதாகவும். செய்யப்படுகின்றன. 

த - எழுது Gum géirescir(Stationery) . எழுது பொருள் 
களை அலுவலகத்தில் கையாளும் விதமும் அலுவல 
கத்திற்கான வனப்புப் பொருள்களையும் சாதனங் 
களையும் தேர்ந்தெடுப்பதும் சிக்கலானவையாகும், 
அலுவலகத்திற்குத் தேவையான எழுது பொருள் 
களின் அளவு சிறிதேயாயினும் அலுவலக வழக்க 
மான பணிகள் அவற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். 
தவறாகத் .' தேர்ந்தெடுத்த எழுதுபொருள்களால் 

அலுவலகத்தின் செயல்திறன் குறைந்துவிடும். ஆக 
மொத்தமாக அலுவலகச் சாதனங்களில் அழகு 

பொருள்களுக்காகும் செலவைவிட அலுவலக எழுது 
பொருள்களுக்கு ஆகும் செலவு : மிகுதியானால்கூட, 
வியப்படைவதற்கில்லை. ஸ் ட



996 அலுவலக மேலாண்மை 

எழுது பொருள்கள் எனக க&ழ்க்காண்பவற்றை 
இனவாரியாகப் (01835111081100) பிரிக்கலாம். அவை 
கரிஎழுதுகோல் (60011), பேனா, மை, அழிப்பான் 
(erasers), பிடிப்புஉளக்கு (01109), ரப்பர்வளையம் 
(tubber $809), தட்டச்சு omi.o (typewriter ribbon) 
கரிபடித்தாள் (௦0௦௩ ' நற), அட்டை (card), 
இலச்சினைத்தாள் (1611 heads), உறைகள் (enve- 
lopes), அச்சிட்டதாள் (மா10164் ற825), படிஎடுக்கும் 
தாள் (copy sheet), துளையச்சுத் தாள் (stencils), 
தட்டச்சுத் தூய்மி (1306 0182187), கோப்பு மடிகள், 
கோப்புத் தாங்கிகள் (116 folder and guides), 
மேசை நாட்காட்டி. (0651 ௦2160007), குறிப்புச் சட், 
டைகள் (80௦ pads) இன்ன பிற.' அலுவலக 
மேலாண்மையர் தம் அலுவலகத்தில் உள்ள உடை 
மைகளுக்குப் பொறுப்பு. வகிப்பவரென்றால் அவர் 
அவ்வுடமைகளைத் தூய்மையாக வைப்பதற்கு 
வேண்டிய துடைப்பான் . (1005), வழலைக்கட்டி 
(soap), eure (bucket) Aue Deo eineltaen=e 
வழங்குதல்: வேண்டும். ... -, 

சிறந்த முன்றயில், "அலுவலகப்... படிவங்களைத் 

தேர்ந்தெடுப்பதனால் அலுவலக . மேலாண்மையர் 
அதிக அளவில் தம் அலுவலகச் . செலவுகளைக் 
கட்டுப்படுத்த முடியும். மிகுந்த செலவு. செய்து படி 
வங்கள் ஆக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அப்படிவங்கள் 
தகுந்த . பணிக்கு ஏற்ப அமையவில்லை என்றால் 
படிவம் ஆக்க ஆன. செலவும் எழுத்தருக்கான 

நேரமும் வீணாகி அலுவலகச் செலவை மிகைப் 
படுத்திவிடும். செலவைச், GOMES அலுவலக 
மேலாண்மையர் , ' பொருள்களை , வாங்குவதிலும் 
இருப்பு வைப்பதிலும் பொருள்களைப் பயன்படுத்து 
வதிலும் மிகப் பொறுப்புள்ளவராக , . இருப்பாரே 
யானால் அலுவலகச் செலவுகளைச் சிறந்தமுறையில் 

கிட்டு பபடத்க முடியும்... ட் ் 

பு அணியானர்த்தொகுதி (Personnel). பணிலானர் 
அலுவலக மேலாண்மையில் இன்றியமையாத செயற் 
கூறாவர். . எல்லாச் செயலாக்குநரும் மற்றவருடன் 
சேர்ந்து அல்லது மற்றவர்களின் உதவியோடு பணி 
செய்யக். கற்றுக்கொள்ள. வேண்டும். அலுவலகத் 
தின் . வழிவகைகளையும் பயன்படுத்திப் பணிகளைச் 

செய்விப்போர் இவார்களே, தக்க பணியாளரைத் 

தேர்ந்தெடுந்து முறையாகப் -பயிற்சியளித்து அவர் 
களுக்குச்: சலிப்போ சோர்வோ தோன்றாதவாறு 
பணியாற்றச் செய்வது இவரது இன்றியமையாத 
பணியாகும்.பணியாளரை எழுது தேர்வு மூலமாகவும் 
பேட்டி. (1/2) . மூலமாகவும் இயல்பார்வத்தைச் 
(aptitudes) சோதித்துத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். , சில 
சமயங்களில் உடல் சோதனையும் (ற01351081 examina- 

(1௦0) பணியாளரைத்தேர்ந்தெடுப்பதற்குத் தலையாய 
தொன்றாகறது, பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டபின் அலு 

வலகச் செயலாக்குநர் அல்லது ' துறைத்தலைவர் தம் 
அலுவலகத்தில் பணிபுரிய வந்துள்ள புதிய பணியாள 
ருக்கு முதல் சில நாட்களுக்கு அவருடைய பணியைப் 
பற்றியும்அலுவலகப் பழக்கவழக்கங்களைப் பற்றியும் 
தெரிந்துகொள்ள மிகுந்த கவனத்தோடு வழிகாட்... 
வேண்டும். அவ் அலுவலகத்தைப் பற்றியும் மற்ற 
உடன் பணிபுரியும் பணியாளர் பற்றியும் ஏற்படும் 
(paw எண்ணாமும், பணியாளரின் மனத்தில் முதலில் 
பதியும் பதிவும் நல்லபடி அமைதல் மிகவும் இன்றிய 
மையாதது. இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் புதுப்பணி 
யாளர் தன் பணியைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்றுவ 

திலும் புதுப்பழக்க வழக்கத்திற்குத் தன்னை மாற்றிக் 
கொள்ளுவதிலும் ஆர்வம் பெருகப் (6000074260 201) 
பெரிதும் வாய்ப்பிருக்கிறது." ஆனால் எல்லாவற்றை 
யும் தொடக்க காலத்திலேயே பணியாளருக்கு உகந்த 
முறையிலும் அதே சமயத்தில் ' அலுவலகத்தின் 
நன்மையையும் கருத்தில் கொண்டும் பயிற்சி அளிக்க 
வேண்டும், ன் 

புதப் பணிகளில் அமர்த்தப்படும்போது . பல 
அலுவலகங்களில் பணியாளருக்கு அப்பணிக்கான 
சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.” பயிற்சியானது 
சில நாட்கள் . அல்லது சில வாரங்கள் அளவு இருக் 
கலாம். அப்பயிற்சி நாட்களில் பணியாளருக்கு 

அலுவலகத்தைப் பற்றியும் அலுவலகத்தில் அவரது 
Bien (position) பற்றியும் அலுவலகத்தின் கொள்கை 
களைப் (001109) பற்றியும். விரிவாகக் கற்பிக்கப் 

படுகிறது. 

வேலைநேரம், இிற்முறைகள், ‘piney நேரம், 
உடைகள், : ஒழுங்குமுறைகள் (discipline), wey, 
witey .(promotion), ஈடுசெய்தல் , (2001ற60581100) 
போன்ற இன்னும் பலகூறுகளை : ஆள்வதில் தனிக் 
கவனம் செலுத்த வேண்டும். அலுவலகச் சங்கங்கள் 

பணியாளரின் : பாதுகாப்பு, உடல் நலம் முதலியன 
வற்றிற்கு முக்கியத்துவம் :- கொடுக்க - வேண்டும், 
மற்றும் பிற சில்லறைச் சலுகைகள் (111026 benefits) 
பணியாளருக்குக் கிடைக்குமாறு செய்தல் வேண்டும். 
பணியாளர்கள் கொடுக்கும் முன்னேற்றத்திற்கான 

கருத்துகளையும் பணி எளிமையாக்கம் போன்றவற் 

றையும் வரவேற்று அவற்றை அலுவல்க இயக்கூத்திற் 
குப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், சுற்றுப்புறச் 
சூழ்நிலைகளைப் . பணியாளர்களுக்குத் தகுந்தவாறு 
சீர்திருத்த வேண்டும். இவ்வாறு பணியாளர்கள் 
தொழிலகத்துன் முன்னேற்றத்திற்கான கருத்துகளை 

எடுத்துச்சொல்லி அவற்றை நடைமுறைப் படுத்து 

வதால் பணியாளர்கள் தொழிலகத்தில் .பங்கேற் 
கும் (2௩1(101றக(100) பொறுப்பை உணர்கிறார்கள். 

ன மேற்பார்வையாளரைத் (supervisors) Cars 

தெடுத்தல், பயிற்சி அளித்தல், அவர்களைத் தொழி 
லகத்தின் நோக்கத்திற்கு இயக்கல் ஆகியன பணியா



ளருக்கு உரிய தலையாய பணியாகக் கருதப்படுகிறது. 
நல்ல பணியாளர் ஒருவர் நல்ல மேற்பார்வையாள 

ராக இருப்பார் என்று சொல்வதற்கில்லை. அதற் 
கென்றே சில இறப்பியல்புகள் அவரால் கற்றுக்கொள் 
ளப்படவேண்டும். அவற்றுள் ஒன்று மற்றவர்களோடு 
ஒட்டுறவுடன் செயல்படும் திறமையாகும். ஆனால் 
இவற்றிற்கே மேற்பார்வையாளர்கள் மிக்க இன்றி 
யமையாமை கொடுக்கக்கூடாது... 

பணியாளர் செயலாட்சி அலுவலகத்திலோ 

தொழிலகத்திலோ சில நுட்பங்களுக்குள் (1601014065) 
அடங்கும். அவையாவன, . பணிக்கூறாய்வு (1௦0 
analysis), பணி விவரம் (job description), caf 

வரையறுப்பு (job specification), ues uguy 

(1௦% 61858111081100), பணி மதிப்பாய்வு (job evalua- 

௦21100), பெருமைக்குறியீடு (611 £க(12), - ஊதிய 

Brirouratd (salary administration) இன்னபிற, 

. அலுவலக மேலாண்மையர், ஒரு நிறுவன த்தில் பணி 

புரியும் பல பணியாளரின் பணிகளை நிறுவனத்தின் 

குறிக்கோளை நோக்கி இயக்கி ஒருங்கிணைப்பதற்கு 

வழிவகுக்கும் திறமையை *மேலாண்மை' என்று 

சொல்லுகிறோம். ஆட்கள், மூலப்பொருள்கள் 

பணம், எந்திரங்கள், செயல்முறைகள், மேலாண்மை 

ஆகிய பல கூறுகளைக் கொண்டதே தொழில். இவற் 

றில் மேலாண்மை முதல் இடம் வகிக்கிறது. இது பல 

கடமைகளை உள்ளடக்கிய சொல், திட்டமிடல், 

அமைத்தல், . மேலாள் பதவிகளுக்கு ஆட்களைத் 

தேர்ந்தெடுத்து அமர்த்தல், அவர்களுக்குப் பயிற்சி 

அளித்தல், அப்பயிற்சிகளுக்குத் தேவையான சாத 

னங்களைப் பெற்றுத்தருதல், தமக்குக் கீழ்ப்பணியாற் 

றுவோரின் செயல்களை இயக்குதல், கட்டுப்படுத்து 

தல் ஆகியவை மேலாண்மையரின் கடமைகளாகும். 

இக்கடமைகளைச் செய்வதனால் பலருடைய பணி 

களை ஒருங்கிணை த்துக் குறிக்கோளை எய்த அவர் 

உதவுகிறார். ஒரு நிறுவனம் செம்மையாகச் செயல் 

பட அச்சாணியாக விளங்குபவர் அதன் மேலாண்மை 

யரே. அதனுடைய மொத்த அதிகாரங்களையும் 

பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக் கொண்டு தம் கீழ்ப்பணி 

யாற்றும் பிறரிடம் அவற்றை ஒப்படைத்து, அவரவர் 

பணிகளுக்கு அவரவர்களைப் பொறுப்பாக்கி அந்த 

நிறுவனத்தின் நாயகனாகத் இகழ்கிறார்.. நிறுவனத் 

இன் வெற்றியோ தோல்வியோ பெரும்பாலும் அவ 

ருடைய தறமையைச் சார்ந்துள்ளது... .., 

“ தொழிலுக்கு  : வெற்றியைத் தேடித்தருவ 
தோடு நாட்டுக்கும் நன்மை .பயப்பது சிறந்த 
மேலாண்மையாகும். சிறந்த மேலாண்மை என்ற 

சாதனத்தைக் -கொண்டுதான் பெருகிவரும் மக்கள் 

தம் தேவைகளை வரையறையுள்ள வளங்களைக் 

கொண்டு நிறைவேற்ற இயலும்.சிறந்த மேலாண்மை 

௮.௯.2. 22 
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முன்னேறி வரும் நாடுகளுக்கு மிகவும் தேவை, 
அலுவலகத்தின் நெறிமுறைகளையும் குறிக் 
கோளையும் ஒருமுகப்படுத்தும் முக்கியப்பொறுப்பு 
இவருடையதாகும். தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் அடங் 
திய பல்வேறு கடமைகளைச் சிறந்த வினைத்தட்பத் 
துடன் செய்து முடிப்பது இவரது ' பொறுப்பாகும்: 
அவ்வாறு செய்ய வேண்டுமானால் எந்திரங்கள் 
நல்லமுறையில் பேணிப்  பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க 

வேண்டும். சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை நல்ல நிலையில் 
இருக்க வேண்டும். பணியாளரின் உடல் நலம் நல்ல 
முறையில் இருக்க வசதிகள் செய்து தரவேண்டும். 
பணியோட்டம் முரணின்றியும் ஒழுங்காகவும் இருக்க 
வேண்டும். பணியாளர்கள் தங்கள் அன்றாட வேலை 
களைச் செய்ய ஆர்வமும் மன நிறைவும் உடையவர் 
களாக இருக்க வேண்டும், 

_ அலுவலக மேலாண்மையரிடம் சமூகப்பொறுப்பு 
(50018] 165ற008101119)என்னும் மிகப்பெரிய பொறு ப்பு 
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அலுவலகச் செயல் 
தஇறமை மிகும் பொருட்டு நுட்பமான செயல்முறை 
களையும் . வழக்கமான அன்றாடப் பணிகளையும் 
கையாளவேண்டும். அதே சமயத்தில் தம் பணி 
யாளரின் நலன்களில் அக்கறை உள்ளவராகவும் 

அலுவலகத்தைச் சிக்கனமுறையில் நடத்துபவரா 

கவும் திட்டமிட்டுச் செயல்படவேண்டும். அறிவியல் 
வளர்ந்து வரும் இந்நாளில் அறிவியல் முறைப் 
படுத்திய மேலாண்மையே (scientific management) 
தொழில் .வெற்றியின் வித்து எனலாம், இந்த 
மேலாண்மை அழியில் (management era) முறை 

யான கல்வியறிவைப் புறக்கணித்தல் அறிவுடைமை 
யாகாது. 

அலுவலக மேலாண்மையரின் தகுதிகள், அலுவலக 

மேலாண்மையருக்கான தகுதிகள் எவை என வரை 

யறுத்துக் கூறுதல் இயலாது, ஏனென்றால் அவை 

அவருக்கு, அளிக்கப்படும் பொறுப்பையும் அவர் 

பணிபுரியும் தொழிலகத்தையும் பொறுத்துள்ளன. 

ஆனால் பொதுவாக எல்லா மேலாண்மையரும் 

தேவையான தகுதிகள் பலவற்றையும் பெருமளவில் 

பெற்றிருப்பது சாலச்சிறந்தது. எல்லாத் தகுதிகளும் 

அவர் தலைமை வகிக்கும் (1220618110) தன்மையைப் 

பொறுத்தவை. அலுவலக மேலாண்மையருக்கே உரிய 

சில பொதுச்சிறப்பியல்புகள்; நேர்மை (honesty), 

நடுநிலைமை (72470653), தொடங்கி வைக்கும் 

முனைப்பு (1ம/(41176), அமைதியான குணம் (20156), 

மதிநுட்பம் ... (1184௦0) இன்னபிற, ஆனால் சில 

இயல்புகள் தொழிலக .அமைப்பிலிருந்து மேலாண் 

மையரைத். தனித்து (8ாகா() நிற்கச் செய்யும் 

படியாக அமைந்துள்ளன. அலுவலக மேலாண்மையர் 

கடினமான அதாவது அரிய சிறந்த மேலாண்மைக் 

கொள்கைகளை நன்கு புரிந்து கொள்ளும் தகுதி
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பெற்றவராகவும் அதே சமயத்தில் மிக நுண்ணிய 
அலுவலக இயக்கங்களையும் அறிந்து செயல்படும் 
தகுதி வாய்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். சிறந்த 
ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் (0001011810). எப்பொழு 
தும் பழைய செய்முறைகளுக்குப் பதில். புதிய 

செய்முறைகளைப் புகுத்தி அலுவலக உ்ப்திஇமைய் 
பெருக்குவதில் அக்கறையுள்ளவராகவும், .அதேசமயத் 

தில் தன்னையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் (5611-000101) 
வைத்துக் கொள்பவராகவும் இருத்தல் தேவை. அவர் 
தாம் கெய்த முடிவுகளைத் தமக்குக் கீழ்ப் பணிபுரிப 
வரிடம் நல்ல முறையில் பணியாற்றும்படி செய்யும் 
தகுதி வாய்ந்தவராசுவும் இருக்கவேண்டும். தனக்கு 
நிகராக அதே அலுவலகத்தில் பணி புரியும் செய 
லாக்குநர்களிடமும் சுமுகமாகப் பழகவும் ' அவர்க 
ளோடு அலுவலகக் கொள்கைகளை வாதிடவும் அறி 
வுரை கூறுபவராகவும் (adviser) Ferma வேண்டும். 
எல்லாவற்றையும்விட அலுவலக மேலாண்மையரின் 
மனப்பான்மையே (attitude) தலையாய இயல்புகளி 

லும் தகுதிகளிலும் ஒன்றாகும். அவருக்குத். திறமை 

(211/0) இன்றியமையாததாகும். அவர் ஒரு காரியத் 
தைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்னம் ஆர்வம் 
(065176) பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒருவருடைய 
மனப்பான்மைக்கு ஈடு அவரது சூழலுக்குத் தக்க 
மனப்பான்மையே யாகும் (0006 8111(006). அலுவலக 

மேலாண்மையர் ஒரு நல்ல முடிவுக்காகத் தன்னையே 
மாற்றிக்... கொள்ளும் இயல்புடையவராக இருத்தல் 
வேண்டும். அலுவலக. மேலாண்மையர்) மேலாண் 

மையர் என்ற பெரும் சுமையைத் தாங்குவதோடு 

- இல்லாமல் இன்னும் பலவகைப்பட்ட பொறுப்புகளை 

ஏற்று நடத்துபவராகவும்' விளங்குகிறார். 

அலுவலக மேலாண்மையர் தமக்கு எல்லாம் 

டதரியும் எனும் மனப்பான்மையுடன் தம் :அனுப 
வத்தை (8௩06116106) - வைத்தே 'தம் : அலுவலகத்தை 
நல்லமுறையில் இயக்க முடியும் என்று எண்ணலா 
காது, *கற்றது -கைம்மண்.. அளவு, கல்லாதது 

உலகளவு". எனவே அவர் தம் அனுபவத்தை மற்ற 

வா்களுடன் ப௫ர்ந்து அவர்களுடைய அனுபவத்தைக் 
கேட்டறிந்தும் பல புத்தகங்களையும் கட்டுரைகளை 

யும் படித்தும் கேட்டும் தம் அனுபவத்தையும் அறி 
வையும். பெருக்கிக்கொள்வது சாலச்சிறந்தது. 

- ஞா. சோ, 

ட்டி 
நூலோதி 

1, Denyer, J.c., + Office Management, ‘McGraw- 
Hill Book Company, New York, 1972, 

a Lawrence, K.C., Personnel ‘Management, Mc 

Graw-Hill Book Company, New York, 1978, 

3. Harold Koontz, Principle of. Management, ‘Mc 

-  Graw-Hill Book Company, New York, 1985. 
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இக்களிமம் அஆலம்கல் - (வயா 54006) என்றும் 
அழைக்கப்படுகின்றது, இக்கனிமம் அறுகோணப் 
படிகத்தொகுதியில் (118௩௧20081 :8381800) சாய்சதுர்ப் 
பட்டகப் பிரிவில் (71000௦16ம18] 01971510௦)- படிக 
மாகிறது. இது பருஞ்சதுரத்தை (௦06) ஒத்த சாய் 

சதுரப் பக்கங்களைக் கொண்ட படிகங்களாகக் 
காணப்படும். சிற்சில சமயங்களில் இண்ணிய 
படிகமாகவும் கனிம மணிகளாகவும், நார் போன்ற 

நீண்ட படிகத்தன்மை உடையவையாகவும் காணப் 
படும், இதன், நிலை அச்சிற்கும் கடை அச்சுகளுக்கும் 
இடையேயுள்ள ' விகிதத்தை -1:1, 251 என்று . குறிப் 
பிடுகிறார்கள். இதன் கனிமப் பிளவு, அடியிணைப் 
பக்கத்திற்கு (0001)' இணையாக இருப்பின் , தெளி 
வாகக் : காணப்படுகின்றது. அரிதாக, :சாய்சதுரப் 
படிகப் பக்கத்திற்கு (1011) இணையான கனிமப் 
பிளவும் காணப்படலாம், இது ஒழுங்கற்ற, அல்லது 
சங்குமுறிவு ஒத்த கனிம: முறிவைப் : பெற்றுள்ளது. 
இண்ணிய படிகக் கனிமங்கள் சுள்ளி முறிவு போன்ற 

(splintery) கனிம: 'முறிவைப் . பெற்றிருக்கின் றன; 
இவை எளிதில் நொறுங்கும் தன்மையுடையவை, 
இவற்றின். கடினத்தன்மை 8:5 முதல் 4 வரை மாறும். 
அடர்த்துி.எண் 2,589 முதல் 2,752 வரை வேறுபடும். 

இவை பளிங்கு மிளிர்வைக் கொண்டவை; ஆனால் 
அடியிணைப் பக்கத்தே முத்து. போன்ற. விளிர்கைக 

காட்டும் தன்மை உடையவை; : வெள்ளை .- நிறமுடை 

யவை, 'சிற்சில சமயங்களில் சாம்பல் அல்லது சிவப்புக் 

கலந்த வெண்மையாகவும் காணப்படும். இக்கனிமத் 
தின் உராய்வுகத் துகள். (510642 ற0000்'" வெண்மை 
யாக இருக்கும். இவை ஒளி சளடுருவும் (transparent) 

தன்மையிலிருந்து குறைந்த . ஓளிக்கசிவுத் . (80(7805- 
[106010) "தன்மை உடையவை வரை காணப்படலாம், 
ஒளியியல்: தன்மையில், இவற்றை நோர்முறைக் கனிம 

மாகக் கணித்துள்ளார்கள்; : இவற்றின் . இயல்பான 
ஒளிக்கதரின் (0101080) : ஒளிவிலக்ல் எண் , 1, 572, 
இயல்பு மீறிய athe cs (extraordinary) aolleda 
கல் எண் 1, 592 என்று கணித்துள்ளார்கள். - இவை 
நீர் உள்ளடங்கிய அலுமினியம் பொட்டாசியம் . சல் 

பேட்டாகும். இவற்றின் வேதியியல் உட்கூறு &,. க்1 
(௦, (60... இப்படிகத்தில் சில சமயங்களில் சோடி. 
யம் ஒரளவு கலந்திருக்குமாயின் அதை நாட்ரோ அலு 
னைட்டு (௨1:0௦ -வ1மாம்(6) என்று குறிப்பிடுவர், இக் 
கனிமங்கள் காலத்தால் சிதைவுற்ற அமில வகை வெளி 

உமிழ்வுப் - பாறைகளில் (weathered acid volcanic . 
£௦015) மிகுதியாகக் காணப்படும். BS - அழுத்தமும் 

வெப்பமுமுள்ள நிலைமைகளிலதான் . ; இவை படிக 
மாகின்றன. கந்தகத் தாதுப் பாறைகளிலும், இக்களி 

மங்கள் காணப்படலாம். 

Me . soe 

=" GBM. வி, இரா, 

கம வ tn,
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உலக : நாடுகளில் விலங்கினங்களிடையே காணப் 
படும் ஒரு நோய் புருசெல்லா நோய் (0100611௦818) 
'ஆகும். இதனை அலைக்காய்ச்சல் அல்லது அலைவுக் 
காய்ச்சல் என்றும் அழைக்கலாம். இந்நோயால் 
தோன்றும் காய்ச்சல், அலை போன்று ஏறி இறங்கு 
வதால், இதை அலைக்காய்ச்சல் என் றமைக்கின்றனர். 

மாடு, ஆடு,பன்றி ஆகியவற்றின் இனப்பெருக்கத் 
தைக் குறைத்துப் பால் உற்பத்தியையும் வெகுவாகப் 

பாதிக்கவல்லது இந்நோய், எனவே பொருளாதார 
நோக்கில், இந்நோய். சிறப்பி._ம் கொண்டுள்ளது. 
விலங்குகளிடமிருந்து மாந்தர்கள் இத்தோயைப் பெறு 

கிறார்கள். ; 

வரலாறு. 7877இல் மால்டா தீவில், த்தன கரைக் 
காய்ச்சல் நோயினால் (meditaranian fever) 
மாண்ட நான்கு நோயாளிகளின் மண்ணீரலிலிருத்து 
.பிருசு (1106) என்பவர், இந்நோயுயிரிகளைக் கண்டு 

பிடித்தார். அவற்றிற்கு . அவரிட்ட பெயர் -மைக்ரோ 

காக்கஸ் , மெலிட்டென்சிஸ், அவர் முயற்சியைப் 
'பாராட்டுமுகமாக அந்நுண்ணுயிரியைப் புருசெல்லா 
மெலிட்டென்சிஸ் (106118 7061160818) என அறிஞர் 

கள் அழைக்கலாயினர். 

1895இல், பங் (0402) என்பார், .கோபன்ஹேகன் 
நகரில், கருச்சிதைவு அடைந்த Ue ஒன்றின், 
கருப்பைக் கசிவிலிருத்து, புருசெல்லா ஆபார்ட்டஸ் 
(நா. க0௦ாட)என்ற பசுஇன நோய்நுண்ணுயிரியைக் 
கண்டுபிடித்தார். புருசெல்லா நோய்க்கு. மற்றுமொரு 
பெயா் பங் நோய் (138085 0166886). 

டிராம்(12ய௰) என்பவர் 1914இல், இந்தியானா 

வில் ஒரு குறைப் பிறப்பான் பன்றியின் ஈரல், சிறு 

; 9.5.2 22 . 
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நீரகம், இரைப்பை ஆகிய உறுப்புகளுள் புருசெல்லா 
சூயிஸ் (மா. 5015) என்ற பன்றியின் நோய் நுண்ணு 
யிரியைக் . கண்டுபிடித்தார். 

இந்நூற்றாண்டில் மேலும் பல நோய்நுண்ணு 
யிரிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுள் 
புரு, ஒவிஸ் (Br. Ovis), புரு. கானிஸ் (0, Canis) 
என்பவை குறிப்பிடத் தக்கவை. 

ட ° க 
. Ne 

பசி உ ட்ப : 
: sos oo. 
வ 1 ந ப 

௨௯ 3 : vee o 
ட டூ, e ணத 

3 ஓட்ஸ் மு ஷ்து உரும் 
கர ச லர் த 
ச் _*ு oe டி oa 

o oe ் ர «.! 

oe ௪ ் * < é 

Ye 
fs a. தி © ° 

:. a 6} 
a voy. உ. ப் 

fee . 0° 38 60 

மே Joe ல் ஏ 
a ௫. 

. * ழ்   

  

| ‘ss ன் e 

. "ee ரீ * .” 
| . : a* ete 4, 

8 உ, ௨ 8 
இ கூ ட பது oe ல a rN 

a Me, ல் கூட்ட te சீ் 
ட ஆப . க் 

த அ Se ee -” டு 
“o's ee ° ட் $ க 
4, te eee ee 0 aN 

உட டீ . உச உக்க ன ழக உப 

எ ச ட ட be கல் ட உ டட டு ன் 
. is & ' te வ வல்டு ச 
உ ச க்கட 
த்தை தக ப உட 

உ ௪௨ oe oe 4 tbe 
உ ஒன கடி 4 க கி 

8 °° ஈட Pa, 

படம்-2 புருசெல்லா. மெல்லிட்டன்ஷிஸ் காக்கச 

நோய் நுண்ணுயிரியல், புருசெல்லா குடும்பத்தைச் 
"சார்ந்த தநோய்நுண்ணுயிரிகள் கிராம்நிறம்ஏற்காதவை 
(gram negative), Guevene (bacilli) sora Qran@ 

வகைப்படும். சில நேரங்களில் புரு. மெலிட்டென்சிஸ் 
என்ற ஆட்டு இன நோய் நுண்ணுயிரிகள் வட்ட வடி. 
'வமாகவும் (0௦௦005 like) தெரிவதுண்டு. பேசில்லை 
கள் இயல்பாக 06,-1.5 மைக்ரான் (ம000) நீளமும்,
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0,5-0.7 மைக்ரான் அகலமும் கொண்டவை. இவை 
ட்டிரிப்டோ ஃபாசுபேட்டுக் கரைசலில் (103010 phos- 
phate broth) அமில நிலை 6,6-6,.8 இல் நன்றாக 
வளரவல்லவை, குடிவையில் 10% கார்பன்-டை- 
ஆக்ணைடு சேர்ந்தால் வளர்ச்சி மிகும், ஐயம் ஏற் 
படின், சமை எலியின் உடலில் (801062 pigs) நோயு 
யீரிகளின் கரைசலைச் செலுத்தி, வளர்முறையைக் 
கண்டு தெளிவடையலாம். 

பால், திரட்டுப்பால் (016656), குழாய் நீர், ஐஸ் 
இம்ம், உப்பிட்ட பன்றியிறைச்சி அதியவற்றில் 
இந்நோயுமீரி பல நாட்கள் உயிருடன் இருக்கும், 

தொழுவங்களீன் சுவர்கள், தரை, சாணம் முதலிய 

வைகறில் இந்நோயுயிரி வெகுநாட்கள் வளரவல்லது. 

கதிரவன் ஒளி, மிகுந்த அமில நிலை ஆகிய 
வற்றால் இந்நோயுயிரி மடியும். 

நோய்கிலை. இந்தியாவில் பண்ணை மாடுகளி 

டையே 5.21 விழுக்காடும், : ஊளரக மாடுகளிடையே 

6.55 விமுக்காழும் இந்நோய் பரவி நிற்கிறது, அர் 
சென்டீனா நாட்டில், வருடம் ஒன்றுக்கு ஒரு மில்லி 

யன் (பத்து இலட்சம்) கன்றுகள் இந்நோயால் அழிவ 

தாகக் கணச்சிட்டுள்ளார்கள். சூடான், நைஜீரியா 
நாடுகளில் பண்ணை மாடுகளிடையே 60 விழுக்காடு 
வரை: இந்தோய்ப் பரவல் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. 

நார்வே, ஸ்வீடன், ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளில் 
இந்நோய் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது, அல்லது 
இல்லை என்றே சொல்லலாம். 

மாந்தர்களிடம் இந்தோய் அரிதாகவே காணப் 
படுகின்றது. 210 மில்லியன் மக்கள் தொகையுள்ள 
அமெரிக்க ஐக்கிய” நாடுகளில், ஆண்டொன்றுக்கு 
200 பேர் இந்நோயினால் அவதியுறுகிறார்கள். 

தமிழகத்தில் ஓசார், பவானி, கோபி, அவிநாசி, 
கோவை, போள்ளாச்ச, உடுமலைப்பேட்டை , 

கொடைக்கானல், பழனி, பெரியகுளம், திருவில்லிப் 
புத்தார், தென்காசி, சங்கரன்கோயில் வட்டங்களில் 

புருசெல்லா நோய் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது; 

மாடுகள், ஆடுகள், பன்றிகள் என்ற முறையில் இந் 
நோய் பரவியுள்ளது. செம்மறி ஆடுகளிடையே இந் 

நோய் குறைவாகத்தான் காணப்படுகின்றது, 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (Indian 

Council of Medical Research) 1968 இல் நடத்திய 
ஆய்வின்படி, மாந்தர்களின் இரத்தத்தில், புருசெல்லா 

முறிபொருள் (௧௦0௦07) 1 இல் 100 என்ற விதத் 
இற்கு மேல் கீழ்க்கண்ட அளவில் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டுள்ளது, இந்நிலையை புருசெல்லா நோய் 

நிலைக்கு ஒப்பாகக் கொள்ளலாம். 

  

செங்கற்பட்டு 7. 7% புனே 2.0% 

சென்னை _0,75% கல்கத்தா .40.0% 

தஞ்சாவூர். 1, 0% | வாரணாசி 1.0% 

வேலூர் 3: 6% டெல்லி ' நத 

மதுரை 15. 7% லூதியானா | 0.2% 

அவுரங்காபாத் 17.0% டா         
பரவுமுறை, மக்களிடையே : 'இந்நோய் நெருங்கிய 

உறவின் மூலமாகப் பரவுகிறது. பிறந்த கன்றின், 
பாதிக்கப்பட்ட நஞ்சுக்கொடியை உண்ணுதல், 
இறந்த கன்றை நக்கிக் கொடுத்தல், கருப்பைக் Foy 
களுடன் தொடர்பு ஏற்படுதல், தொழுவச் சுவர்கள், 

தரை ஆகியவை மூலமாக நோயுயிரி பரவுகின்றது, 

விலங்கினங்களுடன் நெருங்கிப் பழகுதலே மக் 
களிடையே, இந் நோய் பரவக் காரணமாகிறது, ௪:௮2 

. இடங்களில் கொதிக்க.வைச்காத பால் பருகும் பழக் 

(கம் உள்ளது; இதுவும் ஒரு காரணம். தொழில் வழி 
பாதிப்பாக, உழவர்கள், ஆடு, மாடு மேய்ப்போர், 

, கால்நடை. மருத்துவர்கள், இறைச்சி தயாரிப்போர், 

ஆய்வக : அலுவலர் போன்றோர் . இந்நோயினால் 
தாக்கப்படுகின் றனர். 

உடலுள் நுழைந்தவுடன் நோயணுக்கள் நிணநீர் 
மூண்டுகளை அடைந்து, அங்கிருந்து இரத்தத்தில் 

கலந்து கல்லீரல், மண்ணீரல், எலும்பு . மச்சை Hay 
நீரகங்கள் முதலிய 'உறுப்புகளை அடைகின்றன. 
அவற்றில் உள்ள உட்பரப்புப் படைத்திசுச் (₹811001௦ 
endothelial) Qscaafler உள்ளே செல்கின்றன, இத் 
நோய் நுண்ணுயிரிகளை விழுங்கி, மடியச் செய்வது 
பெருந்துகள் அணுக்களே (Macrophage cells). 

கோய்க்குறி.. நோயுயிரி உட்சென்ற . மூன்று 
"வாரங்களுக்குள் நோயாளிக்குக் காய்ச்சல், வியர்வை, 
“மிகுந்த சோர்வு, உடல்வலி, பலமிவமை :அ௫யவை 
தெரியலாம். காய்ச்சல் 37.7” இல் இருந்து 41.0 செல் 
Aue வரையிலும் ஏறலாம் முதற்கட்ட உச்சதிலை 
'தாண்டிய பின்பு, அக்காய்ச்சல் உயர்நிலை, தாழ்நிலை 

என அலையோன்று 5, 6 நாள்களில் தணியும், பின்னார் 

திரும்பும். இதையே அலைக் காய்ச்சல் என்ற பெயா் 
சுட்டுகிறது. இருப்பினும் பலருக்கு”: முறைப்படாக் 
காய்ச்சலே காணப்படும். ' ் 

அடுத்த கட்டமாக, முதுகுவலி, முதுகெலும்பு 
வலி, சோர்வு, உடல்சூடு,” நிணமுண்டுகள் வீக்கம், 

ஈரல் வீக்கம், “மண்ணீரல் வீக்கம், மூட்டுகளில் 

தொடுவலி, மருத்துவர்களின் பரிசோ தனையின் 
போது நுரையீரல்களில் நீரொலிகள் (குமிழ் ஒலிகள்)



இருப்பது தெரியவரும், பல நோயாளிகள் இதை டை 
பாய்டு, பு.ளுகாய்ச்சல் எனப் பலவாறு கருதித் துன் 
புறுகிறார்கள். ' குழந்தைகளையும் சிறுவர்களையும் 
இந்நோய் அதிகமாகத் தாக்குவதில்லை. £ : 

மருந்தில்லாமலும் இந்நோய் ஒரு வருடத்திற்குள் 
முழு குணம் அடைய : வல்லது எனத் தெரிகிறது. 
நோய் முற்றி இறப்போர் 1% அவர். இறப்பின் 
முதற் காரணம் நோய் நுண்ணுயிரிகள் இரத்தத்தில் 
பல்கிப் பெருக, இதய அடைப்பிதழ்களைத் தாக்கு 
வதுதான். cs 

“வகை அறிமுறை, தொடர் காய்ச்சல், சோர்வு, 
மன அமைதியின்மை, மூட்டுவலி முதலிய அறிகுறி 
கள் ஏற்பட்டால் ஒருகால் அது புருசெல்லா நோயாக 
இருக்கலாம். புருசெல்லா நோயுயிரிகள் மிக எளிதில் 
தொற்றக் கூடியவை. எனவே, சோதனைச் சாலை 
களில் மிகுந்த கட்டுப்பாட்டுடன் இரத்தம், கசிவுகள் 
ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இரத்தத் 
தைத் தக்க -வளர்மத்தில் இட்டு, அடைகாப்பானில் 
குறைந்தது நான்கு வாரங்களாவது வைத்திருந்து 
பார்க்க வேண்டும். வளர்ச்சியைக் கொண்டு வகைப் 

படுத்துவது எளிது. பெருவாரியாக, சீர்படுத்திய 
சோதனைக் குழாய்த் திரட்யோக்க முறையில்தான், 
எதிர்மத்தின் அளவைக் கண்டுபிடித்து, இப்போது 
இந்நோய் உறுதி செய்யப்படுகிறது, இதைத்தடை 
செய்யும் எதிர்மங்களின் போக்கை முறிக்க 7: 1280 
என்ற நீர்த்த நிலை வரையிலும் சோதனை செய்ய 
வேண்டும். 19 ம என்ற முறிபொருள் தூண்டியை 

(811260) 1/2 42- மெர்க்காப்டோ௭எத்தனால்(2 148) 
என்ற வேதிப்பொருளுடன் கலந்து எடுத்துத் தெரிந்து 
கொள்ளலாம். பல நோயாளிகள் 19 M என்ற 
எதிர்ம ஊக்கியைப் பல வருடங்கள், தங்கள் 
இரத்தத்தில் கொண்டுள்ளனர். எனவே இதை 
நடப்பு நோய் நிலை அறியப் பயன்படுத்துவது 
இல்லை. மேற்கண்ட 2 1417 முறை 19-ஐ மட்டுமே 
கண்டுபிடிப்பதால், நோயாளிக்கு இந்த நோய் 

முழுமையாகத் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டகா எனக் கண்டு 
கொள்ளலாம். 

“தோல் சோதனை செய்தால், அது எதிர்ம நிலைச் 
சோதனை செய்வதைப் பாதிக்கும் என்பதால், தற் 
போது அதைச் செய்வதில்லை, ் 

ஒரு முறை புருசெல்லா நோயுற்றவர், மீண்டும் 
அந்நோயினால் பிடிக்கப்படுவதில்லை, — 

பிணிதீர்க்கும் முறை. பெரும்பாலோர் ஸ்டிரெப் 
டோமைசின் (9601009010) 1 கிராமும், டெட்டிரா 
சைக்ளின் 2-3 கிராமும் தனமும் கொடுத்துவர, 21 
நாட்களில் குணமடைகின்றனர். சிலருக்கு டிரைமீ 
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தாப்ரிம் கிலோ எடைக்கு 10 மில்லி ராம் வீதமும், 
சல்பாமீதாக்சசோல் கிலோ எடைக்கு 50 மி.௫, 

,_ வீதமும் கொடுக்கப் பயன் தெரியும், 

- நோய்த் தடுப்பு முறை. விலங்கனங்களிடம் நோய் 
கீர, . மக்கள் விடுதலை அடைவர். பாதிக்கப்பட்ட 
விலங்குகளைக் கண்டறியப் பால் வளையச் சோதனை 
பயன்படுகிறது (Milk ring test). ஓர் ஆய்வுக் குழா 
யில் பால் ஊற்றி அதன்மேல் சாயமிட்ட புருசெல்லா 
எதிர்ம ௪ஊஊக்கியைச் செலுத்தினால், பாலில் ' ஒரு 
நீல வளையம் தென்படின், அப்பால் கெடுதியடைந்தது 
எனத் தெளியலாம். இப் பண்ணையிலிருந்து பாதிக் 
கப்பட்ட ஓவ்வொரு ' விலங்கையும் அழித்துவிட 
வேண்டும். விலங்குகளுக்கு :19 அம்மைப்பாலும் 
பயன்படுகிறது. எவ்வகைப் : பாலையும் காய்ச்சியே 
பருக வேண்டும், நகரங்களில் பாஸ்ச்சர் (pasteur) 
முறையில் பதப்பட்ட பாலையே அளித்திட வேண்டும், 
சோவியத் நாட்டில் மக்களுக்கும் அம்மைப்பால் முறை 
பயன் அளிப்பதாகத் தெரிகின்றது. 

- செ.நெ.தெ. 
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அலைகள் 

ஓர் சஎடகத்தினுள் ஒலியும் அலைகளாகப் பரவு 
இன்றன என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த அலைகள் 

ஆற்றலை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்துக்குக் 
கடத்திச் செல்கின்றன. பொதுவாக அலைகளை இரு 

வகைப் படுத்தலாம், அலை முன்னேறும் திசைக்குச் 
செங்குத்துத் இசையில் உஎடகத் துகள்கள் அதிர்வுறு 

மேயானால் அவ்வலைகள் குறுக்கலைகள் (1780576156 

எவ) என்றும், அலைகள் செல்லும். இசையிலேயே 
துகள்களும் அதிர்வுறுமானால் அவ்வலைகள், நெட் 
டலைகள் (1௦0211ப01௦௨1 ௭௧௨76) என்றும் அழைக்கப் 
படும். குறுக்கலையில், நடுநிலைப் புள்ளியிலிருந்து 
துகள்கள் மேலும் கீழுமாக மாறி மாறித் கள்ளப் 
படுகின்றன. துகள்கள் . பெரும் உயரத்தஇற்குச் 
செல்லும் நிலை முகடு (crest) . என்றும், மிகவும் 
தாழ்வாகச் செல்லும் நிலை. அகடு (110125) என்றும் 

அழைக்கப்படும். நெட்டலை : முன்னேறுகையில், 

அதன் வழியில் seas Son அடர்த்தி கூடியும் 

குறைந்தும் : இருக்கும், இந்நிலைகள் முறையே 
நெருக்கம் 
என்றும் சொல்லப்படும் (படம் 1, 2) 

குறுக்கலை 

  

_-.”. அலை செல்லும் திசை - - 
ல் | 80 , 

T முகடு 

் படம் 1... ் 

"நெட்டலை. 

௩௨௭௩௨௩௨௩௨௩. 

  

௨ நெருக்கம் a 
ல் ர் 

% படம் es ் 

அலை செல்லும் இசையில், அடுத்தடுத்து ஒரே 

(compression), தளர்வு (8714108110) 

கட்டத்தில் அதிர்வுறும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே 
யுள்ள தொலைவு அலைநீளம் எனப்படும். அதாவது 
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், 2: ரேடியன் கட்ட 
வேறுபாடு (01856 0111218006) கொண்ட இரு துகள் 

களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு அலைநீளமாகும். 
4௭ கட்டவேறு பாட்டில் 'அலை நீளம் அமையும் 
வகையைப் படம் 3 காட்டுகிறது. குறுக்கலையில் அலை 

நீளமானது அடுத்தடுத்து இரு முகடுகளுக்கு இடை 
யேயுள்ள தொலைவு, அல்லது இரு அகடுகளுக்கு 
இடையேயுள்ள தொலைவு என்றும் கூறலாம். இதே 

போல், நெட்டலைகளில் அடுத்தடுத்துள்ள இரு 
தெருக்கங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவையோ, 
இரு. களர்வுகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலை 
வையோ அதன் அலைநீளம் எனலாம். அலைநீளத்தை 

a (லாம்டா - 18௭௧) என்னும் கிரேக்க எழுத்தால் 

குறிப்பது மரபு. 
\ 

நிலை அலை 
த வான் 

Atos ene ட 
    

4 ௩ 
; “படம் 3; 

“அலைநீளம் பின்வரும் அலகுகளால். அளக்கப் 

OSES ~ 

Bee அதன் மேல். சீழ். அலகுகளும் டயல் ் ் 

மைக்ரான் (micron) | 107 Bt 

107° மீட்டர் 

ஆங்ஸ்ட்ராம் அலகு(& 021200 unit) 

. ட 0 = 10-30 மீட்டார் 

நானோ மீட்டர் (08௦௦ meter) - = 

ஓர் அலையியற்றியிலிருந்து (aie, generator) 
ஒரு நொடிக்கு ॥ அலைகள் வெளிப்படுமானால், 
அலைகளின். அதிர்வெண் ஈ எனப்படும். ஓர் அலை 
யின் நீளம் & ஆனதால், 4 அலைகளின் : மொத்த 
Bomb nA ஆகும். எனவே, ஒரு நொடியில் அலைகள் 
சென்ற. தொலைவு, : அதாவது .. அலையின் விரைவு 
வடக ப ட வகு ரக அகும்... Ba 

நர் நிலைகளில் ஏற்படும் அலைகளின் ர் இல. 
Gushaahet dawdcion சில. மீட்டர்கள் வரை 
இருப்பதுண்டு. ஒலியின் வேகம் 00 வெப்பநிலையில்
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அலை வகை அலை நீளம் ஏறத்தாழ 
  

வானொலி. அலைகள் 

அகச் சிவப்புக் கதிர் வீச்சு. 

ஒளி. அலைகள் 

புற ஊதா கதிர்வீச்சு 

எக்ஸ் கதிர்கள்   காமா கதிர்கள்   

_இிலோ மீட்டர் முதல் மில்லி மீட்டர் வரை : 

மைக்ரான் முதல் 700 நானோ .மீட்டர் வரை. 

700 நானோ மீட்டர் முதல் 
400 நானோ மீட்டர் வரை 

400 நானோ மீட்டர் முதல் 
10 நானோ மீட்டர் வரை 

“10 நானோ மீட்டார் முதல் 

0,001 நானோ மீட்டர் வரை ் ’ 

0.001 நானோ மீட்டருக்கும் குறைவு   
  

நொடிக்கு 331 மீட்டர், என்வே 500 ஹெர்ட்சு 

(1 ௭12)அதிர்வெண் கொண்ட ஓர் ஒலி அலையின் 

நீளம் 66.2 சென்டிமீட்டர் ஆகும். "ஒரு நொடியில் 

ஏற்படும்' அலைவுகளின் எண்ணிக்கையை, Gani ae 

என்று" வழங்குகிறோம். (ஒரு ' நொடிக்கு உ முறை 

அலைவு "ஏற்பட்டால் a Gani cern கணக்கிடு 

இறோம்). செலியுணரா ' ஒலி அலையின் (ultrasonic 

௭26) அதிர்வெண் ஏறத்தாழ 20,000 ஹெர்ட்சுக் 

கும் அதிகமானதால், அதன் அலை நீளம் ஏறத்தாழ 

7:655 செ.மீ. க்கும் குறைவாக இருக்கும். ' வெப்ப 

“நிலை “அதிகரிக்கும்போது - இவ்வலைநீளமும் அதி 

கரிக்கும். 9 oo 

- 'மின்காந்த . அலைத்... தொகுப்பில் . உள்ள 

அனைத்து அலைகளுக்கும்' விரைவு ஒன்றே ஆகும். 

அதாவது, நொடிக்கு 300,000 திலோமீட்டர் ஆகும். 

இத் தொழப்பில் உள்ள பல்வேறு அலைகள் அதிர் 

வெண்ணால் வேறுபடுவதால், அவற்றின் அலை 

நீளமும் வேறுபடுகிறது. மின்காந்த அலைத் தொகுப் 

பிலுள்ள பல்வேறு அலைகளின் அலைநீள நெநடுக் 

கங்கள் (780268) மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கரும்பொருள் (0140% 1083) சுதிர்வீச்சின் ஆற்றல், 

அலைநீளத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும் என்பதை மாக்ஸ் 

பிளாங்க் (142௩ 1181௦1) என்னும் அறிஞர் சமன்பாடு 

வாயிலாகத் தெரிவித்தார். மேலும் பிளாங்கின் 

சமன்பாடு, குறை அலைநீள நெடுக்கத்திற்கு வெயின் 

விதிக்கும் (19761௦5 18௭9. நெடிய அலைநீள நெடுக்கத் 

இற்கு இராலே - ஜீன்ஸ் விதிக்கும் (Rayleigh-Jean’s 

128) ஏற்ப அமைகின்றது. 

"அகில உலக HUG peamudcs (S.1. units) Sarg 

- தைக் குறிக்கப் பயன்படும் மீட்டர் (816) என்பது, 
வெற்றிடத்தில் சிரிப்டான்-86 (0000-86) விளக்கின் 
சிவப்பு : ஒளியின் 16,50,763.73 அலைகளின் மொத்த 

நீளத்திற்குச்.சமம் எனறு, வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 
கஇிர்வீச்சிற்கு -அலைப்பண்பு : உள்ளதைப்போல, 

துகள்களுக்கும் அலைப்பண்பு உண்டென்று லூயிடி.-: 

பிராய் (1661002149) என்னும் அறிஞர் தெரி 

வித்தார். இவர் கூற்றின்படி ௩ நிறையையும், * இசை 
வேகத்தையும் கொண்ட துகளின் அலைநீளம். 

் ॥_ ஆகும், இதில் ம என்பது 
A= av 

பிளாங்க் மாறிலி (21800%'$ ௦0௦0518011) இதன்படி தர் 
எலெக்ட்ரான்-வோல்ட்டு ஆற்றல் கொண்ட எலெக்ட் 

ரானின் அலைநீளம் 1, 23 நானோமீட்டர். ஆனால் 
புரோட்டான், நியூட்ரான்போன்ற துகள்களின் நிறை 
அதிகமானதால் அவற்றின் அலைநீளம் குறைவாகும். 
பருப்பொருள்கவின் இவ்வலைநீளம் பொதுவாக டி 
பிராய் .. அலைநீளம் : எனப்படும். எலெக்ட்ரான் 

விளிம்பு விளைவு, நியூட்ரான் விளிம்பு விளைவுகளை 
அவற்றின் டி. பிராய்லி அலைநீளம் கொண்டு விளக்க 
முடியும்- , , wd ; 

- ஆ, பொ. 

நூலோதி 

1 Lipson S. G., Lipson, H. , Optica! Physics, 
_ Cambridge University Press. London, 1969. 

2 ‘Tilley, D. R., Waves, MacMillan, London, 1974, 

அலைகளின் குறுக்கீடு : 

ஒரே அலைநீளம் கொண்ட இரண்டு அல்லது 

அதற்கு மேற்பட்ட அலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
இணையும்போது, ' அந்த இடத்தில் தோன்றும் 

விளைவு வீச்சு, குறுக்கிடும் அலைகளின் வீச்சுகளின் 
கூட்டுத் தொசைக்குச் சமம். குறுக்கிடும் அலைகள் : 
மின் காந்த அலைகளாகவோ வேறு அலைவு இயக்க 

அலைகளாகவோ இருக்கலாம். 

்.... ஓர் அலையின் 'முகடு” (0850) மற்ற அலையின் 
முகடுடன் பொருந்தும்போது . விளைவு வீச்சு பெரு 
மமாக இருக்கும். ஓர் அலையின் முகடு, மற்ற அலை 
யின் அகடுடன் (11002) பொருந்தும்போது விளையும்
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வீச்சு சிறுமமாக இருக்கும இரண்டு அலைகளின் 
வீச்சும் சமமாயிருந்தால் சிறும மதிப்பு சுழியாகும். 
வீச்சு பெரும மதிப்பு அடையும்போது அதனைக் 
குறுக்கீட்டு ஆக்க விளைவு (0038(2001196 101611616006) 
என்கிறோம். வீச்சு சிறும மதிப்பு அடையும்போது: 
குறுக்கீட்டு அழித்தல் விளைவு (065(1101ம46 10161167- 
€008) என்கிறோம். அலை ஆற்றல் அதன் வீச்சின் 

இருமடிக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். தனி அலை , 
பாய் இருந்தால் ஆற்றல் சமச்சீராய்ப் பரவும், ஒன் 
றுக்கு மேற்பட்ட அலைகள் 
விளையும் வீச்சு இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுவதால் 
ஆற்றல் சமச்சீரற்றதாய்ப் பரவும். 

பொறுத்து ஆற்றல் .. பெரும. .மதிப்போ, சிறும 
மதிப்போ கொண்டிருக்கும். இந்த விளைவுக்கு அலை 
களின் குறுக்கீட்டு ,. விளைவு என்றுபெயர், இந்த 
விளைவைப் ப்யன்படுத்தி, 'ஒலி “அலைகளை உண்டு 
பண்ணி .ஒரு மனிதனைச் : சென்று. அடையுமாறு 

செய்து . அதன் ஓசை அவனுக்குக் கேட்காதவாறு 
செய்ய முடியும், ன ரள “~ 

இருதலைக் குறுக்கீடு, ae விளைவை 
ae அலைகள் கொண்டு : கணித மொழியில் விளக்க 
லாம்.. ஏதேனும் . ஒரு: புள்ளியில் : முதல் : . அலையின் 
alge A=A, sin (wt+,)" (1) ereir my எழுதலாம், 
இதில் &, என்பது உச்ச வீச்சு:-மதிப்பு, ம என்பது 
அதிர்வெண்ணைப் போல 2 மடங்கு ஆகும்.- இரண் 
டாவது அலையின் வீச்சு 

B = Bo sin (wt + 2) (2) 

ஆகும். இதில் (9, - 8) என்பது இரண்டு அலைக 
ஞக்கும்-உள்ள கட்டி வேறுபாடு Bo என்பது இரண் 
டாவது வீச்சின் பெரும் வீச்சு மதப்பு இரண்டு: 'அலை 
களின் .குறுக்&ட்டால் உண்டாகும். '* விளைவு “வீச்சு 

(A+B) = Ao sin (wt+$1) ௮) ஸ் (ஸர. ௫) 

அதாவது (4) - (க் எட + Bo sin $y) cos at 
+ (Ao cosB, + Bo cosa) sin wt (4) 

~ Ao sin 1 + Bosinfg = C sing), (5) என்றும் 

Ao 008, -1. Bo cost, = a Cost, - (6):என்றும் 

எடுத்துக் கொண்டால் . the . ் a ட்ப 

(A+B) = -Csin (ot +O) ட்ட) 

= AS+B,? +.2 ABs cos (OrH,) (8) 
*ேே யின் மதிப்பு, & அல்லது ந யின் மதிப்வப 'விடக்' 

web, HB ae 

குறுக்கிடும்போது * 

அலைகளின்... 
மொத்த ஆற்றல் அழியாது.” அனால் இடத்தைப் - 

குறையும்போது குறுக்கீட்டு அழித்தல் விளைவு'உண் 
- டாகிறது. அதிகமாகும்போது குறுக்கீட்டு. ஆக்க 
ப விளைவு உண்டாகிறது. ஒளிபோன்ற ஒரு மின்காந் 

தக் சுதிருக்குச் சமன்பாடு (7) இல் உள்ள வீச்சின் 
- மதிப்பு; மின்புல வலிமையைக் குறிக்கிறது. ' மின் 

புலத்தின் இசை, 
செங்குத்தாக இருக்கும், இந்த மின்புல வெக்ட்டரா் 

அலை இயக்கத்தின் திசைக்குச் 

களை (160018) அவை இணையாய் இல்லாத போது 

கட்டன் etal இயலும், 
ப ரள! 

"ஒளிக்! 'குறுக்கீட்டு நிகழ்ச்சி இரு அலைத் தொகு 
் திகளை உண்டாக்கும் ஒளி மூலங்கள் ஓரியல் மூலங் 
களாக (coherent sources) இகல் வேண்டும்; 

ச யங் ஆய்வு (young experiment): லர் தனி மூலத் 
தைக் கொண்டு இரு ஒரியல் மூலங்களை, அடையும் 
முறை யங் என்பவரால், 1801 இல்' கையாளப்பட் 
டது.. அதுவே "ஒளியின். அலை, .இமக்கத்தை' "விளக்கும் 

முதல் ஆய்வாக அமைந்தது, இந்த... "ஆய்வில்: ஒரு 
கு றுய An. பிளவு . ஒரு மூலத்தால் ஒளியூட்டப் 
படுறது. இந்தப் பிளவிலிருந்து வரும்' ஓளி மேலும் 
இரண்டு இணையான அருகருகே உள்ள இரண்டு 
பிளவுகளை”. ஒளியூட்டுமாறு « செய்யப்படுகிறது. 
இரண்டு பிளவுகள் மூலம் வெளிவரும் ஒளிகள் ஒன் 
றையோன்று குறுக்கிட, எதிரில் உள்ள வெள்ளைத் 
திரையில் குறுக்கீட்டு , விளைவைக் காணமுடிகிறது. 
குறுக்கட்டு விளைவின் ; காரணமாகத் இரையில்' ஒளி 
வரிகளும் இருள்வரிகளும், , அடுத்தடுத்து வரிசையாக 
இணையாகத் தஇரையில் ' 'தோன்றுகின்றன. : அவை 

'குறுக்கீட்டு வரிகள் எனப்படும். ' ் : 

  

படம் 1, யல் கல்வ, 
J Aas பவப் 

தளி மூலம்' ஓர் sysfs wai nanciee bag 
(monochromatic) குறுக்8ட்டு'' வரிகள் தெளிவாக்த் 

தெரியும். வரிகளின் அகலம் அலைநீள த்தைப் பொறுத் 
தீது. அதிகமான அலைநீளம்" உடையவை அகலமான . 
வரிகளையும், சிறியஅலைநீளம் உடையவை குறுகலான 
வரிகனயும் 's எ ப டக , அவளை. டை 
Yee 1 ue Ce LR Hn Jae ‘ wo



40003 10" மட்டர் முதல் 7000 38 10“ ம, வரை 
அலை நீளங்கள் கலந்துள்ளன, எனவே, ஆய்வில் 
வெள்ளை ஒளியை ஒளி மூலமாகப் பயன்படுத்தினால், 
திரையில் பல்வேறு நிறத்திற்கான அலை நீளங்கள், 
வேறு வேறு நிலைகளில் வேறு வேறு அகலமுடைய 
குறுக்கீட்டு வரிகளைத் தோற்றுவிக்க, அவை ஒன்றின் 
மேல் ஒன்று பொருந்தியும், விலகியும் வண்ணக் 
காட்சியளிக்கும். 10 என்ற புள்ளியில் மட்டும் 
வெள்ளை நிறவரி உண்டாகும். ். 

_ குறுக்கீட்டு விளைவில் ஆற்றல் அழியாமை. ஓர் 
அலையின் ஆற்றலைஅதன் செறிவால் அளக்கிறோம். 
அந்தச் செறிவு “அலையின் வீச்சின் இருமடிக்குச் 
சமம். அலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துதல் 
என்ற முன் எடுத்துக்காட்டில் சமன்பாடு (1) மற்றும் 
(2) இன்படி: இரண்டு அலைகளின் தனித்தனிச் 
செறிவு முறையே 42 க்கும் 13 க்கும் நோர்விகிதத் 
திலிருக்கும், கட்ட வேறுபாடு சுழியாயிருக்கும்போது 
இரண்டு அலைகளின் வீச்சுச் சமன்பாடு (9) ஆல் 
கொடுக்கப்படுகிறது. 

(A+B)" = A? + 2AB டம (9) 

தனித்தனி அலைகளின் வீச்சுகளின் இருமடி கூட்டுத் 

தொகை (&₹-1*) க்குச்சமம். சமன்பாடு (9) இன்படி 
விளைவுச் செறிவு தனித்தனிச் செறிவுகளின் கூட்டுத் 

தொகையை விட அதிகமாகும். இது ஆற்றல் அழி 
யாமை :விதிக்குப் .புரம்பானது போல் தோன்று . 
கிறது. ஆனால் உண்மையில் ஓர் இடத்தில் ஆற்றல் 
அதிகமானால் மற்றோர் இடத்தில் ஆற்றல் குறைந்து, 
மொத்த ஆற்றல் அளவு நிலையானதாக இருக் 
கிறது. அகடும்: , மூகடும் பொருந்தும் இடங்களில் 
ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும். அத்தகைய இடங்களில் 
விளைவுச்செறிவு சமன்பாடு (10) ஆல் கொடுக்கப் 

படுகிறது. : 

mo (A “By = A?-  2AB4B? (10) 

௮இக ஆற்றல், குறைந்த ஆற்றல் இவற்றின் சராசரி 
மதிப்பு (க) ஆகும், எனவே, ஆற்றல் அழிய 

வில்லை எனத், தெரிகிறது. ; .. 

.. இரண்டு அலைகளின் கட்டவேறுபாடு (2n+1) 
என்று இருக்கும் இடங்களில் மிகக் குறைந்த ஆற்றல் 
செறிவும், 2௩ என்று இருக்கும் இடங்களில் மிக அஇக 

மான ஆற்றல் செறிவும் இருக்கும் எனக் காட்டலாம், 
இதில்' ௩ என்பது ஒரு முழு எண். ௩௮ 1,2,3,... 

ஆகும், யங்' ஆய்வில் இரையின் மையத்திலிருந்து 
இருபக்கங்களிலும் ஆற்றல் பரவியிருக்கும் நிலையை 
வரைபடத்தின் ர மூலம் காட்டலாம். ட் 
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நீ, கட்ட வேறுபாடு 

  

படம் 2. குறுக்€ட்டு விளைவு - ஆற்றல்நிலை 

ஆற்றல் குறைவான இடத்திலிருந்து அதிகமான 
இடத்திற்கு இடம் மாறியிருக்கிறதே தவிர அழிய 
வில்லை. குறுக்கீட்டு விளைவு இல்லையென்றால் 
எல்லா இடத்திலேயும் ஆற்றல் மதிப்பு சமச்சீராய் 
இருக்கும். குறுக்க&ட்டு விளைவின் காரணமாய் 
ஆற்றல் மதிப்பு (க) இருந்து (கற) வரை 
மாறுகிறது. சராசரி மதிப்பு (க) தான். 

வெற்றிடக் குழாய் அலையியற்றிகள் மூலம் 
இயற்றப்படும் மின்காந்த அலைகளுக்கு மேலே 
சொல்லப்பட்ட உண்மை மிகவும் அடிப்படையான 
தாகும். ஒரியல்பு வாய்ந்த அலைகளை அன்டெனாக் 
கள் மூலம் வெளியிட்டுக் குறுக்கிடச் செய்து இடஞ் 
சார்ந்து ஆற்றல் அளவுகளை மாற்றியமைக்க 
முடியும், தகுந்த கட்ட வேறுபாடு கொண்ட நீண்ட 
அன்டெனா தொகுதி மூலம் ஒரு குறுகிய மின் 
காந்த அலைக்கற்றையைத் : தோற்றுவிக்க முடியும், 
காண்க, உணர்சட்டம் (கய(₹00க);மின் காந்தவீயல். 

திரை . 

  

படம் 3 ஃபிரெனல் இரட்டை ஆடி. 

5௦ - தளி மூலம், 14,818, -இரட்டை ஆடி 
பிபூ$2 “மாய ஒளிமூலங்கள் 

ஃபிரெனல் இரட்டை ஆடி(1ர2308] 4௦01௨ mirror). 
ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியைப் பிரிப்பதற்கு



346 அலைகளின் குறுக்கீடு 

ஃபிரெனல் இரட்டை ஆடிமுறை படத்தில் காட்டப் 
பட்டுள்ளது. 5௦ பிளவிலிருந்து வரும் ஒளி, ஒன்றுக் 
கொன்று ஒரு பாகை சாய்ந்துள்ள 14,188, இரட்டை 
ஆடியில் பட்டு எதிரொளித்து ஒன்றையொன்று. 

குறுக்கிடுசின்றன, திரையில் . குறுக்கீட்டு வரிகள் 
தோன்றுகின்றன. குறுக்கிடும் ஒளிகள் -3,,5) இலி 
ருந்து வருவதுபோல் தோன்றுகின்றன. அவை இரண் 
டும் யங் ஆய்வில் இடம்பெறும் . இரண்டு.. பிளவு 
களுக்குச் சமம், க 

ஃபிரெனல் இரட்டைப் பட்டகங்கள் (Fresnel double 

  

  

றா151) ஒளிமூலத்தைப் பிரிக்கும் மந்தொரு வழி 
ஃபிரெனல் இரட்டைப்பட்டக ' முறை, 2: 

ல்ை BY ee வயம் 2 

[உ ் “ae | 7 

a   
cn வர்ம தட ௮ த. 

படம் 4. ஃபெரனல்' இரட்டைப் பட்டகம் :. . 
ae, அத கதா (உ க்ஷி 
சட்ட க்கி த 2 Ry 

  

2 து Sovak lS 

Senay Sa மூலம்... செல்லும் ஒளி: uit, «eGo ‘ae 
பாதிகள் வழியே சென்று திரையை அடைகின்றது. . 
ஓவ்வொரு பாதியிலிருந்தும் வரும் ஒளி.:.இரையைச் 
சற்று வேறு பட்ட கோணத்தில் : வந்தடைவதால் 

ஒளி 8,8, பிளவுகளிலிருந்து வருவதுபோல், தோன் 
றும். 8,,5)க்கு இடையே உள்ள தொலைவு (4) சமன் 
பாட்டால் (11) கொடுக்கப்படுவது அ 

Wovog 

  

. ‘ Bog we oft லட் a mona 122 ah \e ' whe பனக 

படம் 5, பில்லட் பிளவு: வில்லை. முறை. 

இதில் 8 என்பது பிளவிற்கும் பட்டகத்திற்கும் உள்ள 
தொலைவு, ரி என்பது பட்டகத்தின் .கோணம்,. fe 

என்பது பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்: அகும், 

் பில்லட் பிளவு வில்லை முறை (Billet split “lens 
method).darr பிளவு வில்லை ஒளி மூலத்தைப் பிரித் 
தல் இயலும். ஒரு வில்லையை இரு பாதியாக அறுத் 
துப். பிரித்து வைப்பதன் மூலம் இரு ஓரியல் 6 மூலங் 
களைப் , பெற முடிகிறது, ப 

  

  

படம் 6, மிப்ஸ ற்றை ad yon 

லாயிட் ஒற்றை அடி ‘wap (Lloya’ 8 single mirror 
method). ஒளி மூலகத்தைப் பிரிக்கும் முறைகளில் 

சிறப்பு வாய்ந்தது லாயிட்ஸ் ஒற்றை ஆடி முறை : 
“யாகும். 5 என்ற பிளவும், 8: என்ற பொய்ப் படிமப் 
(virtual image) பிளவும் இரண்டு. _ஒரியல் , மூலங்களா, 
கச் செயல்படுகின்றன. தரையில் உருவாகும் குறுக. 
கீட்டு வரிகள் முன்பு... பார்த்த குறுக்கீட்டு, வரிகளி. 

லிருந்து மாறுபட்டுள்ளன. ஒளிச் செறிவு பெருமம் வர 
வேண்டிய இடங்களில். ,சிறுமமும், சிறுமம் வரவேண். 

டிய இடங்களில் ' 'பெருமமும்" உள்ளன. மையவரி ஒளி 
வரியாய் இருப்பதற்கு 'மாறாக இருள் வரியாய். உள் 

ளது. சுற்றுப்புறத்தைவிட அதிக ஒளிவிலகல் கொண்ட 
உஎட்சுத்தின் மீது எதிரொளிர்வு அடையும்போது ஒளி 
180” கட்ட வேறுபாடு அடைகிறது என்று. எடுத்துக் 
area senate, இதனை விளக்க நிற்கத், 5 * iat 

வீச்சைப் பிரித்தல் (amplitude - splitting). இந்த 
முறையில் Lge. அலையின் அலை வீச்சை எதி 

ரொளிர்வு மூலமோ” "ஒளிவிலகல் மூலமோ இரண்டு 
அல்லது . இரண்டிற்கு ' மேற்பட்ட . பாகங்களாகப் 
பிரித்து அதனால் ஏற்படுகின்ற இரு: ஒளிக்கற்றை. 
களைக் 'கொண்டு குறுச்£ட்டு விளை 29. ஏற்படுத்தப்" 
படுகின்றது. இந்த ' முறையில் ஓவி மூலம் புள்ளியா 
கவோ கோடாகவோ இருக்கத் தேவையில்லை, , அகல் 
மான மூலங்களையும் பயன்படுத்தலாம். : இதனால்” 
பொலிவுள்ள வரிகள் கிடைக்கும். ' நியூட்டன்'



வளையங்கள், மென்படலங்களில் ஏற்படும் நிறமாற் 

ங்கள் முதலியன இந்த முறையில் தோன்றும் குறுக் 
தீட்டு விளைவுகள் அகும், 
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படம் 7, வீச்சைப் பிரித்தல் 

இத்த முறையில் படு ஒளிகற்றையைப் பீரிதளத் 
தில் விழச்செய்தால் ஒருபகுதி எதிரொளிரும், ஒரு 
பகுதி ஊடகத்தில் கடந்து செல்லும், இந்த இரு 
பிரிவுகளும் பின்னர் ஒன்றாக இணையும்போது குறுக் 
கட்டு விளைவு ஏற்படும். இதில் எதிரொளிர்வுப் பகுதி 
ஒளிக்கற்றையும் ' ஊடகத்தினுள் கடந்து செல்லும் 
ஒளிக்கற்றையும் எல்லா வகையிலும் ஒன்றையொன்று 
ஒத்திருப்பதால், பின்னர் இவை இணையும்போது 
குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்படும், 

5,5, என்ற பரப்புகளில் எதிரொளிர்ந்து 
மீண்டும் இணைந்து குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத் 
தும் ஓர் ஒளி அலையைக் காண்போம். க, ே என்ற 

_ புள்ளிகளில் ஒளி அலை படுகிறது. & யில் ஒரு பகுதி 
க்குக் கடத்தப்பட்டு, நியில் எதிரொளிர்வுக்கு உள் 
ளாகி, க்கு அனுப்பப்படுகிறது. யே விட்டு விலகிச் 
செல்லும் கதிரில் இருபகுதி ஒளி அலைகள் உள்ளன. 
நிக்கு சென்று மீண்டகதிர் அதிக தொலைவு கடந்து 
வந்துள்ளதால் இரு கதிர்களுக்கும் இடையே பாதை. 
வேறுபாடு நிகழ்கிறது. அதன் அளவு 2/4( 0052 ஆகும். 

இதில் £ என்பது உஎடக ஒளிவிலகல் எண், ( என்பது 
படலத்தடிப்பு, ॥ என்பது விலகுகோணம், பரப்பு 

- 8டஇல் நிகழும் எதிரொளிப்பு அடர்மிகு ஊடகத்தில் 
நிகழ்வதால் அதற்கான கட்டவேறுபாடு அல்லது 
பாதை வேறுபாடு.4/8 - ஐக் கணத்தில் கொள்ள 

வேண்டும். மொத்தப்பாதை வேறுபாடு 20 4/2 எனும் 

போது : ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவும், (2,41)4/8 
எனும்போது அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவும் நிகழும். 
இதில்-௩ என்பது ஒரு முழு எண், 

்.. மென் படலங்களில் வண்ணங்கள், தண்ணீரில் 
மிதக்கும் எண்ணெய்ப் படலங்கள் மீது சூரிய 

அலைகளின் குறுக்கீடு 347 

ஒளியோ வெள்ளை ஒளியோ படும்போது பல வண் 
ணங்கள் தோன்றுவதைப் பார்க்கிறோம். அவை 
வீச்சுப் பிரிப்பு முறையில் உண்டாகும் குறுக்கீட்டு 
விளைவே ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் படலத் 
தைப் பார்க்கும்போது, படலத்தின் தடிமன் பச்சை 
வண்ணத்திற்கு அழிவுக் குறுக்கட்டு விளைவைத் 

தோற்றுவித்தால், அந்த நிறம் தெரியாது. சிவப்பு, 
நீலம் நிறங்களே தெரியும். படம் வண்ணத்துப் 
பூச்சி இறக்கை போன்று அழகாய் இருக்கும். இருள் 
வரிகளுடன் வண்ண வரிகளும் கொண்ட இந்த 
அமைப்பு வழிப்படுத்தப்பட்ட நிறமாலை (channelled 
spectrum) எனப்படுகிறது. படலத்தின் அகலம் அலை 

நீளத்தைவிட்க் குறைவாயிருந்தால், அழிவுக் குறுக் 

கட்டு விளைவு ஏற்பட்டுப் படலம் கருமையாய்த் 

தெரியும். 
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படம் 8, நியூட்டன் வளையங்கள் 

G - கண்ணாடித் தட்டு, ந் - வில்லை 

நியூட்டன் வளையங்கள் (170106 ரர்௩ற5), ஒரு பகீ 
சுக் குவி வில்லையைச் சமதளக் கண்ணாடித் தட்டின் 
மீது வைத்து ஓர் அலைநீள ஒளியைச் செங்குத்தாக 
இணையாகச் செலுத்தினால் தொடுபுள்ளியை மைய 
மாகக் கொண்ட குறுக்கீட்டு விளைவான வட்ட 
வளையங்கள் தோன்றுகின்றன. அவை நியூட்டன் 
வளையங்கள் எனப்படும். வளைய ஆரங்களை 

அளந்து வில்லையின வளைவு ஆரம், இடைப்பட்ட 
அஎடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்முதலியன காணலாம். 

அரிதாக உள்ள நீர்மங்களின் ஒளிவிலகல் எண்களை 
நீர்ம இழப்பின்றி இம்முறையில் காணலாம். 

ஒளிச் சமதளம் ஆய்தல் (011081 018012௩659 test). 
ஒரு தொட்டியில் ஆய்வுக்குரிய கண்ணாடித் தட்டை 
வைத்துத் தட்டின் மீது ஒரு மில்லி மீட்டர் உயரத் 

திற்கு நீர் இருக்குமாறு, நீர்தொட்டியில் ஊற்றப்படு 
கிறது, செங்குத்தாக இணைக்கதிர்கள் ' படுமாறு 

செய்யப்படுகிறது, நீரின் மேற்பரப்பின் மீது
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படம் 9, சமதளம் ஆய்தல் ் படர் 

0 - கண்ணாடித்தட்டு 97 ௨ தீர் 1 உ ஒளி 

. \ 

எதிரொளிரும் ஒளியும், கண்ணாடித்தட்டின் , மேற் 
பரப்பில் எீதிரொளிரும் ஒளியும் குறுக்கீட்டு | விளை 
வைத் தோற்றுவிக்கின்றன. தட்டிற்கு மேல் உள்ள 
நீர்) ஆப்பு (௫6026) போன்று செயல்பட்டு நேரான 
ஒளி, இருள் ; குறுக்கட்டு வரிகளைத் தோற்றுவிக் 
கின்றது, இந்த வரிக்கோடுகள் நேராகவும், இணை 

யாகவும், சமஅளவிலும் — இருந்தால் கண்ணாடித் 
தட்டின் மேல்தளம், ,சமதளமாய் உள்ளது எனக் 
கொள்ளலாம், 

ON 

  

  

் படம் 10... 

ஹைடிஞ்சர் வளையங்கள் (Haidinger fringes). 
ஒரு கண்ணாடித் தட்டை வைத்து, அதைச் சோடியம் 
விளக்கு போன்ற ரியல் 'மூலத்தால் ஒளியூட்ட் 

வேண்டும். தட்டின் பரப்பிற்குர் 'செங்குத்துத் இசை 
யில் பார்வையைத் தொலைவில் வைத்தால் தட்டின் 

மீது வட்ட வளையங்கள் தெரியும். இவை ஹைடிஞ் 
சர் வளையங்கள் எனப்படும். பார்வையை நீலை 
யாகக் கொண்டு கண்ணாடித்தட்டை நகர்த்தும் 

போது, வளையங்களும் நிலையாயீிருந்தால் தட்டின் 
மேற்பரப்பும் சீழ்ப்பரப்பும் சபாதளமாயும் இணை 
யாயும் உள்ளன என அறியலாம். 

ஃபிரெனல் எண் (7061 coefficient). sets evry. 
மைக்கா போன்ற மின் கடத்தாப் பொருள்களின் 
பரப்பில் செங்குத்தாகப்' பட்டு எதிர்பலிக்கப்பட்ட 
ஒளியின் வீச்சு ஃபிரெனல் எண்ணால் கொடுக்கப் 

படுகிறது. - --- 

A=A, fords)” (12 
~ (0, +03) 7 (12) 

"இதில் Ao என்பத 'படுகதிர் அலையின் வீச்சு, பு, 
என்பன ஒளி அடுத்தடுத்துச் FERED OM HW 
களின் ஒளிவிலகல் எண்கள், எடுத்துக்காட்டாக 
'ஒரு மின் கடத்தாத படலத்தை எடுத்துக்கொண்டால், 

எதிரொளிர்ந்த ஒளியின் செறிவு சமன்பாடு ட ஆல் 
கொடுக்கப்படுவது, oo 

ச் 

Cis AP “+.B? 4 2 AB 005. 6. 13) 

இங்கு B என்பது படலத்தை patience சென்று 
இரண்டாவது பரப்பீல் எதிரொலிர்ந்து மறுபடியும் 
ப்டலத்தை அ2வடுருவி “க” உடன் இணையும் ஒளியின். 
விச்சு ஆகும். £ இன் மதிப்பு, 

  

ண!) : oe ன கோவி 0. 
‘Cc’ எண்பது! னமாக வீச்சு. அகும், ॥, என்பது இரண் 
டாவது பரப்பிலும் அப்பால்.: உள்ள : ஊடகத்தின் 
ஒளிவிலகல் எண் ஆகும்.. இங்கு முதல் பரப்பில் ஒளி 
அவடுருவும்போது ஒளிச்செறிவு. மாறவில்லை என்று 
கொள்ளப்பட்டுள்ளது., ச . 

எதிரொளிர்வு @areortu. soi Non-reflecting films). 
சமன்பாடு (14) இன் பயன்பாட்டினை எதிரொளிர்வு 

- இல்லாப் படலத்தில் காணலாம். ஒரு: கண்ணாடிப் 
பரப்பின் மீது, மின் கடத்தாப் பொருள் ஒன்றின் 

ஆவியைப்படியச் செய்து அதன் எதிரொளிக்கும் 
இறனை மிகக் குறைந்த அளவுடையதாய் ஆக்கலாம். 
சமன்பாடு (13) மூலம் ௦௦5 ம் - -1 ..எனும்போது 
இது இயல்வதாஇன்றது. ஒர் அகன்ற: நிறமாலைப் 
பகுதியுடைய ஒரு கருவியில் இது பயன்படுத்தப் 
பட்டால், விரும்பும் நிறமாலைப் பகுதியின் மையத் 
இல் முதல் நிலையில் “ (11254 0ரம்௦2) குறுக்&ட்டு



விளைவுச் சிறுமமாக இருக்குமாறு, படலத்தின் தடிப்பு 
அமையும்படி பார்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. படலத் 
இன் ' ஒளிவிலகல் எண் ே ௬0 என இருக்கும்படி 
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அப்போது 

  

» he (0; — 0,) = ் இட் — 05)" ‘ ளு (16) 
4 (n, + 0,) (My e ns) ) 

இதைச் சுருக்கினால், நமக்குக் தணடரிபது 

n, அ றிட. (17) 

காற்றில் கண்ணாடிப் பரப்பிற்கு ஈ;-1 ; ௩) 1,5; 
சமன்பாடு (17) க்கு மக்னீசியம் corps (magne- 

sium fluoride) உடன்படுவதால் எதிரொளிர்வு 

இல்லாப் படலங்களுக்கு அது பயன்படுகிறது. ஒளி 
எதிரொளிவில்லை என்றால், அது கடத்தப்படும். 

எனவே கடத்தப்படும் ஒளியின் அளவை அதிகரிக் 
கவே, குறுக்கீட்டு விளைவு முறையில் எதிரொவீர்க் 
"கப்படும் ஒளி :குறைக்கப்' படுகிறது. தனிப்பட்ட 

முறையில் இது சிறப்பற்றதாக இருந்தாலும், சில 
ஒளிக் கருவிகளில் 15 முதல் 20 வரை காற்று 
கண்ணாடிப் 'பரப்புகளைப் பயன் படுத்தும்போது 
எதிரொளிர்வு இல்லாப் படலங்களைப் பயன்படுத் 
தினால் கடத்தப்படும் ஒளி. மிகவும் செறிவுடைய 
தாக உள்ளது. 

முப்பருமான ஒளிப்படத் தட்டுகள் (14010 தாலாம). 
ஓரியல் ஒளியை ஒரு பொருள்மீது : சிதறச் , செய்து 
சிதறி வரும்::.ஒளியையும், சிதறாமல் - நேரிடையாக 
வரும் ஒரியல் ஒளியையும், லர் ஒளிப்படத் தட்டின் மீது 
குறுக்கிடுமாறு செய்தால், அவை அந்தத் தட்டில் சமச் 

சீரில்லாத ' குறுக்கீட்டு வரிகளைத் : தோற்றுவிக்கும். 
இந்த ஒளிப்படத்தட்டு முப்பருமான ஒளிப்படத் 
தட்டு எனப்படும்... இந்த முப்பருமான ஒளிப்படத் 

தட்டை அதே ஓரியல் ஒளியைக் கொண்டு ஒளிரச் 

செய்தால், இரையில்லாமல் வெட்டவெளியில் உருவத் 
இன் முப்ப்ருமானக் காட்சி தெரியும். காண்க, முப் 
பருமான ஒளிப்படத் தட்டுகள் (17௦1028108) 

- கு.க. 
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அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், 
பிளாஸ்மாவின் 

பொதுவாகப் பொருள்களைத் இண்ம, நீர்ம, வளிம 
நிலையிலுள்ளவை என்று மூன்றாகப் பிரிக்கன்றோம். 
ஒரு வளிமம் பொருளுக்கு ஆற்றலூட்டி அயனியாக் 
கும்பொழுது (1௦0156) அதன் உட்கூறுகளாக அணுக் 

கள் நேர் ஊட்டமுள்ள (20$1(146] charged) அயனி 
களாகவும், எதிர் ஊட்டமுள்ள (௩620114619) charged) 

அயனிகளாகவும் (எலெக்ட்ரான்்௧களாகவும்) பிரிகன் 
றன. வெப்ப, இயல்பு அழுத்த நிலையில் (0௦1081 
temperature 804 றா6$276-1172) நேர் ஊட்டமுள்ள 
இவ்வயனிகளும், எலெக்ட்ரான்௧ளும் விரைவில் 

சேர்ந்துவிடுகின்றன., ஆனால். வெப்பம் அதிகமாகும் 
பொழுதோ, அன்றி அழுத்தம் மிகக் குறைவாகும் 
பொழுதோ இத்தகைய மறுசேர்க்கை (160010108110௩) 
திகழ்வது அரிதாகின்றது, இந்தநிலையில் அயனிப்படுத் 
கப்பட்ட வளிமம் பிளாஸ்மா (மின்ம)நிலையை அடை 

கிறது. ஆனால் அயனியாக்கப்பட்ட எந்த வளிமத்தை 
யும் பிளாஸ்மா என்று சொல்லிவிட முடியாது.பொது 
வாகப் பிளாஸ்மாவைக் கூட்டு இயக்கமுள்ள (001160- 
tive behaviour) ug MuGuag Asa (electrically quasi 
neutral) வளிம நிலைப் பொருள் என்று குறிக்கலாம். 
சிலர் பிளாஸ்மாவைப் பொருள்களின் நான்காம் 
நிலை (fourth state of matter) cre mib கூறுவர். 
இயற்கையில் இப் பிளாஸ்மா(மின்ம)நிலை பல இடங் 
களிலும் காணக் கிடைக்கின்றது. இப்பேரண்டம் 

(universe) 99% பிளாஸ்மாவால். ஆனது எனலாம், 
சூரியன், விண்மீன்கள், அவற்றின் இடையே உள்ள 
வெளி மண்டலங்கள் (1௦(678(61182 space) இவை 

யெல்லாம் பிளாஸ்மாவால்: ஆனவையே. புவியின் 
காற்று மண்டலத்திற்கு மேலே பரவியுள்ள வான் 
ஆலன் கதிர் வீச்சு மண்ட்லம் (72௨௩ 411௪௩ 7201811௦11 
௦11), சூரியக்காற்று (50122 91௦05) முதலியனவும் 
பிளாஸ்மாக்களாகும். புவியிலேயே துருவ ஒளி (80₹01& 
௦122116), மின்னல் வீச்சு, இன்று நாம் அன்றாடம் 
காணும் குழல் விளக்தகள், நியான் விளக்குகள் 
ஆகியவற்றிலும் பிளாஸ்மாவைக் காண்கிறோம், 

இன்று பிளாஸ்மாவைப் பற்றி மிகுதியாக ஆய்வு 
கள் நடப்பதற்கு முக்கிய: காரணம், வெப்ப அணுக் 
45¢ Gettéenacnud (thermo nuclear - fusion) 6: 
டுக்குள் கொணர்ந்து அதனால் மனிதனுக்கு இன்றி:



850 அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 

யமையாததாகிவிட்ட மின் ஆற்றலை, எரிபொருள் 
தட்டுப்பாடின்றி உற்பத்து செய்ய வேண்டும் என்ற 

குறிக்கோளாகும். பிளாஸ்மாக்களின் பண்பை ஆய்த 

தீறியஅவற்றினூடுசெல்லும் பல ஒலிஒளிஅலைகளைப் 
பற்றி முதலில் அறிதல் வேண்டும். மேலும் 
பிளாஸ்மாவின் உட் கூறுகளான அயனிகளும் 
எலெக்ட்ரான்௧களும் சற்றே பிரிந்தாலும், அவை 
வலிய மின் புலங்களை உண்டாக்கி பிளாஸ்மாவைச் 
சிதைக்க முயலுவதாலும், பிளாஸ்மாவிற்குரிய : பாய் 
மப் பண்பாலும் (1]ய/ம் ௩௨(மா6] பலவகையான நிலை 
யற்ற தன்மைகள் வெளிப்படுகின்றன. ஆகவே இவ் 
வியல்புகளைக் கட்டுக்குள் கொணர்ந்து, சில நொடிக் 
கூறுகளாவது' பிளாஸ்மாவை தநிலைத்திருக்கும்படி 
செய்தால்தான் அணுக்கருச் சேர்க்கைக்கான 
அடிப்படைச் சூழ்நிலை. லாசன் நிர்ணயப்படி 
(Lawson criterion) 2 (jeur@u. 

பிளாஸ்மாவில் பரவும் அலைகள் ' 

பிளாஸ்மாவில் பொதுவாக மூன்று வகையான 
அலைகள் பரவ வாய்ப்புக்கூறு உண்டு. . அவை, 

நிலைமின் அலைகள் (68160(1081811௦ waves), மின் 
காந்த அலைள் (6160110104206110 2408), நீர்க் காந்த 
sooner (hydromagnetic 1876) என்பனவாகும். 

இவற்றில் நிலைமின்னலைகள் : பிளாஸ்மாவிற்கே 
உரிய . தனிப்பண்பாகும் (intrinsic. behaviour . or 
phenomenon); மற்ற இரண்டும், வேறு பல இடங் 
களிலும் காணக் கூடியவை, .இவ்வகைகளின் அதிர் 
வெண்களைக் கொண்டு மேலும் நான்கு வகையான 

இயல்புகளை அறியலாம்... ey a 

கண்களுக்கு இடையேயான மோதல் "அதிர்வெண் 
(interparticle collision frequency). பிளாஸ்மாவில் 
நிகழும் நிகழ்ச்சிகளில் இவை மிகவும் குறைந்த அதிர் 
வெண் உடையவை, இவ்வதிர்வெண்ணிற்குக் Sip 
பிளாஸ்மா இயல்பான வளிமங்களைப்போல் இயங்கு 
கிறது, இந்திலையில் பிளாஸ்மாவின: அடர்த்தி எண் 
போதுமானதாக இருப்பின் “ஒலியலைகள் மட்டுமே 
பரவ இயலும். 

அயனிச் சைக்ளோட்ரான் அதிர்வெண்கள்(௦61 = By 

ion cyclotron 1720021618) இவை காந்தப்புலத்திற் 
குட்பட்ட பிளாஸ்மாவில், (சைக்ளோட்ரான் கருவி 

களில் நிகழ்வது பிற் அபனிகளின். சதுற்கிபின். 
விளை வாகும். 

மின்னணு சைக்ளோட்ரான் அதிர்வெண்கள்,( 64 -5..) 

(electron cyclotron frequencies). “Qe காந்தப் 
புலத்தில் சுழலும் மின்துகள்களைக் ' குறிக்கும், 

மின் துகள்களின் நிறை, அயனிகளைக் காட்டிலும் 
சில ஆயிரம் மடங்கு குறைவாதலால், 65 6௨. 

எலெக்ட்ரான் பிளாஸ்மா அதிர்வெண்கள் (௨௨7 
(Cyclotron plasma frequencies). இவை எந்த ஒரு 

பிளாஸ்மாவிலும் எலெக்ட்ரான் களின் எளிய இயக் 
555TH (mobility) ஏற்படும் விளைவைக் குறிப்பன. 

இவை பிளாஸ்மாவின். 'தனிப் பண்பாகும். இவை 
பெருமதிப்பெண் (121. 18106) உடையவை (௨ 
ce >O¢j > ௨001.) - . . ன் 8 

.. முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட மூன்று வகை அலை 
களும் பிளாஸ்மாவில் பரவுகையில் அவற்றின் அதிர் 
வெண்கள் மேற்சொன்ன நான்கு பிரிவுகளில் எதைச் 
சார்ந்திருக்கின்.றன என்பதைப் பொறுத்து அவற் 

றின் பரவுதல் (0008284100) கணிக்கப்படுகிறது. - 

பிளாஸ்மா எலெக்ட்ரான். அலைகள், பிளாஸ்மா 
வின் உட்கூறுகளான அயனிகளும் எலெக்ட்ரான் 
களும், பிளாஸ்மாவின் வெப்ப நிலைக்கேற்பத் 'திசை 
வேகப் பரவல் (velocity distribution) கொள்கின் றன, 
நிறை குறைந்த எலெகீட்ரான்கள் அயனிகளை விட 

அதிக' ' வேகத்தில் .. இயங்குகின்றன. . மாக்ஸ்வெல் 
விரைவுப் பரவலின்படி (146௩௭011'6. velocity, distri- 

bution)’ சராசரித் துகள். விசை ் 2 

2KT 
ii ) *   Vion = ( 

ஆகும். துகள் நிறை; K- ‘Bora ask மாறிலி 
(Boltzmann’s constant); T- வெப்பநிலை . (tempera- 
(116). எலெக்ட்ரான்களும் அயனிகளும் நிறைவேறு 
பாட்டால் வெவ்வேறு வெப்ப. நிலைகளில் உள்ளன. 
பொதுவாக . 7147) இத்தகைய : வெப்ப இயக்க 
மற்ற. பிளாஸ்மாவைக் குளிர்ந்த பிளாஸ்மா (௦௦14 

plasma) எனிமா றான், (Te= 11-௦4). 

் காந்தப் புலமற்ற (B= 6) பிளாஸ்மாவில் ஏதா 

வதொரு காரணத்தால் எலெக்ட்ரான்கள் ' தம் நிலை 
யினின்றும் அகன்றால், quelle அவற்றைத் 
தம்மிடம் இழுக்க முயல்கின்றன. இதனால் ஓர் 
நிலை மின்புலம் (electrostatic field) நிறுவப் 

படுகிறது. இதனால் இழுக்கப்படும் எலெக்ட் 

ரான்கள் தம் நிலைமத்தினால் (1௦61118) தம் தொடக்க 
நிலையையும் தாண்டிச் சென்று, அயனிகளின் 
நிலையையொட்டி 'ஊசலாடுகின்றன, கனமான அய 
Mac. அவ்வளவாக நகர்வதில்லை. இவ்வூசலாட் 
டத்தைப் பிளாஸ்மா எலெக்ட்ரான்: அதிர்வுகள் என் 
கிறோம். et sugbuhm (infinite) பிளாஸ்மா 
வில் இவ்வதிர்வெண்களை அடுத்துவரும். சமன்பாட் 

டின் மூலம் கணக்டைலாம்,



ஒல (அண) 0 
pe — பிளாஸ்மாவின் . கோண அதிர்வெண் 

(plasma angular frequency) 

(number n, — பிளாஸ்மாவின் 
. . density) 

எண்ணடர்த்தி எ 

m — எலெக்ட்ரான் நிறை (61601100. 1855) 

¢— எலெக்ட்ரான் ஊட்டம் (616011001௦ charge) 

சமன்பாடு WW இன்” படி, லற - பிளாஸ்மாவின் எண் 

அடர்த்தி... ஒன்றைத்தான் சார்ந்து இருக்கினறது. 
மற்றவை நிலைஎண்கள் (0015(4018/, எடுத்துக் 
காட்டாக, ௩ 101/5 ஆக இருக்கும்போது 

பவி 
fp = I 3107 நொடி. = 10 GHz 

அதாவது இவை . மின் . காந்த. - அணைவரினாகளில் 
நுண்ணலைகளுக்குச் (01070 44768) சமமான அதிர் 
வெண்ணுடையவை, roy ats ; 

லர் வரம்புள்ள (finite) அலைது வெப்ப்' அசைவு 
கள் உள்ள . பிளாஸ்மாவில் இவ்வதிர்வுகள் பரவு 
இன்றன: இந்நிலையில் இவை பிளாஸ்மா (மின்ம) 
அலைகள் என்று கூறப்படுகின் றன, இவற்றைச் 
சில சமயங்களில் லாங் (கு) iff (Langmuir waves) 

அலைகள், என்றும் கூறுவர். எலெக்ட்ரான்களின் 
அசைவுகளால் ஏற்படும் .. நிலைமின்புலத்தால் 
விளையும் இவ்வலைகளை நிலைமின்னலைகள் (812115 
61601216 116108) என்று பொதுவாகக் கூறலாம். 
வெப்ப அசைவுகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் 
போது சமன்பாடு (1) க&ழ்க்காணும்படி : மாறு 
இன்றது. ் 

wo = w "+ §¥ ki vi. 

P 2 3 ச் 

-பரவுதல் எண் அல்லது அலை எண், 
: + 

= | k | (propagation constant or wave number) 
இவ்வலைகளின் அதிர்வுகள் அவை பரவிச் செல்லும் 
திசையிலேயே இருப்பதால் இந்நெடுச்கு அலைகள் 

(longitudinal waves) woes செல்லும் ஒலியலை' 
களை ஒத்திருக்கின்றன. இவ்வலைகள் பரவுகையில் 
துகள்களின் மோதல்களாலும், பிளாஸ்மாவிற்கே 
உரித்தான லாண்டாவ் ஒடுக்கத்தாலும் (Landay 
damping) பிரிவுபடுகின்றன. 

- onless plasma) எனப்படும். 

அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 354 

. சமன்பாடு , (8) இன்படி ௨ பிளாஸ்மா அதிர் 
வெண் wpe யைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு 
அதிகமாகும்போது (௨9 ௨29) ல 13 vy? அல்லது 
அலையின் தறுவாய்த் இசைவேகம் (01396 *6100114) 
* "டிஅதாவது அலைகளின் . தறுவாய்த் இசை 
வேகமும், துகள்களின் ் வெப்பத் திசைவேகமும் 
கிட்டத்தட்டச் சமமாகும்போது அலை-துகள் ஒத்தி 
சைவு நிகழ்கிறது (௬௮6 .றக(1016 resonance). Gv 
விளைவினால் துகள்கள் அலையில் ஆற்றலை உட் 
கவர்ந்து அலை ஒடுக்கப்படுகிறது. இதுலாண்டாவ் 
ஒடுக்கம் எனப்படும். இதற்கு உவமையாகக் கடலலை 

மீது பலகைச் சறுக்கு (871112) செய்பவரைச் 
சொல்லலாம். சறுக்குபவரின் (1760) வேகம் அலை 
யின் -வேகத்தைவிடச் சற்றுக் குறைவாக இருந்தால் 
அவர். அலையினால் : பிடித்து உ௨ந்தப்படுறார். 
ஆகவே அலை தன் ஆற்றலை இழக்கிறது. மாறாக, 
சறுக்குபவரின் வேகம் அதிகமாயின் அலையின் 
ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது. சறுக்குபவர் பிளாஸ்மா 
துகள்களுக்குச் சமம், ஆனால் பிளாஸ்மாவில் மாக்ஸ் 
வெல் பரவலின்படி. குறைந்த திசைவேகமுள்ள மின் 
துகள்கள் (எலெக்ட்ரான்கள்) அதிகமாதலால் அவை 

அலைகளினின்றும் ஆற்றலைப் பெற்று அலையை 
ஒடுக்குகின்றன. இவ்வொடுக்க விளைவு மோதல்கள் 
அற்ற (collisionless) பிளாஸ்மாவிலும் நிகழ்வ 
தொன்றாகும். எலெக்ட்ரான்களைப் போலவே 

அயனிகளுக்குப் (மின்மங்களுக்குப்) பிளாஸ்மா அதிர் 
வெண்ணைக் கணக்கிடலாம். அதாவது 

i - ( feng ) ழ் 7 @) 

M - அயனியின் நிறை, இவ்வெண் எழ்வரும் பல 
விளைவுகளில் முக்கியமானது. 

அயனி ஒலி அலைகள் (1௦0 acoustic wayes) 
எந்தப் பாய்மத்திலும் அவற்றின் உட்கூறுகளான, 
அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் (00௦1800169) ஆய 
வற்றின் மோதல்களில் மூலமே ஒலியலைகள் பரவு 
கின்றன, வெற்றிடத்தில் ௬௧௦000) ஒலியலைகள் 
பரவமாட்டா. அஆய்வுச்சாலையிலும் அணுக்கருச் 
சேர்க்கைச் சிறைக்கலங்களிலும் முக்கியமாகக் காத் 

தச் சிறைக்கலங்களிலும் (1820₹(10 ௦004106051) உர 
வாக்கப்படும் பிளாஸ்மா இயல்பு வெப்ப அழுத்த 
நிலையிலுள்ள வளிமங்களைக் ' காட்டிலும் (எண்ண 
டர்த்தி:1019 $0*) மிகவும் குறைவான எண்ணடர்த்தி 
கொண்டவை (2 1015-10" */௦25), மேலும் இவற்றின் 
வெப்பநிலை மிக அதிகமாதலால் (2 107 8) துகள் 
களின் வேகமும் மிக அதிகமாக இருக்கும், இக் 

, காரணங்களால் மோதல்கள் அரிதாகின்றன. இத் 
தகைய பிளாஸ்மா மோதலற்ற பிளாஸ்மா (6௦11151- 

ஆகவே இயல்பான:
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Qwésc8ene (mechanical force) மூலம் பரவும்" ஒலி 
அலைகள் பரவ வாய்ப்பில்லை. ஆனால் அயனிகளின் 

அசைவால் உருவாக்கப்படும். மின்விசைப் .. புலங் 
களால் ஓலியலைகளைப் பரப்பவியலும். இவற்றை 
அயனி ஒலி அலைகள் என்று அழைப்பார்கள். அயனி 

களின் நிறை அதிகமாதலால் . இவ்வலைகளின் அதிர் 
வெண் மிகவும் குறைந்த மதிப்பெண் உடையவை, 
கீழ்வரும் சமன்பாட்டில் இவ்வலைகளின் . பரவுதல் 
விசை தரப்பட்டுள்ளது. 

RKTi ) 

95, 94 முறையே மின்துகள்கள்; ' -அயனிகளின் ' தன் 
வெப்ப விகிதங்களாகும் . (811௦ ௦4 $ற60101௦ -16815 ௦8 

616011005 201008) இவ்வலைகளின் பரவுதல் மின்துகள் 
களின் வெப்பநிலையைச் சார்ந்திருப்பதால், குளிர்ந்த 
ிளால்லைக்களில் இவை உருவாக ee மேலும் 

4 
Vs = 

ட 

ந... 
Ye KTe + 7i 

உ oi ._M 

ட Te 
  Ti < Te ஆதலால், 15௮ on ( ey அதாவது ' 

இவ்வலைகளின் “வேகம் ' மின்துகள்களின் "வெப்ப 
நிலையையும், அயனிகளின் ' நிறையையும், ' பொறுத் 
துள்ளது. "இவையும்" நிலைமின்னலைகள்: ஆகும். 

-முற்கூ றிய பினான்மா எெகிட்டான். அலைகளை 
யும் இவ்வயனி ஒலி அலைகளையும் ஒப்பிட்டால் 
முன்னவை குறித்த அதிர்வெண்ணுடைய அலைகள் 
(constant frequency) 6b. Qeucius அசைவுகளால் 
சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம், பின்னவை குறித்த 
விரைவுள்ள ' அலைகள் அகும் ' (0008(80% velacity 
366) .அருகிலுள்ள வரைபடத்தின் மூலம் இது தெளி 
வாகும் (படம். 1), பிளாஸ்மா எலெக்ட்ரான் அலை 

கள் - பரவுகையில் அயனிகளின் அசைவுகள் :-கிட்டத் 
தட்ட 'மறக்கப்படலாம். அனால் அயனி ஒலியலை 
பரவுதலில் அயனிகளும், இழுத் துச். செல்லப்படும், 

காந்தப் புலத்தில் - - நிலைமின் ' அலைகள் (வா் 
static waves in a magnetic field). . கொடுக்கப்பட்ட ' 

காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாகப். பிளாஸ்மா நிலை 
> oo 

மின்னலைகள் பரவுகையில் (ko L B). எமெக்ட்டர்ன் 
களின் இயக்கத்தின்படி பிரிகைச் சமன்பாடு. “சீழ் 
கொழுக்கப்பட்டுள்ளயய. மாறுகிறது; - 

ற க்குக் குறுக்காக ' நிலை மின்னலைகளின் அதிர்வு : 
f 

! 

  

  
  

நடம்] 

rhe, 

3 

இவ்விதம் இருக்கும். BEG இணையாக உ = oe 

அதாவது பிளாஸ்மா அலைகளின் அதிர்வில் மாற்றம் 
இருக்காது, காந்தப்புலத்தற்குச் செங்குத்தான தளத் 
Sev (plane) எலெக்ட்ரான்கள் லாரன்ட்ஸ் விசை 
யினால் 202012 Fores) விர்ககவ்ட்றான். அழற்சியை 

மேற்கொள்ளுடன்றன். (Fs evx B) - இதனால் 

பிளாஸ்மா. “அதிர்வுகள்” இருவேறு விசைகளுக்கு 
உட்படுகின் றன; , அவை “நிலை மின்' விசையும், 

லாரன்ட்ஸ் விசையும் ஆதலால் இவ்வலையின் : அதிர் 

வெண் ' அதிகரிக்கிறது. , சமன்பாடு (5) இல் on 
. என்பதை' மேற்கலவை அதிர்வெண்: (Upper | hybrid 
frequency) என்று கூறுவர். ்் 

இனி அயனி. ஒலி அலைகளும் அயனிகளின்' சுழற் 

சியினால் ப அர ட்ட பப “ஆ நமி 2 SH ௩ 5) 

... (6) 2° 2 "2 2 
o = w +kiov 

61 8 

ToT) wr yuGHsr mer. (Ve Huo aolueney Corard 
சமன்பாடு (4) இல் தரப்பட்டுள்ளது). இவை பரவும் 

7 

திசை . %,: காந்தப்புலத்திற்கு நேர். செங்குத்தாக 
இருக்கவியலாத நிலையில் இம்மாறுபாடு விளைகிறது. 

i i ne 
ஆனால் ௩, ந க்கு நோ செங்குத்தாக, (exactly pet 

ஆ 

pendicular. ட். ் மி இருந்தால், . 

te a ee 2°: 

ம Moye + 0 = 57 ட்ர்ட்் ன ர. 

% எழ்ம்ளளை அதிர்புவரே எனப்படும் (lower hybrid” 

££800500)), ஆனால் இந்நிலையை ஆய்வுச் சாலையில்' 

\ 

ry 

; ப



நிறுவுவது மிகக் சுடினமாகையால் இவ்வதிர் 
வெண்ணுடைய அலைகளைக் காண்பது அரிதாகும். 
சமன்பாடு (6)இன் படியே அயனி ஒலி அலைகள் ' 
மாற்றமுறுவதைக் காணக்கூடும். 

மின்காந்த அலைகள், இனி நாம் மின்காந்த 
அலைகள் பிளாஸ்மாவில் பரவுவதைக் காண்போம். 
இவற்றின் பரவுதல் பிளாஸ்மா ஒரு காந்தப்புலத்தில் 

உள்ளதா, இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து மாறு 
படுகின்றது, , ” த 

புறக்காந்தப்புலமற்ற பிளாஸ்மா B =O (Plasma 
without external magnetic. field), இந்நிலையில் 
கீழ்க்கண்ட பிரிகை உறவின்படி மின்காந்த அலைகள் 

AE De ் : . 

ghee: Wpe? ஆ ce 5 (8) 

ே-ஒளிதிசைவேகம் (velocity of light) சமன்பாடு 
(1)இன்படி, பிளாஸ்மாவின் எண்ணடர்த்தி ஏ, அத 

கரிக்கையில் . ஷஉயும் அதிகமாகும், ஆகவே குறிப் 

பிட்ட அதிர்வெண்ணுடைய மின்காந்த அலைக்குப் 

பிளாஸ்மாவின் அடர்த்தி அதிகமாக ஆக, 

ட்ட ல உல் 
௦ 

3 
ஆகையால் kK 0 

எனவேம 2 206 உள்ள அலைகளே பிளாஸ்மாவில் 

சஎடுருவிப் பரவிச் செல்லக் கூடும். மேலே சொன்ன 

எடுத்துக்காட்டிற்கு [010002 உள்ள நுண்ணலை 
களைவிட வலிமைமிக்க அலைகளே பரவும். அதற்குக் 

குறைந்த ஆற்றலுள்ள (8 -% 2) அதிர்வெண் 
ணுள்ள: அலைகள் எதிர்பலிக்கப்பட்டுத் திருப்பி 
அனுப்பப்படுகன்றன. இதைத் துண்டிக்கப்படும் 
அதிர்வெண் (00 ௦44 frequency) என்கிறோம். 
இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக் காட்டு வானொலிச் 

சிற்றலை ஓலி பரப்பாகும் (5010 wave radio 
broadcast.) ydeows சுற்றியுள்ள அயன மண்டலத் 

இன் (1000521116) மீது செலுத்தப்படும் சிற்றலைகள் 

அவற்றை சஊடுருவிச் செல்லாமல் நிலக் கோளத் 
தற்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன.அயனக் சோளத் 
தில் பிளாஸ்மாவின் அடர்த்தி எண் 105/௦” என்ப 
தால், 170 14172 க்குக் கமான' ஒளியலைகள் எதிர்பலிக் 
கப்படுகின்றன. இதனால் புலியின் ஓரிடத்தில் இருந்து 
மற்றெல்லா: இடங்களுக்கும் சிற்றலை ஒளிபரப்பு 
செய்வது இயலும்,” விண்கலங்களுடன் (satellites, 

space vehicles) தொடர்பு கொள்ள இதற்கும் மேலான 

மின்காந்த அலைகளை நாம் பயன்படுத்தவேண்டும் 

௮.௯.2_23 

அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 353 

ஆயினும் . விண்கலங்கள் புவிக்குத் திரும்புகையில் 
(reentry) cell மண்டலத்துடன் அதிக. வேகத்தில் 
உராய்வதால், அவற்றைச் சுற்றி அடர்ந்த பிளாஸ்மா 
உருவாகிறது. இதனால் செய்தித் தொடர்பு பல 
நிமிடங்களுக்கு அற்றுப் போய் இருட்டிப்பு நிகழ் 
&lev gy (communication black out during reentry). 

காந்தப் புலத்தில் மின்காந்த அலைகள், இவ்வலை 
கள் காந்தப் புலத்தின் தசைக்கு இணையாகவோ 
> ட, > >, ட 
(% |) செங்குத்தாகவோ. (௩3 B) பரவு 
கையில் வெவ்வேறு விளைவுகள் விளைகின்றன. 
படம் 2 இல் காட்டியபடி ஒரு மின்காந்த அலையில் 
இருகூறுகள் உள்ளன: மின்னலையதிர்வும் (8) காந்த 
அலை அதிர்வும் (1) ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான 
தளங்களில் நிகழ்கின்றன. இவையிரண்டும் ஒளி செல் 

  

_ Unto 2. 

a — ஆ — 

௮ம் இிசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ளன. (1, 1, Lk) 
ஆகவேதான் இவ்வலைகளைக்: குறுக்கு அலைகள் 
(transverse waves) என்கிறோம். 

காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாகப் பரவும் அலைகள் 
க்ஷ — 

(% 1). இங்கும் இரண்டு வகைகளாக அலைகள் 
பரவ வாய்ப்பு உள்ளது. 7, | அல்லது EB, |ந,ஈ, 
காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக இருப்பின் இவ்வலை 
கள் காந்தப் புலத்தினால் மாறுவதில்லை, இவற்றை 
இயல்பு அலைகள் அல்லது 0-அலைகள் (ordinary 
waves, O-waves) என்பார்கள், இவற்றின் பிரிகைச் 
சமன்பாடு, சமன்பாடு (8) இன்படியே 

பிளாஸ்மா அயனிகள் அதுிர்வையும் 
எடுத்துக் கொண்டால் சமன்பாடு (5) 

ல் = (wpe? + cpi?) ஷ் 307 

உள்ளது. 

கணக்கில் 

    ing RE ய 2 வடட அன்ரி வ 
6 

Vee ofk snanws இசைவேகமாகும். ' மேற் 
கூறியது போலவே இவற்றிற்கும் துண்டிக்கப்படும்



354 அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 

அதிர்வெண் (௦1% 017 [[60மு) உள்ளது, இதனால் 
இவற்றை நுண்ணலைக்குறுக்கீட்டு மானிக் (ஊர௦௦- 
wave interferometer) கருவிகளில் பிளாஸ்மாவின் 
எண்ணடர்த்தியை அளக்கப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

இனி : மின் காந்த: அலையில் .மின்னதிர்வு, 
காந்தப் புலத்திற்குச் செங்குத்தாக இருப்பின், 
111) அவை தனிச்சிறப்பு அலைகள்: எனப்படும் 
(extraordinary waves) x-youvact என்று கூறப்படு 
இன்றன. மேலும் பிளாஸ்மாவில் பரவுகையில் இவை 
நீள்வட்ட முனைப்பாடுடையவையாகின்றன (ellipti- 

cally polarised). இதனால் இவை பகுதி குறுக்கு 
அலைகளாகவும், பகுதி : நெடுக்கு அலைகளாகவும் 
மாறுகின்றன. இவற்றின் பிரிகை உறவு Sip 
வரும்£று. ’ og wee 6 ட 

1205 _ (ல இ ont) (a? = or”) (10) 
வீ... (6௮ ஓபி) (w? — wn’) 

aa wee +(¢ + wpe? ) 

ot (FE tow) 
ol, oh இலை சமன்பாடு (7), (5) இல் கொடுக்கப். 
பட்டுள்ளன. சமன்பாடு (10) இன்படி இவ்வலைக 

ளுக்கு ௨௬1,௦௦1 என்ற அதிர்வெண்கனில் ஒத்தி 

சைவு நிகழ்கிறது. (%--2), O=0) @ = op, என் 

  

றாகும்போது இவ்வலைகள் துண்டிக்கப்படுகின்றன. 
இவைமுறையே இடது துண்டிக்கப்படும் அதிர்வெண் 
(left cut off frequency) sre mid, ang goin 
கப்படும் அதுர்வெண் (21214 04 011 frequency) crear 
றும் கூறப்படுகின்றன. இந்நான்கு அதிர்வெண்களி 
னால், பிரிகை வரைபடம் (0150275108 diagram) up 
வுதலுள்ள பாகமாகவும் பரவுதலற்ற . பாகமாசவும் 

பிரிக்கப்படுகன்றது (படம்-38), இப்படத்தின்படி 
கோடிட்ட . அலைவரிசைகளில் (94008) ௩- அலை 
பரவுவதில்லை. (இப்பகுஇகளில் தறுவாய்த் தசை 
வேகம் கற்பித எண்ணாக மாதுவறது). 

காந்தப்புலத்திற்கு இணையாகப் பரவும் மின்காந்த 
அலைகள். (% || 8). காந்தப்புலத்துற்கு இணையாகப் 
பிளாஸ்மாவில் செலுத்தப்படும் ஒளி அலைகள், வட்ட 
முனைப்படுத்தப்பட்ட (circularly polarised) இரு 
அலைகளாகப் பிரிகின்றன. ் இவற்றை & ௮லைகள் 
1, அலைகள் என்றும் கூறுவர், & அலைகள் வலது 
பக்க வட்டமாகச் சுழல்கின்றன; 1) 'அலைகள் . இட்ப் 
பக்கமாக வட்டவடிவில் : சுழல்கின்றன, மேலும் 
காந்தப் புலத்தில் எலெக்ட்ரான்களும் அயனிகளும் 
காந்தக்கோடுகளின் திசையைச் சுற்றி வலப்பக்க 

  

  

  

  

* 
Ms 

a படம் 3௨8 

மாகவும் இடப்பக்கமாகவும், கஜல்கின்றான. fin 05-2) 

ஆகவே ௩ அலைகள் எலெக்ட்ரான்௧ள் சுழலும் 
இசையிலும், 1) அலைகள் அயனிகள் சுழலும் திசை 

ன் 
9
)
 
ஷ
ை
 

  

  

  

  

் படம் 3ம். 

யிலும்' வட்ட முனைப்பாடு கொள்கின்றன. an 
வலைகளுக்கான பிரிகைச் சமன்பாடு வருமாறு: 

  ட்ப வர்ல ட 
ல்... (மல) (மலய) அலைகள் 

0 பட வன் opt? ந அலன் 
ல் ட் (6-௮) (eee) 

சமன்பாடு (11) "இதன்படி R அலைகள், 5 மழ 

ஆகும்போது ஒத்திசைவு விளைகின்றது -இந்நேரத் 
தில். இவ்வலை தன். ஆற்றலை எல்லாம் எலெகட் 
ரான்களுக்குத் , திந்துவிடுகின்றன. இதேபோல், ந 
ADV. w= wet அகும்போது அயனியின் சுழற்சி 
யுடன், ஒத்திசைவாகின்றன. . இக் காரணத்தால் 
௦௨ க்குச் சற்றுக் 'குறைவான ௩: அலைவரிசைகள் 
எலெக்ட்ரான் சைக்ளோட்ரான் அலைகள் என்றும், 
௦1 க்குச் சற்றுக் குறைவான . ப அலைவரிசைகள் 
அயனி சைக்ளோட்ரான் அலைகள் என்றும் கூறப்



படுகின்றன. இவ்விரு அலைகளின் கூட்டு ஒருதள 

முனைப் பாடான (01406 polarised) - அலையாகும். 
ஆனால் இம்முனைப்பாட்டின் தளம், இவ்விரு அலை 

களினிடையே. உள்ள ' தறுவாய்த் திசைவேக வேறு 
பாட்டால் சுழன்று , கொண்டே இருக்கும். இது 
பாரடே சுழற்சி (Faraday rotation) : அணைப்பின் 

் ' இவ்வலைகளின் துண்டிக்கப்படும். அதி வெண் 
கள் அட்டு (11) இன்படி கணக்கிடப்பட்டால் 

  

  

  

  

    
நட ஆ நரம வரு Aa 

, நாம் மீண்டும். சமன்பாடு (10) இன் Sip கொடுக்கப் 

பட்ட OL Op என்ற அதிர்வெண்களையே. பெறுகி 

றோம், லட, ய் அலைகளின் துண்டிக்கப்படும்" அதிர் 

'வெண்ணாகும்... Ope ௩, , அலைகளில் ப 

படும் அதிர்வெண்ணாகும். மூன்பு போலவே இவற் 
றின். பிரிசைப் படம் (3 6), (3 6) யில் கொடுக்கப்பட் 
டுள்ளது. இங்கும், கோடிட்ட பகுதிகளில் அலைகள் 

பரவுவதில்லை." L' அலைகளுக்கு !: ளி <o< லட ஒரு, 

. நிறுத்தல் ்அலைவரிசையாகும். ‘(stop band). இங்கு 
அலைகளின் தறுவாய்த் ' திசைவேகம் ' கற்பித 

துண்டிக்கப் 

எண்ணாகிறது., இவற்றின் அதிர்வெண் மட ஐ 6 விட: 

அதிகமாகும்போது அவை பரவுகின்றன! (இச்சமயத் 
இல் தீறுவாய்த் இசைவேகம் ஒளியின் வேகத்தைவிட 
அதிகமாக . உள்ளது. OCC] BS உள்ளபோது 

*ழ0-இதேபோல் % அலைகளுக்கு ௨4 6 நிறுத் 

௮.௧.2.233 

, அலைகளும், நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் ,, 355 

தல் அலைவரிசையாகும். இவற்றின் அதிர்வெண் 
எலெக்ட்ரான். சைக்ளோட்ரான் , அதிர்வெண்களை 

விட்க் குறைவானதாக இருக்கும்போதும் இவை பரவு 

கின்றன. ௩ அலைகளின் இக்கீழ் அலைவரிசை (10961 
ங்கா) அயனக் கோளத்தில் நடக்கும் . ஒரு முக்கிய 
மான விளைவுக்குக் காரணமாயுள்ளது. இஇவ்வலை 
வரிசையை வீளை அலைகள் அல்லது . விசில் அலை 

கள் (whistler, waves) crsrm கூறுவர். சமன்பாடு 
(11) இன்படி. இவ்வலையின் தொகுதிலிரைவு (group 

da 
‘8 = ம ; 

velocity )@\euaurr my இதன். விரைவு அதன் அதிர்வெண் 
.ணைச் சார்ந்திருப்பதால், அதிக அதிர்வெண்ணுள்ள 
அலைகள் , வேகமாகவும், குறைந்த . அதிர்வெண் 
ணுள்ள .அலைகள் மெதுவாகவும் பரவுகின்றன. 
,மேகங்களில் மின்னல் பாயும்போது . எல்லா .வ.௦க 
யான மின்காந்த அலைகளும் உருவாகின்றன. இவை 

புவியின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்குப் 
'பூவியைச் சுற்றியுள்ள காந்தக் கோடுகளினிடையே 

. அயன மண்டலத்திலுள்ள ' பிளாஸ்;மாவின் மூலம் 

செல்கின்றன காந்தக் (படம்-5). கோடுகளுக்கு 

  

    

மண்டணண் 
Oars 

GY ட் இ 
  

    

            
  

த நிலை 

படம் Ld 
      

இணையாகச் செல்லும் அலைகள் மேற்சொன்ன 
வாறு 8-1, அலைகள் ஆகப் பிரிகின்றன. இவற்றில் ௩ 
அலைகளின் ஈழ் வரிசை, மேற்சொன்ன தொகுதி 
விரைவில் பரவும்போது, புவியின். மற்றொரு புறத் 
தில் வானொலிப் பெட்டியில் கேட்பவருக்கு உயர்ந்த 
அதிர்வெண்ணில் தொடங்கிக் கீழே வழுக்கி: வரும் 

| (gliding tone) "வீளை போல கேட்கும். I 

'ஆல்ஃப்பென் அலைகள்(டீர்க்காந்த அலைகள்;) முடி 
ட வில்' எல்லாவற்றிலும். குறைந்த : .அதிர்வெண்ணுள்ள 
நீர்க்காந்த' அலைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம். சமன் 
பாடு (11) இல் மின்காந்த அலையின் ': aE Gate



356 அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிலாஸ்மாவின் 

அயனி சைக்ளோட்ரான் அதிர்வெண்களிலும் மிகக் 
குறைவாயுள்ளபோது (a€ac, <0) R,L அலை 

“கள் ஒன்றாக இணைகின்றன... 

பந 1 + ope? + pi? ் a 02) 

ல் ் ase து! ர ர 

Woe, Wpi, Wee, Wel இவற்றிற்கான தப்பத் சொற் 

"களை (1௩றா6551008) : இச் சமன்பாட்டில் - எழுதிச் 
சுருக்கினால், 

kec? ட். Amp ட் me - 
3 1 BF =6é (13) 

ர் பனை ல ஆட ஒசர ரு beef vay wht a: 

  

"என்றாகிறது. இங்கு 6 மின்ள்ப்பு எண். எனப்படும் 

(81-6120111௦ ௦௦85(கா4). இக்குறிப்பு "மிகக் ' குறைந்த 
அதிர்வெண்களுக்கே ' பொருந்தும், ' ற௩ (414) 

'நிறையடர்த்து(௫256மம810)யாகும்: சமன்பாடு(13)ஐ 
௩ ஓ ஐ Tle Lo. நட க த “et wt MES 

ப்படி அ ee Sev mays 

என்றும் எழுதலாம். 1 & அல்ஃப்வெண் விரைவு எனப் 
படும்.வெற்றிடத்திற்கு 6-1; பிளாஸ்மாவிற்கு வுக்கும் 
அதிகமான மதிப்பெண் உள்ளதாகும். எடுத்துக்காட் 

டாக ஊ1010 00 , 21.00 (61௦ லே) ஆக 
உள்ள போது 1! 3 190 ஆகும். ஆகவே ஆல்ஃப்வென் 
அலைகளின் விரைவு,பிளாஸ்மாவில் ஒளிவேகத்திலும் 
மிகக்குறைவாகும். இவ் வலைகள் செல்கையில் காந்தப் 
புலமே பிளாஸ்மா துகள்களுடன் சேர்ந்து, காந்தக் 
கோடுகளுக்குக் குறுக்கான . இசையில் . அஊசலாடுகின் 
றன. இதற்கு உவமை சொன்னால் . ABS விசைக் 

கோடுகள் ஒரு கம்பி போல உள்ளன. கம்பியின் 
இழுப்புக்கு (185105) 85 உவமையாகும், ் 

இந்த ஆல்ஃபென் ... அலைகள் பரவும் இசை 
காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக உள்ளது. "காந்தப் 

புலத்திற்குச் செங்குத்தான : திசையில் பரவும் நீர்க் 
காந்த அலைகள், காந்த ஒலியலைகள் (144216(08001 

waxes) எனப்படும். இவையும்மின்காந்த அலைகளே. 
௩4 soe 

பினாஸ்மாவின் நிலையற்றதன்மை, பிளாஸ்மாவின் 
நிலையற்றதன்மையை ஒரு : தனிப் பண்பு என்றே 
கூறலாம். வளிம நிலைப்பொருள் :போல; அழுத்தம் 

மட்டுமின்றி, கட்டின் றீத்திரியும் நேர்,” எதிர்... ஊட்ட 
முடைய துகள்களினால் மினகாந்தப் .., பண்புகளும் 
உடையது பிளாஸ்மா; இவ்வுட்கூறுகள்:, விரைவான 

விசையுடன் எல்லாத் திசைகளிலும் பறக்கின்றன. 

மேலும் நிறை குறைந்த எலெக்ட்டரான்களின்' விசை 
அயனிகளின் விசையிலும் பலமடங்கு அதிகமாதலால், 
மின் உவட்டப்பிரிகை (charge Separation) Blayp வாய்ப் 

“(An நொடிக் 

மேலும் 

புகள் உண்டு, , இதனால்' அம்மான்” மின்புலங்கள் 
“உண்டாக்கப்பட்டு, அவை. , மேன்மேலும், பிளாஸ் 
மாவை, நிலையற்றதாக்குன்றன. பட்டா 

ot பிளாஸ்மாவைக்'! கட்டுக்குள் கொணரும் முயற் 
சிக்கு முக்கிய.-நோக்கம்? 'முன்பே கூறியது போல் 
வெப்ப அணுக்கருச் சேர்க்கையை ஆய்வுச்சாலை 
களில்  எய்துவதாகும். டோக்கோமாக் (tokomak), 
ஸ்டெல்லரேட்டர் ': (54611372100))' ' காந்த :- ஆடிக் 
கருவிகளில் (12102 501165) ஒன்றோடொன்று 
பிணைந்த பல காந்தப்புலங்களில் பிளாஸ்மாவை 

கூறுகளாவது) நிலை: நிறுத்தும் 
முயற்சிகள் . நடந்து வருகின்றன. ஆனால் பிளாஸ் 
மாவீன் நிலையற்ற தன்மை இம் முயற்சிகளுக்கு ௪ளறு 
விளைவிப்பதாயும்,  - வரம்பிற்குட்படுத்துவதாகவும் 
உள்ளது (threat and a limiting. phenomenon). 

மேலும் விண்மீன்களும் அண்டங்களும் உருவாவதில் 
இந்நிலையற்றதன்மை முக்கியப் பண்பாக இருப்ப 
தால் வானஅறிலியல் ஆய்வுக்கும், '" இவற்றின் 
அடிப்படை அறிவு. இன்றியமையாததாகறது. 

நாம்.. பிளாஸ்மாவைச் சிறைப்படுத்த முயலும் 
போது அதை ஓர்... ஒழுங்கு- நிலைக்குக் (ordered state) 
கொணர முயல்கின்றோம்.. அதாவது சழான” இயல் 

வெப்பநிலைக்குக் (1௦86751816 ௦4 201202) கொண்டு 
செலுத்துகன்றோம். உடனே "பிளாஸ்மா வெப்ப 

| அயுங்கெள் விதிகளின்ப்டி. (1895 ௦ | thermodynamics) 

| ஒழுங்கு “மீறிய, அதிக இயல் ; வெப்ப நிலைக்குச்] 
செல்ல முயல்கிறது. அதாவது உயர்ந்த'ஆற்றலுள்ள !. 
'நிலையினின்றும் தாழ்ந்த ஆற்றலுள்ள நிலைமைக்குச்' 

செல்ல . விழைகிறது. "இவ்விரு 'நிலைகளினிடையே 
உள்ள ஆற்றல் . வேறுபாடு,” ,சிறைப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்மாவின்.. விடுதலையா, ற்றல் எனப்படும்... இவ் 
விடுதலையாற்றல் பலவகையாகப் பிளாஸ்மாவிற்குக் 
கிடைக்கின்றது. முக்கியமாக, மூன்று. வகையான 

விடுதலை ஆற்றல்கள் உள்ளன. 

் விரிதல் ஆற்றல். (expansion energy). விண் வெளி 
யில் விரிந்து . பரவுவதால் : ் பிளாஸ்மாவின் ' ஆற்றல் 

- நிலைகுறைறது. இது ஒரு பேரளவு விடுதலை ஆற்ற 
லின் G தா, த் அுவாயாகும் (large s source of free energy ). 

இயக்க ஆற்றல் (kinetic ச்சர், இது" அவ்வள 

- அதிகமாயில்லையெனினும், - பிளாஸ்மாவின் 

பாய்ம : இயக்கங்களால் (11ப14 ௬௦11௦௦) உண்டாகின் 
இது. எடுத்துக்காட்டு, துகள். கற்றை களின், ஓட்டம், 
ler Gener tt முதலியன. paves 

காந்த "ஆற்றல் (magnetic energ ஐ]; காந்தப் 'புலங் 

களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள காந்த ஆற்றலும் முக்கிய 
மான: விடுதலை ஆற்றலின் தோற்றுவாயாகும், 

மாக்ஸ்வெல் ட பரவலின்றும் உள்ள



வேறுபாடுகள் பன் முகப்படுத்தப்பட்ட (4௦15010016) 
விசைப்பரவல் ஒருபடித்தாக (isotropic) மாற முயல் 
வதும் விடுதலை ஆற்றல் அளிக்கின்றது.வான அறிவிய 
லில் பிளாஸ்மாவால் ஆகிய. விண்மீன்சளின் நிறை 
மாபெரும் (புவி) ஈர்ப்புப் புல Eos Hoagie, 
அது பிளாஸ்மாவை, இறுத்தி ' வைக்கிறது. இங்கு 

ஈர்ப்பு ஆற்றலே “விடுதலை ஆற்றல் ஆ$ன்றது. ் 

ஆய்வுச்சாலைகளில் காந்தப் புலத்தினாற் கட்டுப் 
படுத்தப்படும் பிளாஸ்மாவில் காந்தப்புலத்தின் 

அழுத்தத்திற்கும் துகள்களின் அழுத்தத்திற்கும் இடை 
யேயான சமறிலையே சிறை செய்கிறது. இதற்குத் 
தேவையான காந்த அழுத்தத்தின் அளவை ஓர் எடுத் 
துக்காட்டால் உணரலாம். ஒரு லிட்டர் பிளாஸ்மா 
5000” வெப்பநிலையில் உள்ளபோது 1 வளிமண்டல 
மான அதன் -துகள் அழுத்தம் (ற3(1016 pressure) 40 -- 

வளிமண்டலமாக உள்ளது. அணுக் கருப்பிணைப்புக் 
கருவிகளில் (805100 devices) பல மில்லியன் பாகை 
வெப்பநிலையில் இவ்வழுத்தம் மில்லியின் மடங்கு 
பெருகுகிறது. இதைக் காந்தக்கோடுசளால் கட்டி 
வைக்க வேண்டும். பிளாஸ்மாவைக் காந்தக்கோடுக 

ளால்கட்டுவது,திமிறிக் கொண்டிருக்கும் இண்கூழை 
(jelly) ரப்பர் நூலால் சுட்டுவதற்கு ஒப்பாகும். 

பொதுவாக நிலைப்பின்மைகளை - இருபெரும் 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

1. நுண் நிலைப்பின்மைகள்(ய1010 instabilities) 

2. பெரு நிலைப்பின்மைகள்(ஐ2010 instabilities) 

நுண் நிலைப்பின்மை பெரும்பாலும் இசைவிரைவுப் 
பரவல் மாற்றங்களால் ஏற்படுகின்றது. பெரு 

நிலைப்பின்மையென்பது பிளாஸ்மாவின் 'பாய்மப் 
பண்பினால் விண்வெளியில் ஏற்படும் , மாற்றங்களா 

கும். முன்னதைத் தெளிய வளிமங்களின் இயக்க விதிக் 

கோட்பாட்டின் (kinetic theory of gases) துணை 

கொண்டு, துகள் ..வாரியாகக். கணக்கடவேண்டும். 

பின்னதைப் பாய்ம இயங்கியல் சமன்பாடுகளினால் 
(fluid dynamics equations) பிளாஸ்மாவின் மொத்த 
உருவ மாற்றங்களைக் கொண்டு. அறிதல் வேண்டும். 
இவ்விரு : வகைகளிலும் :முப்பதுக்கும் . மேற்பட்ட 
நிலைப்பின்மைகள் .கணக்கிடப்பட்டு, ஆய்வுக் கூடங் 

௯. 
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களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் முக்கியமான 
சில வருமாறு; 

பெருநிலைப்பின்மை. இதை . நீர்கிகாந்த நிலைப் 
பின்மை - (13070-220611௦ . 1514011109) அல்லதுகாந்த 
நீரியக்க நிலைப்்பின்மை(ய320810 hydro dynamic — 
instabilities) என்றும் கூறுவர். , 

பிளாஸ்மாவிற்கும் அதைத் தாங்கும் காந்தப் 
புலத்திற்கும் இடையே உள்ள பரப்பில், நீரியக்கத்தில் 

(bydro dynamics) நடைபெறும் ். ராலே-டெய்லா் 

நிலைப்பின்மையைப் (Rayleigh '- Taylor instability) 
போன்ற விளைவு'' நிகழ்கிறது. அதாவது மேலே 
ஒரு கனமான நீர்மத்தையும் (நீர்) ழே ஒரு லேசான 
நீர்மத்தையும் (மண்ணெண்ணெய்) ஒரு தடுப்பால் 
தனித்து வைத்திருக்கிறோம் என்று கொள்வோம் 
(படம் 6). தடுப்பு நகர் த்தப்பட்டவுடன் இவ்விருநீர்மங் 
களின் இடைப்பரப்பில் ஈர்ப்பு விசையால் சுழல்களும், 
அலைகளும் உருலாட முடிவில் நீர் மாகவும், எ.ன் 
ணெய் மேலாகவும் இடமாற்றம்பெறுகின்றன. இதற்கு 
மற்றோர் . எடுத்துக்காட்டு நீருக்கும்  காற்றிற்கும் 
இடையே உள்ள பரப்பில் காணப்படும் அலைகள். 

இவ்வாறே பிளாஸ்மாவை அடர்த்தி மிக்க கனமான 
நீர்மமாகவும், காந்தப்புலம் அடர்த்தி குறைவான 
மெல்லிய நீர்மமாகவும்,பிளாஸ்மா துகள்கள் காந்தப் 
புலத்தில் இயங்குவதால் உண்டாகும் சுழற்சிவிசை 
(06012110231 1௦106) புவியீர்ப்பிற்குச் சமமான . பருமன் 
விசையாகவும் (7010061010 701061) கூறலாம். ஆகவே 
பிளாஸ்மா ஓரு காந்தக் குழாயினின்றும் (11282௩611௦ 
tube of force) மற்றொன்றிற்குச் செல்லும்போது, 
அதன் பரிமாற்ற நிலைப்பின்மை (114610112026 105(211- 
lity) ராலே-டெய்ல்ர் நிலைப்பின்மை போன்று 
விளங்குகிறது. பரிமாற்ற நிலைப்பின்மையின் போது, 
ஒரு காந்தப் பெருக்குக் குழாயிலிருந்து (0௩32௭௩6116 [10% 
tube), மற்றொன்றுக்கு இடம் பெயரும் பிளாஸ்மா 
துகள்களின் அழுத்த மாற்றத்தையும் (80) பருமனின் 

மாற்றத்தையும் பொறுத்து நிலையுறுகின்றது அல்லது 
நிலையற்றதாகின்றது. பிளாஸ்மா நிலை பெறுவ 
தற்கு, 808820 என்ற வரையறை தேவை, காந்த 

! ஆடி போன்ற சிறைக் கலத்தினின்றும் வெளிப்புற 
மாகச் செல்லும் பிளாஸ்மாவுக்கு அழுத்தம் எப்போ 
தும் குறைகிறது. அதாவது 8ற₹0, ஆகவே நிலை 
பெறுவதற்கு, 84 40. அதாவது பெருக்குக் குழாயின் 

  

 



358 அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பினாஸ்மாவின் 

பருமன் வெளிப்புறமாக 'இடமாற்றமுறும்போது 
குறையவேண்டும். 

பி A= ச் [ibe 

௩ ் ey 3] 

அலலத pal. <o kag 

8காறிகர்பெருக்து பரப்பு. ் காந்தக்கோடுகளின் 
அடர்த்தி 2-௧; 41" அடிப்படை நீளம் (1:16030- 
tary length); படம்-7இல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல 

காந்த ஆடியின் மையப் பகுதிகளில், ஆரம் . அதிக 
மாகும்போது காந்த அடர்த்தி குறைகிறது, , மேலும் 

படி தெரிவது. இவை ee கிரேக்கத் தூண்களில் 

புறத்தே காணும் நெளி குழல் வடிவை (110164 columns) 

ஒத்திருப்பதால் இவற்றை © நெளி குழல் ' நிலையற்ற 
தன்மை (flute 1851211110). என்று கூறுவார்கள்: 

இதைக் கட்டுப்படுத்த ஐயோஃப் சட்டங்கள் (1௦116 

218) . அல்லது பேஸ் விளையாட்டுப்பந்தின்' (base 

௨11) தையல்கள் வடிவிலான கம்பிகள் மூலம் மின் 

சாரம் செல்வதால் உருவாக்கப்படும் காந்தப்புலம் 
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். இதனால் ஆடியின் 
'மையத்தினின்றும் எத்திசையில் சென்றாலும் காந்த 
அடர்த்தி அதிகரிக்கின்றது. அதாவது காந்தக் கிணறு 

(magaetic well) ஒன்று உருவாக்கப்படுகிறது. ஆயினும் 

காந்த. ஆடியின். இரு முனைகளிலும். காந்தக் கோடு 
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இன்றன. ஆகவே 9 J. ore ௦: காந்த ஆடியின். அரத் 

தில்” 'நிலை மாறுகிறது. இங்கு 
sf a 20. ஆனால் படத்தில்: காண்பது போல் 

தலை8ழாக... 

முதல் விளைவேஅதிக நீளத்திற்குஇருப்பதால், Qiong: 

தத்தில் 5 5 ‘ 2.௦ அதாவது பிளாஸ்மா; பரிமாற்ற. 

ராலே- டெயலா் நிலைப்பின்மை அடைகிறது. இதனால் :- 
பிளாஸ்மாவின் வெளிப்புறததில்நெடுக்குச்சிற்றலைகள் “; ட. 

. (10021(மப10௧1 ர1றற[) உருவாகி ன்றன. இந்நிலைப்பின் 

புறத்தில் குழல் குழலாக மாறிப் படத்தில் காட்டிய". 

   
   

  

பிளாஸ்மா "இழக்க. நேரீடுகறது....... 
ம வளைவு, பொதி நிலையின்மை ' (kink and | sausage 

instability). 'பிளாஸ்மாவை :- ஒரு - குழாய் * வடிவில் 
_ நிலையுறுத்துவதற்குக் காந்தக், கோடுகளால் இறுக்கு 
“வது ஒரு சிறந்த” “மூறையாகும். .. இதைக் கிள்ளு 
விளைவு (pinch 67760) என்று கூறுவர், இம்முறையில் 
பிளாஸ்மா... _ குழாய் ” “வழியாகப் டர "பெருமளவு மின்: 

--னோட்டத்தைச் செலுத்தும்போது, பிளாஸ்மாவைச் 
சுற்றி உண்டாக்கப்படும் .- காந்த " வட்டங்கள் அதை 

அசித் ...இறுக்க' முயல்கின் றன- (பட்ம் 6: a). ஆனால் உடனே 
ட்ப பிளாஸ்மாவின் பாய்மப் பண்பினால் ம் 

மையின் குறுக்குத் தோற்றம் பிளாஸ்மாவின் வெளிப் ~ ஈல் ஏற்படும் ஏதாவ தொரு சிறு குலைவும் ( perturbation), சிறு வளைவை 
்' ஏற்படுத்துமானால் அது விரைவில்பெரிதாகிவிடுகிறது.



இதற்குக் காரணம் வளைவின் உட்பக்கம் காந்த 
- வட்டங்கள்நெருக்கமாகவும்,வெளிப் பக்கம் அகன்றும் 
விடுவதால் காந்த. அழுத்தம் உள்பக்கம் அதிகமாக 
வும், வெளிப்பக்கம் . குறைவாகவும் இருக்கிறது, 
ஆகவே பிளாஸ்மா குழாய்.மேன்மேலும் வளைந்து 
கொள்கலத்தின் சுவரில் மோதிவிடுகின்றது. அல்லது 
துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றது, இது வளைவு 
நிலைப்பின்மை எனப்படும். ,...... 

.... இதேபோல் பிளாஸ்மா குழாயின் ஒரிடத்தில் 
நாற்புறமூம் ' உள்நோக்கிய' வளைவு ஏற்பட்டால்) 
கழுத்து போன்ற பாகம் ஏற்படுகிறது. காந்த அழுத்த 
அதிகரிப்பின்: . காரணமாக, .' இக்கழுத்திலிருந்து 
பிளாஸ்மா மேலும் கிழும் : பிதுக்க. அனுப்பப்பட்டு, 

முடிவில் 'கழுத்தே , துண்டிக்கப்பட்டுப் . பிளாஸ்மா, 

இரண்டாக அறுபட்டுப் : போகிறது.. இக்கழுத்திற்கு 
மேலும் : கீழும்: பொதி : : போன்று , (படம் -. 89%) 

தோஜற்றமளிப்பதால் இதைப் பொதி நிலைப்பின்மை 
எனலாம்(ஆங்கிலத்தில் இதை சாசேஜ் நிலைப்பின்மை 
(sausage instability) என்பர். இதன் . வடிவம் சாசேஜ் 

என்ற சுருள் ப்ரி , வடிவான... உணவுப்பண்டத்தின். 

* றவதகத ஒத்திருக்கும் -, 

"இவ்விரு நிலைப் பின் மல் பரின்றும்பிளான்ம்வை , 
IIE 5 அதன் ' ஊடே நேர்கோடான காந்தப் 
புலத்தைச் செலுத்தியும் (படம் 80,804) கொள்கலத் 

தின் சுவரை மின் கடத்த தியினால் (0௦00101108 wall) 

செய்தும் நிலை நிறுத்தலாம். பிளாஸ்மாவில் ஊடுரு 

விச் செல்லும் காந்தக் கோடுகளின் விறைப்பு (stiff- 
ness) வளைவோ, பொதிகளோ தோன்றாவண்ணம் 

குடை செய்கின்றது. ஏனெனில் மேற்சொன்ன நிலைப் 

பின்மைகள் ' ஏற்படும்போது அவை பிளாஸ்மாவுக் 

குள்.செல்லும் இக் காந்தக் கோடுகளை வளைக்க 

வும், நெருக்கவும் முயல்கின்றன, இம்முயற்சிக்கு இக் 
கோடுகளின் :; இழுப்பு விசை tension, or tensile 

£0108) எழிர்ப்பு (165150) அளிக்கி கின்றது. த் 

*. ஓரு பிளாஸ்மாகுழாயின் வடிவத்தை கற (10- 

122) எனறு எழுதினால், --0பொதி நிலைப்பின்மை 

யும், 0-1 வளைவு நிலைப்பின்மையும், mM=n 

பிளஈஸ்மா ௩ குழல்களால் சேர்ந்த உருவில் குழல் 

நிலைப்பின்மையும் குறிக்கும் (படம்.7இல் ௩ - 8), 

நகர்வு அலை. நிலையின்மை (திரப wave instabi, 
lity). இதுகாந்தப் புலத்துக்குட்பட்ட பிளாஸ்மாவில் 

அமர்த்தி வெப்பநிலைவேறுபாடுகளினால் உருவா: 
இன்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட் பரிமாற்ற ராலே- 

டெய்லர் நிலைப்பின்மையினால் உண்டாகும் மேற் 

பரப்புக் குழல்கள் வெப்ப அடர்த்தி மாறுபாடுகளி 

னால்: சுருள் வடிவச் குழல்களாக மாறுகின்றன 

(படம் 9). “ஆனால் இவ்வலைகள் பரவும் வேகம் 

மிகக் குறைவாக இருப்பதால் இந்நிலையின்மையை 

எளிதில் கட்டுப்படுத்திவிடலாம், இது ஒருவகைப் 

அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 359 . 

பொது நிலைப்பின்மையாகும் (universal. instability). 

  

படம் 8, 

பொதி லைப்ரிக்காம், இது கட்டுக்தட்படுத்தப் 
பட்ட 'எந்தப்பிளாஸ்மாலிலும் உள்ளது. காந்தப் 
புலக் கோடுகள் நேராகவும், சீராகவும் இருந்தாலும் 
இவ்விளைவு உண்டாகும். தன் நிலையினின்றும் 
அழுத்தத்தால் விரிவடையும் பிளாஸ்மா, அடர்த்தி 

மாறுதல்களினால் நகர்வு அலைகளுடன் சேர்ந்து 
நிலையற்றதாகிறது, ஆனால் இவை வெளிப்படத் 
தேவையான, பிளாஸ்மாவிற்கு இணையான மின் 
புலங்கள் நீண்ட அலை நீளங்கள் கொண்டிருப்பதால், 
கொள்கலத்தின் நீள அகலங்களைச் சரியாகத் தேர்ந் 

தெடுத்து (அதாவது காந்த அஆடிக்கருவியில் Oru 
களுக்கு . இடையே உள்ள தாரம் முதலியன) இந் 
நிலைப்பின்மை உருவாகாமல் தடுக்கலாம். 

நுண் நிலைப்பின்மை (141070 instabilities). 
மேலே விவரிக்கப்பட்ட ]4110 - நிலைப்பின்மைகள் 
பிளாஸ்மா - காந்தப்புல: இயக்கங்களால், காந்தப் 
புல ஆற்றலினாலும், பிளாஸ்மாவின் விரிவடையும் 
ஆற்றலினாலும் தூண்டப்பட்டு உண்டாகும் விளைவு 
களாகும்.  நுண்நிலைப்பின்மை பிளாஸ்மாவில் 
அலைகளின் பெருக்கத்தாலும், துகள்களுக்கும் அலை 
களுக்கும், இடையே ஏற்படும் இடைவினைகளாலும் 
(interactions) விளைகின்றது, துகள்- அலை இடை 

வினை “(particle-wave interaction)’ gadraafler 

திசைவேகம் அலைகள் பரவும் திசையிலும் : 

(v || k). அலைகளின் தறுவாய்த் திசைவேகத்திற்கு 
அருகிலும்( ! v | 2 w/k) உள்ளபோது வன்மையாக , 

Bossd VE wo. | ப 
... இத்தகைய துகள்கள் , அலைகளுடன் 

ஒத்திசைகின்றன (1௩ 7650080056), நிலை மின்துகள்- 

அலை இடைலினையின்போது (electrostatic particle 
wave " interaction) நேரியல். : கோட்பாட்டின்படி : 
(Linear. theory) . அலை ஆற்றலின் : (97௦) கால



  

360: அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளஸ்மாவின் 

மாற்றவீதம் (816 08 008028 எ. ர, (, 1106) கீழ்வரும் 

சமன்பாட்டின்படி உள்ளது. 

dWw _ Ww ra ® pp? 8 fo ) , 

¥=— dt... ae Ae ay? = 2 

(16) 
fo (x.v.t) - தஇசைவேகப்பரவல் இச்சமன்பாடு An 
குலைவுகளுக்கு small perturbations). ro @iw 
பொகுந்தும், ஆயினும் தல a ube யான கூறு 
களை விளக்குகிறது. 

1, பரவலின் வேகச்சரிவு ‘(slope W.t.t. velocity) 

(22), 22. one av “Vv = 
சமன்பாடு (11) இன்படி 1, விரைவில் பெருகி, 
அதாவது அலைகள் துகள்களினின்றும் ஆற்றலைப் 
பெற்று, நிலைப்பின்மையை ஏற்படுத்துகிறது. 

Gait (positive) எண்ணானால் 

Loe het) ; 
Coane சரிவு எதிர் (கண்டு). எண்ணானால், 

அன்ைகள் ஆற்றலிழந்து துகள்களின் ஆற்றல் பெரு 
இம் (இது லாண்டாவ் ஒடுக்கம் எனப்படும்), . ரு 

ர சமன்பாடு . (16). Qe iSeonisieon? * pias 
வெண் ௰% -வருவதால், - Genmeurrer நிறையுள்ள 
எலெக்ட்ரான்௧களே ".. இவ்விடைவினையில் ' எளிதில் 
பங்குபெறுகின்றன (குறிப்பாக ! அலைகளின் அதிர் 
வெண் ' அதிகமாக இருக்கும்பொழுது], . 

ள் “ காத்தப்புலம்இருக்கும்பொழுது,சைக்ளோட்ராான் 
அதிர்வுகளாலும் ஒத்திசைவு நிகழலாம். ' குறிப்பாக, 

72] we ja0, +1, +2" (17) 
துகள்களின் : திசைவேகம், ' அலையின் தறுவாய்த் 
திசைவேகத்தினின்றும்;!: : 'சைக்ளோட்ரான் அதிர் 
வெண்ணின்.: முழுஎண்.. பெருக்கத்தால் : வேறுப்டும்' 
பொழுது (010187 by an integral multiple ‘of » fhe’ 
eyelatian frequency) ஒத்திசைவு. நிகழ்கிறது. ட் 

co மேற்பட்ட : அலைகள் வரும்போது: 
ந்தம் அரவெண்களையும், 4 பரவுதல் . இசை: 

> ர ப 

எண்களையும் “aki பொறுத்து பிளாஸ்மா. அலை. 
களையோ அயனி ஒலி அலைகளையோ உண்டாக்க 
லாம். இவ்விளைவுகளால் பிளாஸ்மாவில் செலுத்தப்: 
படும் அலைகள் பிளாஸ்மாவைச் சூடுபடுத்தவும் செய். 
யும், எலெக்ட்ரான் கற்றைகளைச் (61601700 beam) 
செலுத்திப் பிளாஸ்மாவைச் : சூடுபடுத்துகையிலும் 
இவ் விளைவுகள் நிகழலாம், ்் 

1 Mi . “, ப ஜு 

'இவ்விளைவுகளினால் , பிளாஸ்மாத் துகள்களின். 
விரைவுப் பரவல் (4610011037 distribution) ஒருபடித்தான 
மாக்ஸ்வெல் பரவலின்றும் பன்முகப்படுத்தப்படுகிறது') ; 

(made anisotropic). இத் நாண் நிலைப்பின்மையீல் 
முக்கியமானவை, 1. பெரு அதிர்வெண் ஓட்ட நிலை! * 
யற்றதன்மை (high frequency ‘stream ' ‘ instability); 
2. இமப்புக் கூம்பு நிலையற்றதன்மை (loss cone 
instability). Qordenm - gui 5 Duss பிளாஸ்மாவைப் 
பாய்மமாகக் சொன்னாமல், ஓவ்வொரு துகளின் 
அசைவையும் . (100(1005) - :1- கணக்கிடவேண்டும். 
இதற்கு வளிமப் மான்களின் இயக்க விதிக்கோட் 
பாட்டையும் (kinetic theory 01. 28568), அதில் அடிப் 
படையான போல்ட்ஸ்மன் ச சமன்பாட்டையும். துணை 
யாகக்கொள்ளவேண்டும்.. 

பெரு அதிர்வெண் ஓட்ட நிலையற்றதன்மை. இதைப் 
பிளாஸ்மாக்கற்றைநிலைப்பின்மை (beam plasma ins- 
tability) . ers myud ~ கூறுவார்கள். - ஒன்றையொன்று 
ஊடுருவிச்: செல்லும் இரு -பிளாஸ்மாக்களின் சராசரி 
சார்பு விரைவு வே றுபாடுகளினா gy" (average rela- 
tive velocity differences) : அல்லது: 'எலக்ட்ரான்/அய' 
னிக் 'கற்றைகளால்' குறிப்பிட்ட பிளாஸ்மாவைச் சூடு 
படுத்தும்போதும் 'இத்நிலைப்பின்மை' '! ஏற்படுகிறது." 

மிகவும் எளியஎடுத்துக்காட்டாக' எலெக்ட்ரான் அயனி 
களின் இடையே உள்ள வேக வேறுபாடுகளையும் : 
காரணமாகச் சொல்லலாம். இனவ மின் நிலையலை 
களை உண்டாக்கி, அவை 'பிளாஸ்மா .அலைகளுடன் 
இடைவினைகொள்கின்றன:. 'இவ்அலைகளின் பிரிகைச் 
சமன்பாட்டைப். "ரா இஎமுகனாம், ் 

டட 
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எலெகட்ரான்களுக்கும் : ! - அயனிகளுக்கும் - இடையே 
யான .சார்பு - விரைவு! 'இச்சமன்பாடு ..6-வில் 
நான்கு அடுக்கு 'சமன்பாடு "ஆகையால், : இதற்கு 
நான்கு : மூலங்கள்: (10018) ள்ளன. -இதன் 
வலப் புறத்தை ~- (righthand :... 5446) "ம ஃலிற்குச் 
சரியாக. வரைந்தால் படத்தில் | அாட்டியபடி - வரை 

qe wal 

  

  
    

 



படம் கிடைக்கும். (படம் 10). இப்படத்தில் புள்ளி 

& ஒன்றுக்குக் கழ் இருந்தால் (&: 48) நான்கு 
மூலங்களும் ' மெய் : எண்களாகும். இது நிலை 
பெறுதலைக் குறிக்கும். மாறாக, &$ு ௩ ஆச உள்ள 
போது இரண்டு: மூலங்கள் ' மெய் எண்களாகவும், 
மற்றுமிரண்டு கலப்பு இணையங்களாவும் (complex 
conjugate) ஆகின்றன. இக்கலப்பு எண்களில் ஒன்றின் 
நேர் 'கற்பனைப்பகுதி (ற0511476 - 1ஙகத/பகர part) 
அதன் அலையை அளவற்றுப் பெருக்கி திலைப் 

் பின்மையை விளைவிக்கிறது. சமன்பாடு (18) இன்படி , 

Baws [sty (1 (22 4) 

அகும்போது இந்நிலைப்பின்மை விளைகிறது. ஆகவே 
உருவாக்கப்பட்ட மின் ” அலையின் senile 

(wave length) அதிகமாக இருந்தாலோ, (றி 
மிகவும் குறைவாக இருந்தாலோ திலையுத்ததன்மை 

ஏற்படுகின்றது... 

, ஸ்டெல்லரேட்டர் என்னும் அணுச்சேர்க்கைக் 
கருவியில் இந்நிலையற்றதன்மை மிகுந்த இடர்ப்பாடு 
களைத் தருகின்றது. ஆனாலும் பிளாஸ்மாக்களை 
உயர் வெப்பநிலைக்குக் கொண்டு செல்ல இந்திலை 
யின்மையைப் பயன்படுத்தலாம். மேலம் நுண் 

(19) 

அலைகளும் அிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 361 

அலைகளை (100 8765) உண்டாக்க இளிஸ்ட்ரான் 
குழாய்களில் (139151200) (ம்) இந்நிலைப்பின்மை 
உதவுகிறது. 

ட இழப்டுக் கூம்பு நிலைப்பின்மை. இந்நிலைப்பின்மை 
யைப் புரிந்து கொள்ளக் காந்த ஆடியின் தத்து 
வத்தை நாம்புரிந்து கொள்ளவேண்டும்; படம் 11இல் 
காட்டியுள்ள காந்த ஆடியை எடுத்துக்கொள் 

வோம். இவ்வாடியின் மையப் பகுதிகளினின்றும் 
ஆடியின் கழுத்தை நோக்கிச் செல்லும் துகளின் 

ஷை. 

இசை விசை (4) காந்தக் கோட்டிற்கு ௩, என்ற 

கோணத்தில் இருக்கும்போது, இதன் காந்தக் 
கோட்டிற்கு இணையான பாகுபாட்டை (parallel 
component) v// என்றும், செங்குத்துப் பாகு 
uitieo (perpendicular component) 4. என்றும் 

கொள்வோம். இக்கோணத்தைப் புிகோணம் 
(றர) “கற216). என்பர். . காந்த ஆடியின் முக்யெ 
வீதியாவது, அதில் இயங்கும் துகள்களின் 

காந்தத்திருப்புமை (ஐ3808112 moment) துகள்களின் 
அயக்கத்தால் மாறுதலுறுவதில்லை என்பது, அதா 

ஆடியின் எந்த இடத்திலும், 
d 

வது அட = 9 
டட நும் 
2 ஆ 

கரிப்பதால், ஆடியின் மென்புலத்தினின்றும் (௦81 

field) வலிய புலத்திற்கு ' வெப்ப இயக்கத்தால் செல் 

லும் துகள்களின் ॥1॥ அதிகமாக வேண்டும். ஆனால் 
துகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் (10181 %10611௦ 

ஆகவே ஆடியின் 8 யும் அதி 
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962 அலைகளும் நிலையற்ற தன்மையும், பிளாஸ்மாவின் 

energy) மாற முடியாதாகையால் 4 ப குறையவேண் 

டும். முடிவில் காந்த ஆடியின் கழுத்தில் 4) 0; 
ஆகவே துகள் எதிர்பலிக்கப்பட்டு மெல்லிய புலத்தை 
நோக்கத் திரும்புகிறது, இதனால் காந்த ஆடியில் 
துகள்கள் சிறைப்படுத்தப்படுகன்றன. ஆனால் vif 

* (மிகக் குறைவாகத் தொடக்கத்திலேயே இருந்தால், 
காந்த ஆடியின் கழுத்தில் புல அடர்த்தி (8614 88- 
81) போதுமானதாக இல்லாது இருப்பின், 'அதன் 
கழுத்துப் பகுதியில் ஏ + OF இத்துகள் எதிர்பலிக் 

கப்படாமல் வெளியே சென்று விடுகின்றது. (ம 1-௦ 

ஆக இருந்தால் இத்துகளுக்குக் காந்தத் திருப்புமை 
(magnetic 0௦௦௦1) இருக்காது.  ' இதுவும் தப்பிச் 

சென்று விடும். இதற்கான வரையறையை ஆற்றல் 

மா.றாக்கோட்பாட்டின்படி' (conservation , of energy) 
கணக்கிட்டால், 

ப ௫0ம்... வெற்ப உ = Sin’a >, Bo ony. 
6 (20 Ee { ப 

இச்சமன்பாடு விசை வெளியில்: (velocity space) லர் 

கூம்பைக் குறிக்கிறது. ௩௩ கூம்பின் அரைக்கோணம்; 

*1..கூம்பின் உயரம். (படம்-17). இக்கூம்பில்'_ வந்து 

விழும் துகள்கள் ஆடியின் கழுத்துவழியாகத் தப்பிச் 
சென்று வீடுவதால், இக்கூம்பு இழப்புக் கூம்பு எனப் . 
படும். ஆகவே காந்த ஆடியில் பிளாஸ்மாத்: துகள். 
களின் விசைப்பரவல் .ஒருபடித்தானதன்று, சமன் 
பாடு (20) இல் துகளின் நிறையும் ‘Weir sere upto 

இடம் பெறாததால், இழப்புக் கூம்பு அயனிகளுக் கும் 

எலெக்ட்ரான்களுக்கும் பொதுவானது. - ஆனாலும் 
பிளாஸ்மாவீல் நிகழும் துகள் மோதலினால் வேறு _ 
பாடு அடைய வாய்ப்புண்டு, துகள் மோதலினால் : 

அவற்றின் புரிகோணம் மாறுபடுகின்றது, எலெக்ட் 
ராரன்களின் மோதல் அதிர்வெண் அயனிகளைக் 

காட்டிலும் அதிகமானதால் - அதாவது எலெக்ட் 
ரான்கள் பலமுறை மோதலுறுகின்றன என்பதால் 

எலெக்ட்ரான்கள் பலவும் அடியினின்றும் தப்பிச் 

செல்ல முடிகிறது. இதனால் a இழப்பு 
மட்டுமின்றி, பிளாஸ்மாவின் மின் பொதுத்தன்மை 

யும் (2160111021 neutrality) நிலைதவற , 'வாய்ப்புள் 

ளது. இவ்விளைவுகளை இழப்புக் கூம்பு நிலைப் 
பின்மை என்று கூறுவர், 

கேரியல்பின்மை daisy (Non-linear pheno- 

10803). முன் கூறப்பட்ட பல நிலைப்பின்மைகளும் 
அவற்றின் தோற்றக்.காலத்தின் தன்மையையொட்டி 

ஆயப்பட்டன. ஆனால் நேரியல்பு கோட்பாட்டின் 

xg. (linear theory) இவை நிலையற்றதன்மை என்று 
கணக்கடப்பட்டாலும், பிளாஸ்மாவில் நிகழும் பல 
வகையான நேரியல்பின்மைத் திருப்பிபூட்டல் (1௦- 
linear feed back) ஆகிய விளைவுகளால் இந்திலைப் 
பின்மைகள் தாமே சீர்கொள்ளவும்'வாய்ப்பு உண்டு," “சமயங்களில் “ இவ்வலை 

டர். 
ப் 

எடுத்துக்காட்டாக, இழப்புக் கூம்பின் மூலம் துகள்கள் 
வெளியேறிய பின், ல. நேரம் கழித்துப் பிளாஸ் 
மாவில் இல்விழப்பு மேலும் நிகழ வாய்ப்பு குறை 
கிறது. ஆகவே இந்நிலைப்பின்மையின் அடிப்படை 
விளைவே எஞ்சிய பிளாஸ்மாவை நிலைகொள்ளச் 
செய்கிறது. இவற்றை நேரியல்பின்மை . நிகழ்வு 
என்கிறோம். _ மற்றும் பல எடுத்துக்காட்டுகள் வரு * 
மாறு; 

. toe 
ie 

ச துகள்களின் விரவல் (particle diffusion) 

* பிளாஸ்மாவின் எண்ணடர்த்தியைப்பொறுத்து 
விரவல் எண் மாறுதல் (0/11510௩ 0061110201) 

* அலைகளுக்கும் துகள்களுக்கும் இடையேயான 
இணை வியக்கம் 

'அலைகளுக்கும் அலைகளுக்கும் இடையே ர்ன ் 
இடைவினை கள் 

'பிளாஸ்மாவில் ஒலி வேகத்திற்கு : கேல் (ஸ்ர. 
50010) செல்லும் இடர்ப்பாழுகளினால் 
(019110௨0௦5) உண்டாக்கப்படும் அதிர்ச்சி 
அலைகள் ( shock WAVES) 

1 i * பிளாஸ்மா எதிரொலி. (plasma ஷீ). 
‘ “Coes பல ட டர ்் 
* னிய 1ட்டான். அலைகள் (9௦11௦௦ waves) முதலி. 

யவை. பூ டல் படட 

“இவற்றின் — 
பின்மை வகைச் 

Meee 

தன்மைகளை அறிய” நேரியல் 
சமன்பாடுகளையும், தொசைச் 

் கமய இகளையும் 'திர்க்கவேண்டும், .. | 

aa ர் ப்ப. a, | 2 

் சாலிட்டான்' அலைகள். பிளாஸ்மா அலைகளின் 
நேரியல் பண்புகளின்றும் பிரிதல் உறவுகளைக் கண் 
டறிந்து ஆய்வுச் சாலைகளில் அறியப்பட்ட பல: 
விளைவுகளுக்கும் விளக்கம் தரப்பட்டது. ஆனால், , 
மேலே சொல்லியபடி, பாய்மச்.. -சமன் பாடுகளின் 
உண்மையான வடிவம் நேரியல்பற்றதாகவே உள்ளது... 
எடுத்துக்காட்டாக, பிளாஸ்மா பாய்மத்தின் உந்தம். 
மாறாச் sFuwsauTGser (momentum ; conservation. 
equations) விளக்கும் தெலியார்-ஸ்டோக்ஸ் சமன்பாடு 
நேரியல்பற்றதாகும். 'பிளாஸ்மாவின் குலைவுகள் 

(perturbations) Gmneurs உள்ளபோது : : இச்சமன் 

பாட்டை நேரியல்பு நெறிக்குள் கொண்டுவரலாம். 

- குறிப்பாக சாலிட்டான் அலைகள் என்னும் தனி : 
ones’ (solitary waves) தோன்றி நிலைகொள்ள 

நேரியல்பற்ற விளைவுகளே காரணமாகும். பல ; 
பெருந்துகள் போன்றே ' 
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இயங்குகிறது. இதற்குக் குவாண்ட்ட இயக்கக் கோட் 
uri. -(quantum “ ம60140106)' வருவது போன்ற 
துகள்- அலை ஈரியல் பண்பைக்கூட் (0081 nature) 
ஒப்புநோக்கலாம். (சிலநேரியல்பற்ற' ஷ்ரோடிஞ்சா் 
சமன்பாட்டிற்கும் (௩௦௭-110687 schrodinger equation) 
சாலிடான் : தீர்வுகள் உண்டு. ஆயினும் இது பெரு 
நிலைகளில் மபவனகேகறும். state) நிகழ்வதொன்று. 

சாலிடான். அலைகள் தனிக் குமிழால் (81216 

டர ஆனவை, அலை பரவுகையில் குமிழின் வடி. 
, வம் மாறுவதில்லை. மற்றும் இரு சாலிட்டான்கள் 

ஒன்றோடொன்று மோதினாலும், அவற்றின் ௨௫ 
வம் மாறாமல் மீண்டும் தத்தம் திசையிலேயே பரவிச் 
செல்கின்றன. இதை இரு நீர்க்குமிழ்கள் ஒன்றொ 
டொன்று கலந்து, மீண்டும் பிரிந்து 'தத்தம் வழியில் 
செல்வதைப் என்னது ர்பனை கெய்து கொள்ள 
லாம். ! ட 

் இவை முதன்முதலில் காதிவான. நீரனைகனில் 
(shallow water waves) ஜான் ரஸ்ஸல்ஸ்காட் (7௦1௨ 
805561 50011) என்பவரால்,-1834 இல் கண்டு பிடிக்கப் 
பட்டன. பின்னால் நீரியக்கக் கோட்பாடுகளினால் 
கணித முறைப்படி கார்ட்டேவெக்-டி-வ்ரீஸ் (180116 

weg-de Vries)... oro இருவரால் அவர்கள் பெய 
ரைத். தாங்கிய சமன்பாட்டின்படி., (k-dy சமன்பாடு), 
1895 இல் இவ்விளைவு விளக்கப்பட்டது. 

. சாலிட்டான் இரு வேறு விளைவுகளின் சமனக் 
Herre (balance) விளைறைது. ! அதாவது, நேரியல் 
பின்மையும் பிரிதல் விளைவும்-"' ஒன்றையொன்று 
சார்ந்து இயங்கும்போது சாலிட்டான்  உருப்பெரு 

் இறது. 'ஒர் அலையின் குலைவு பிளாஸ்மாவில் பரவு 
கையில் நேரியல்பின்மையினால் அலையின் தலைப்பு 
ஓரம் (1640102 026) உச்சப்படுத்தப்படுகிறது (5166- 

ற680).' மற்றெவ்விளைவும் நிகமாதபோது அலை 
உடைந்து போக வாய்ப்புள்ளது, அதாவது அலை 

ule ofée (amplitude) uw மதிப்பெண் பெறுறது. 
இது அறிவியலியற்கைக்குப் புறம்பானது. அலை 
களின் பிரிதற்பண்பு இவ்விதம் நிகழாதவாறு பார்த் 
துக் கொள்கிறது. அதாவது: நேரியல்பின்மையால் 
விளையும் அசைவுயரம் மிகையாகாதவாறு அலை 
பிரிதலால் தடுக்கப்படுகிறது. இதுவே ' சாலிட்டான் 
அலைதோன்ற முக்கியத் தேவையாகும். பிளாஸ்மா 
வில் பலவகை அலைகள் பரவினாலும்,”: பிளாஸ் 
மாவில் நிலைமின்விளைவுகளால் உருப்பெறும் 
பிளாஸ்மா அலைகளும், அயனி ஒலி அலைகளும்: 

தான் பிளாஸ்மாவில் சாலிடான் அலைகள் தோன்ற 
முக்கியக் காரணமாகும். இவையே ஆய்வுச் சாலை 
களிலும் அண்மைக் காலங்களில் கண்டறியப் 

(அம் a 
"பட்டன, ் 

அயனி ஒலி- அலைகளுக்கான பிரிகைச் சமன் ; 

பாட்டில் நேரியல்பற்ற தொகுதிகள் விட்டு விடாமல் 

i 

ஷ் 

ய் 
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எழுதப்பட்டால் எலெக்ட்ரான்ஈளின் அடர்த்தி மாறு 
தல்களுக்குக் (90௦6 ஈ fig) Gib வரும் சமன்பாடு 
பெறப்படும், ் 

d Ae ate 4 1 _d% fig வலயம் FD ——— tute = 
da © o€é ஸ் ௦85 ௦ 

(21) 
1 8 5 ஒற்றைப் பரிமாணத்தில் ஆயவெளியில் 

இடத்தைக் குறிப்பது, 
fox-t 

இது மேலே கூறப்பட 1-4 சமன்பாட்டைப்போன் 
றது. இதில் இடதுபுறம் ௪.ள்ள இரண்டாவது 

Giz GS) (second term) ne or நேரியல்பின்மை 

Sa ் j . ெ உ- பிரிதலைக் காட்டுகின்றது. 

  

யைக் குறிக்கும். 

சமன்பாடு (21) இன் தீர்வில் சாலிடான்கள் இடைக் 
இன்றன. இவை அயனி ஒலியலை சாலிடான்கள் 
எனப்படும் (1௦ஈ 80015110 801101). இது ஓர் அடர்த்தி 
நெருக்கத் Highumgbd (density compression pulse) 
இதன் , உருவத்தைக் கீழ்வரும் சமன்பாட்டின் படி 
எழுதலாம். 

Te = Ag sech (3 ட்ட ட்ட] (22) 

ம. டல 
1: 3 

Ds= (வுல 

இங்கு 

A — அலையின் வீச்சு (amplitude) 
D — தனியலையின் அகலம் (10110) 

28 -- மேக் reir (Mach number) 

சாலிட்டான் வேகம் ' 

அயனி ஓலியலை வேகம் 

சமன்பாடு (22)இல் சாலிட்டான்களின் மற்றொரு 
பண்பும் விளங்குகிறது. அதாவது அவற்றின் வேகம், 
அதன் வீச்சைப் பொறுத்துள்ளது. ஆகவே பெரிய 
சாலிட்டான்கள் வேகமாகவும்,சிறிய சாலிட்டான்கள் 

- மெதுவாகவும் பரவும். ஒரே திசையில் சிறிய சாலிட் 
டான் ஒன்று மெதுவாகச் சென்றாலும், பெரியது 
அதனுடன் மோதி அதையும் தாண்டிச் சென்று 
விடும். மோதலின்பின் இரண்டும் தத்தம் உருவத்தை 

மாற்றிக் கொள்வதில்லை. இவற்றை. இகே? (11621) 
முதலானோர் ஆய்வுச் சாலைகளில் நிறுவியுள்ளனர். 

இவ்வாறே லாங்குமீர்( டகர) அலைகளான 
4 - பிளாஸ்மா எலெக்ட்ரான் அலைகளும் சாலிட்டான் 

களை உருவா க்குகின்றன. 
ட்ப ம... டட? ஆர். ஸ்ரீ. வெ.
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அலைச் சுருணை 

நேர்-மின்னோடிகள்,' உருளை. வடிவம் கொண்ட 
மின்னகத்தைக் (armature) கொண்டுள்ளன. இந்த 

மின்னகம் நெநறடுக்குவாக்கில். காடிகள் (slots) 
வெட்டப்பட்ட உள்ளகத்தைக் . (0௦16) கொண்டது. 
இக் காடிகளில் மின் கடத்திகளால் ஆன 'சுருணை 
(ரஈ010ஐ) வைக்கப்படுகிறது. இந்தச் சுருணை முன் 
னேயே சுற்றப்பட்ட சுருள்களாலோ (0௦0118) ' சட்டங் 
சளாலோ' (0418) ஆனது. இது இரண்டு அடுக்கு 
களில் :-(13/606) அமைக்கப்படுகிறது, -இரட்டை. 

ADIGE சுருணையின் ஒரு சுருள்பக்கம் (௦௦11: 8104) 
காடியின் மேல்பகுதிலும் மறு சுருள் பக்கம் அதே 
காடியின் அடிப்பகுஇயிலும் வைக்கப்படுகிறது, 

மின்னகச் ச௬ருணை வகைகள். மின்னகத்தில் 
இரண்டு வகையான சுருணைகள் பயன்படுகின்றன. 
அவையாவன, அணைசுருணை: . (18 :ஈுர்க01௦ஐ), 

அலைச்சுருணை (9246 winding). மின்னகத் திரட்டி' 
ஓர அல்லது முகப்பு ஓர இணைப்புகளின் மாறுபட்ட 
வகைகள் இவ்விரண்டுவகைச் சுருணைகளையும் 
வேறுபடுத்துசின்றன. ். ~ கு 

Ranke gaa, _- லின்சறுனாலின் இறப் 
பியல்பு என்னவென்றால்," ருள் . அல்லது சுருள் 
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பிரிவின் கம்பிமுனைகள் (leads), அணை கருணையில் 
அமைவது போல அடுத்தடுத்துள்ள திரட்டித் 
துண்டங்களில் (௦000484101 segments) இணைக்கப் 
படுவதில்லை என்பதே, ஆனால் இவை திரட்டித்துண் 
டங்களின் இரண்டு துருவ இடைவெளிகளுடன்,: புல 
இடப்பெயர்சீசியைக் கூட்டி அல்லது கழித்து வருகின்ற 
தொலைவிலுள்ள ' துண்டங்களுடன் -இணைக்கப்படு 
கின்றன. அலச்சுருணையின் அமைப்பை _: விளக்கு 
வதற்குக் கீழ்க்காணும் சொல் வரையறைகள் தேவை. 

துருவ இடைவெளி, இரண்டு "அடுத்தடுத்துள்ள ் 
துருவங்களிடையே உள்ள தொலைவு அல்லது. ஒரு 
துருவத்திற்குரிய மின்னகக் கடத்திகளின் : எண் 
ணிக்கை அல்லது மின்னகத்தின். .துருவத்திற்குரிய 
காடிகளின் எண்ணிக்கை துருவ. இடைவெளி. (0016 
pitch) எனப்படும், எடுத்துக்காட்டாக 4 துருவங் 

களும், 48 மின் அடத்திகளும் உள்ள .மின்னகத்தில் 

ம் = 12 ஆகும். é anf Bee 

Be a பட டட ப? : 

துருவ இடைவெளி - 

மின் "கடத்தி. காந்தப்புலத்தில் * அமைந்த மின் 
இயக்குவிசையை : உண்டாக்கும் மின்கம்பியை : மின் 
கடத்தி (electrical conductor) * என்பர்.' 'பட்த்தில் 

காட்டியுள்ள. 1) 0 கடத்திகளும், அவற்றினி 
டையே உள்ள முன்புற,பின்புற, ஒர இணைப்புகளும் 
சேர்ந்துதான் ஒரு சுருள் ஆகிறது.., இவை:ஒரே. ஒரு 
சுற்று கொண்ட சுருளாகவோ அல்லது. பல சுற்றுகள். 
கொண்ட சருளாகவோ அயலான், ன se ன 

சுருள். இடைவெளி. ஒரு க்ரளின். இரண்டு பக்கங்க' 
ளிடையே உள்ள-தொலைவு சுருள் இடைவெளி (coil 

11௦0) எனப்படும்... இதனுடைய அளவை: -மின்னகக் 

காடிகளின் எண்ணிக்கையாலோ  மின்னகக். கடத்தி 

கவின் 'எண்ணிக்கையாலோ குறிப்பிடலாம். 

  

  

            
  

படம் 14, அலைச் சுருணை மின்னகத்தின் சுருள் 

A,B,C,D = «gDacir ற - துருவ இடைவெளி
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1... திரட்டி? 

்.....' இடைவெளி 

ட. 

படம் 2, நீட்டி இடைவெளி - 

ஒரு சருனணாயின் சுருள் இடைவெளி, துருவ இடை, 
வெளிக்குச் சமமாக இருந்தால், அந்தச்: சுருணை 
முழுமையான: இடைவெளிச் .(011 ந) சுருணை 

எனப்படும். இந்தவகைச் சுருள் பக்கங்கள் எதிரிடை 

யான துருவங்களின் சீழ். அமையும், ஆகையினால் 
தரண்டப்பட்ட மின் இயக்குவிசை கூடிக் கொண்டே 
போகும். தூண்டப்பட்ட ,பெரும மின் இயக்குவிசை 
இரண்டு சுருணைப் பக்கங்களினால் தூண்டப்பட்ட 

குனித்தனி மின் இயக்குவிசைகளின் தொகு கூட்ட 

இங்குச் சமமாகும். 

ட சுருளின் இடைவெளி, துருவ இடைவெளியை 
விடக் குறைவாக இருந்தால் அந்தச் சுருணை, பகுதி 
இடை வெளிச் (ந21121 ற1(்) . சருணை எனப்படும், 

இவ்வகைச் 'சருணைப் பக்கங்கள் இரண்டின் மின் 

இயக்கு விசைகளிடையே .தறுவாய் வேறுபாடு (01256 
0111218006). இருக்கும். - ஆகையினால் மொத்த மின் 
இயக்குவிசை இரண்டு பக்கங்களின் மின் இயக்குவிசை 
களின் தஇிசையக் கூட்டலுக்குச் (460101 500) சமமாகும், 

இது முழு இடைவெளிச் சுருணையினுடைய மொத்த 
மின் இயக்குவிசையைவிடக் குறைவாகவே இருக்கும். 

அலைச் சுருணை 365. 

, நடைமுறையில் சுருள் இடைவெளி, துருவ இடை 
வெளியில் 8/10 பங்கு வரையில் இருக்கலாம். இதனால் : 
மிகக் குறைந்த அளவே மின் இயக்கு விசை குறையும். 
இரட்டலினைச் சர்ப்படுத்தவும், ஓர் இணைப்பின் 
செம்புச்செலவை மிச்சப்படுத்தவும், பகுஇப்புரியிடை 
வெளிச் சுருணைகள் உதவுகின்றன. 

சுருணை . இடைவெளி. மின்னகப் பகுதியில் 
உள்ள ஒரே சுருளின் இருபக்கங்களிடையே உள்ள 
காடிகளின் . எண்ணிக்கை.: அல்லது மின் கடத்தி 
களின் எண்ணிக்கையால் குறிக்கப்படும் இடைவெளி 
சுருணை இடைவெளி (100102 01000) எனப்படுகிறது, 

பின்புற இடைவெளி. மின்னகத்தின் பின்புறத்தில் 
சுருள் முன்னேறும் தொலைவை மின்னகக் கடத்தி 
சுளின் எண்ணிக்கையால் அளந்தால் அதுவே பின்புற 
இடைவெளி (80% ற11௦0) ஆகும். இது Yp_ எனக் 

குறிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட திரட்டித் 
துண்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட கடத்திகளின் எண் 
ணிக்கை வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும், 

முகப்பு இடைவெளி. மின்னகத் திரட்டியின் ஓர 
முகப்பில் அமைந்த ஒரு சுருளில் அடங்கியுள்ள கடத்தி 
களின் எண்ணிக்கை முகப்பு இடைவெளி (17004 ற1(00) 
எனப்படும். இது % - எனக் குறிக்கப்படுகிறது. 

அல்லது, ஒரு சுருளின் இரண்டாவது சுருள் பக்கத் 

திற்கும் அடுத்த சுருளின் முதல் சுருள் பக்கத்துக்கும் 
(இரண்டும் மின்னகத் திரட்டியின் முகப்பு ஓரத்தில் 
இணைக்கப்பட்டன) இடையிலுள்ள தொலைவு 
முகப்பு, இடைவெளி எனப்படும். இது மின்னசக் 
கடத்திகளின் எண்ணிக்கையில் குறிக்கப்படும். வேறு 
மூறையில் கூறினால், மின்னகத்தின் மின் முனையில் 
இணைக்கப்பட்டுள்ள கடத்திகளின் எண்ணிக்கை 
வேறுபாடு மூகப்பு இடைவெளி எனப்படும். 

படம் 3. இல் உள்ள அலைச் சுருணையின் 
விளக்கப்படம், முகப்பு இடைவேளியையும் பின்புற 
இடைவெளியையும் காட்டுகிறது. 
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தொகு இடைவெளி, .ஒரு சுருளின் தொடக்கத் 
தற்கும் அச்சுரளுடன் இணைக்கப்பட்ட அடுத்த 
சுருளின் தொடக்கத்திற்கும் இடையிலுள்ள தொலைவு 
தொகு இடைவெளி(6501(80( pitch ) யாகும். அ தி Yr 

எனக் குறிக்கப்படும். 
+ 

“திரட்டி இடைவெளி, சுருளின் இருகம்பி முனைகள் 
இணைக்கப்பட்ட திரட்டித் .துண்டங்களுக்கிடையே 
உள்ள தொலைவு திரட்டி. இடைவெளி (௦௦01012102 

யாகும். pitch.) Qa Yo ar குறிக்கப்படும், 

  

              

  

          

  

படம் 4, அலைச் குருணை : es 
. ம் [ம்பம் 

அலைச் சுருணை "promi, இச்சுருணையில்" AB 
கடத்தி, தென் துருவத்திலுள்ள: ம: கடத்தியுடன் 
இணைக்கப்பட்டுப் : பிறகு: அடுத்த: வட: - துருவக் 

கடத்தி ந: உடன்: - இணைக்கப்பட்டுள்ளது." “இவ் 
வாறே வடக்கு, ' தெற்கு: துருவங்கள் வழியாக 
மாறி மாறி பயணஞ்செய்து முதலில் தொடங்கிய 
இடமான ' வட -துருவத்திலுள்ள .கடத்தி-க13 ஐ 
வந்தடைகிறது. மின்னகத்தைச்' சுற்றி ஒரே 'திசையில் 
தொடர்ச்சியான அலைகளாகச் *சுருணை:- செல்லு 
வதால் இச்சுருணை அலைச்சுருணை எனப்படுகிறது. 

ஒருமுறை: மின்னகத்தைச் சுற்றியவுடன் இச் 
சுருணை, தொடங்கிய காடியின் பக்கத்தில் இடப்புற 
மாக உள்ள காடியில். வந்தடைந்தால் :அச்சுருணை 
பின்னேறு (161102655146) சுருணை எனப்படுகிறது, 

மாறாகத் தொடங்கிய காடியின் வலப்புறத்திலுள்ள 
காடியை வந்தடைந்தால் முன்னேறு' (progresisve) 
கருணை எனப்படுகிறது. | மேற்கண்ட்7 படத்தில் 
உள்ள இரட்டை அடுக்குச் சுருணையை எடுத்துக் 

கொண்டால் க ௨ம் க&£' ௨ம் இரண்டு கடத்தி 
வேறுபாட்டுடன் அமைந்துள்ளன. இதிலிருந்து Fs 
காணும் உறவு இங்கு வரையறுக்கப்படுகிறது., 

£உ- துருவ எண்ணிக்கை 

உ ந - பின்புற இடைவெளி 

ட்ட - முகப்பு இடைவெளி a? 

YA = eoraf Qom Gee 
ஆகையினால் சராசரி (average) இடைவெளி, 

டக இப te 
XA 
As 2 

Z கடத்திகளின் அல்லது சுருள் பக்கங்களின் 
மொத்த எண்ணிக்கை யென்றால், 

உமத 
Pp 

  

Yar — + 2 o Ya= 

ra 

ற எப்பொழுதும் இரட்டைப்படையிலிருப்பதால் 
2-ம் இரட்டைப் படை எண்ணிலிருக்கும்.-ட குறி முன் 
னேறு சுருணையையும்,-குறி பின்னேறுசுருணையையும் 

_ 24 2 
குறிக்கும், ரட் ௫௨ ற 
படை எண்ணாச. இருக்க, 55 இன் மதிப்பு இடம் 
தருவதில்லை. 2 - 32 என்றால், 4 துருவப் பொறி 
யில் அலைச்சுருணையைக் கையாள முடியாது, 2 
20 அல்லது 34 என்றால்,அலைச்சுருணையை முழுமை 
யாகக் கையாளலாம், ட 

எளிய இரட்டை அடுக்கு அலைச்சுருணை. 
(எ. கா.) துருவங்கள் 4,.மின்னககல் கடத்திகள் எண் 
ணிக்கை 30ஆக:. உள்ள எளிய அலைச். சுருணையின் 

சராசரி | பரிபிடை' 'வெளி மண வழுக்க at 

  . என்பதால்$இரட் டைப் 
ணம 

eB Yan: 30. 33 ட அல்லது. a 
a gow AAP அது ர tote hath a 

. “Ya 7 என். எடுத்த க்கொக் பரல் ஷ் 7 = 

YR. “ALD பட்த்தின்படி, . , கடத்தி எண் 5, சுட்த்தி 

எண் (547) - 12 க்குப் பின் புறம் எடுத்துச் 
செல்லப்பட்டுத் திரட்டித் துண்டம் 5 இன் 
முகப்புடன் இணைக்கப்படுகிறது, அடுத்து 
கடத்தி எண் 12, திரட்டித் துண்டம் 12 (1௦ — 7 

என்பதால்) உடன் இணைக்கப்படுகிறது. . ் 12. ஆம் 
எண் -துண்டத்துடன், : கடத்தி , எண் (127) =19 

இணைக்கப்படுகிறது. . .. ,இவ்வாறே . ..தொடர்ந்து 
கடத்திகளை' இணைத்துக்கொண்டே . வந்தால், , நாம் 

முதலில் தொடங்கிய 5-ஆம் எண், கடத்தியையே வத் 
இணட்ிமைப்ன் எலகறல இந்தச், கருணை  முடிவடை 
கிறது... து ப ‘ 

உடல 

டத உ: பஷ எக் ஒட்ட 8 bg உம ் 
ரணை
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a படம் 5. : அலைச்சுருணையின் விரித்த விளக்கப்படம் 

மின்தொடி பொருத்தும் முறை,அலைச்சுருணையில் 
மின்தொடி (மா) பொருத்தப்படும் முறை சிறிது 
கடினமான செயலாகும் (படம் 5), மேற்கண்ட 

படத்தில் சத்திகள், துருவங்களின் மேல் இட 
இலிருந்து வலமாக நகருவது போல்கருதப்படுகின்றது 
ஃபிளெம்மிங்கின் வலது கை விதியைப் பயன்படுத்தி 

மின்னகத்தின்' வெவ்வேறு கடத்திகளில் தூண்டப் 
படும் மின்இயக்குவிசைகளின் திசையை அறியலாம். 

மின்னகத்தில் உருவாகும் இணைப்பாதைகளை 

அறிந்து கொள்ள,படம் 5இல் உள்ள வலய விளக்கப் 
படம் உதவுகிறது. ' சுருணை, இரண்டு மின்னியல் 
பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுவதை இப்படத்திலிருந்து 

காண்லாம். இதில் 14-1, புள்ளிகளின் இடையில் ஒரு 
பகுதியின் கடத்திகள் வைக்கப்படுகின்றன. 14-18 
புள்ளிகளின் இடையில் அடுத்த பகுதியின் கடத்திகள் 
பகுக்கப்படுகன்றன. முதல் பகுதியில் உண்டா 

கின்ற 'மின்இயக்குவிசை இடமிருந்து வலமாசவும், 

இரண்டாம் . பகுதியில் வலமிருந்து இடமாகவும் 

இருப்பதைக் காணலாம். 

ஆகையினால், பொதுவாக ஒரு சுருணையில் 

இரண்டு இசைப்பாதைகள்தாம் உள்ளன. எனவே 
இரண்டு .மின்தொடிகள் (நேர், எதிர்) மட்டுமே 

தேவைப்படுகின்றன. : 

மேற்காட்டிய சமவலய விளக்கப்படத்தில்,இவை 
இரண்டு பகுதிகளிலும் தூண்டப்படும் மின் இயக்கு 

விசைகளைப் பிரிக்கும் முனை 14 ஆகும், ஆகவே, இப் 
புள்ளியே எதிர்மின்தொடியை வைக்க முடிவு செய்யும் 
புள்ளியாகும். இது திரட்டியின் பின்புறம் உள்ளதால் 
எதிர்மின்தொடி இரண்டு மாறுபட்ட இடங்களைக் 
கொண்டுள்ளது. அதாவது புள்ளி 6 அல்லது 0 இல் 
உள்ளது. இந்தப் புள்ளிகள் சமவிளக்கப் படத்தில் 4, 
14ஆம் திரட்டித் துண்டங்களைச் சார்ந்தவையாகும். 

நேர்மின் தொடியை அமைத்தல். தாண்டப்பட்ட 
மின் இயக்கு விசைகள் சந்திக்கும் இரண்டு புள்ளி 
களான %,1ம ஆகியவை நேர்மின் தொடிகளைப் ' 
பொருத்தப்பட வேண்டிய புள்ளிகளாகும். இவை 

_ மின்னகத்திரட்டியின் பின்புறம் இருப்பதால், இப் 
புள்ளிகள் ஒரு கண்ணியால் (1௦௦0) பிரிக்கப்படுகின் 
றன. இவ்விணைப்பு 2, 9ஆம் கடத்திகளைக் கொண் 
டுள்ளது. ஆகவே இவ்விரண்டின் நடுப்புள்ளி ௩ என்ற 
நேர்மின் தொடி அமைக்கப்பட வேண்டிய இடத் 
தைத் தீர்மானிக்கிறது. நேர்மின் தொடி புள்ளி R 
இலும், எதிர்மின் தொடி புள்ளி இலும் அமைக்கப் 
பட்டால் சுருணைகீழ்க்காணும் பாதைகளில் பிரிக்கப் 
படுவதைக் காணலாம். 

பாதை 1 
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பாதை 2
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முதல் பாதையில் 9ஆம் கடத்தியின் மின்இயக்கு 
விசை இப்பாதையின் மற்ற. கடத்திகளின் , மின் 
இயக்குவிசைகளுக்கு எதிராக உள்ளது. இதே போன்று : 

பாதை2 இல் உள்ள கடத்தி எண்2: இன், மின் 

இயக்குவிசை 
மின்இயக்குவிசைகளுக்கு எதிராக இருக்கும். எப்படி. 

அப்பாதையின் மற்ற கடத்திகளின் 

யாயினும் இவை எவ்வித வேறுபாட்டையும் ஏற்படுத் : 
துவல்லை. ஏனெனில், இக் கடத்திகள் பெரும்பாலும். 
துருவங்களுக்கு இடையில் அமைகின்றன. ஆகவே 
இந்த கடத்திகளின் மின் இயக்குலிசைகள் பறக்கணிக் 

கப்படலாம், ப ம iss 

L, M yoroiaalar 
கடத்திகள் 2-21) 9-உ௨ம் எடுத்துக் கொள்வோம். 
மின்னகக் கடத்திகள் துருவ முகங்களின் மேல் இடை 

விடாமல் சுழலுவதால்: படத்தில் , காட்டிய. கடத்தி 
களின் நிலை கணா. . நேரத்திற்கு ' மட்டுமே 
யானதாகும். இதை மனத்தில் கொண்டால் கடத்தி 2. 

தென்துருவப் புலத்திலிருந்து வடதுருவப் புலத்திற்கு .. 
நகர முயலுவது தெள்ளத் தெளிவாகப் புலப்படும், 

ஆகையால் மின் .இயக்குவிசை சுழி எதிர்திசையில் 
இரும்புகின்ற கட்டத்திலுள்ளது. ஆனால் கடத்தி 

9 இதற்கு முன்பே இசைதிரும்புகின்ற நிலையைக் — 
கடந்துவிடுகிறது. ஆகையினால் இதனுடைய 
மின் இயக்குவிசையின் அளவு றிது, சிறிதாக 
அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. மிகக் குறைந்த 
இடை வெளியில் உள்ள 14 புள்ளி மின் இயக்கு விசை 
களின் சந்திக்கும் புள்ளியாகறது.' ஆனால் இப்புள்ளி 

மின்னகத்தின் பின்புறமாக இருப்பதால், நேர்மின் , 

தொடி இரண்டு , மாறுபட்ட இடங்களில் ஒன்று 

R புள்ளியிலோ , அல்லது 5 புள்ளியிலோ : 'அமையும்.; 
இது அமையும் திரட்டித் துண்டத்தின். எண் 14,0 

இட்டு நேர்மின். தொடி . 7ஆம். துண்டத்துடன், 
தொடர்பு கொண்டால் . "இரண்டாவது நேர் மின். 
தொடி. 34ஆம் துண்டத்துடன் தொடர்புகொள்ளும். 

9: 

  

மாறுபட்ட . நிலையில் 4. தொடிகள் 
அமைக்கப்பட்டால். அதனுடைய பலன், .'ஒரே 
துருவ அமைப்பில் உள்ள:இரண்டு மின்தொடிகளை: 

i 

இடையில் அமைந்துள்ள. ். 

௩ 9... 
ட Berean scan nate பதட்ட . 

5 i CG டர “இ . : ் 2 ர . 
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மட்டும்: 

இணைக்கும் இணைப்பைக் குறுக்கிணைப்புச். - செய். 
வதாகும், இதுவே மேலுள்ள சம விளக்கப்படத்தில் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆகையினால் இரண்டு மின் 

தொடிகள் அல்லது நான்கு மின்தொடிகளைப் 'பயன் 

படுத்தினாலும் மின்னகச்சுருணையின் இணை நிலைப், 
பாதைகளின் எண்ணிக்கை இரண்டாகும்.' 
மின்தொடிகளின் எண்ணிக்கை 

எனவே, 

துருவங்களின் 

எண்ணிக்கைக்குச் சமமாயிருந்தால் இரண்டு மின் 
- தொடிகள் மட்டுமே தேவை. மின்னோடியின் மின் 

. இயக்குவிசை .! இவ்விரண்டு. இணைப் ப தைகளில் 
் ஒன்றில் மட்டும் ஏற்பட்ட மின்இயக்குவிசைக்குச் 

் சமமாகும், 4 

“R= Fav. —— 

” usr enw அலைச் சுருணைகள். இரண்டு அல்லது 
' அதற்கு மேற்பட்ட. ,சளியவகைச் சுருணைகள் ஒரே 

மின்னகத்தின் காடிகளில் பொருத்தப்பெற்றால் அது 
பன்மை அலைவகைச் சுருணையாகும் (ாய1(1ற10% 
wave 100102), இவ்வகைச் சுருணையின் இணை 

வழிகளின் எண்ணிக்கை அதனுடைய எளிய வகைச் 
சுருணைகளின் எண்ணிக்கைக்கு THI அதிகரிக்கிறது. 
நடைமுறையில் இருமைச் சுருணைகள் தாம் பயன் 

; படுத்தப்படுகின்றன. . இந்த : இருமைச்சுருணையில் 
.. எத்தனை. துருவ எண்ணிக்கை: இருந்தாலும் நான்கு 
-.. இணைவழிகள் மட்டுமே அமையும். 

மின்னகத்தைச் சுற்றிச்செல்லும் அலையைக் 
காணும்போது அலைமுனை முதல் துண்டத்திற்கு 

_ அடுத்த துண்டத்தில் வராது. ஆனால் முதல் துண்டத் 
திலிருந்து இரண்டு துண்டங்கள் 
தண்டத்திற்கு வந்து சேரும். - ன 

இத்தகைய இருமைவகை , அலைச், சுருணையை 

அணைச்சுருணையுடன் சேர்த்தும் பயன்படுத்தலாம். 
இவ்வகைச் , சுருணை ' அப்போது , தவளைக்கால் 
சுருள். (1102. 162 winding) அனப்ப்டும். 

முன்னமைந்த 

சம மின்னிலை இண்்ஙீடி "முறைகள். இணை 
வழிகளின் மின் தடை குறிப்பிடத்தக்க” ஒன்றாகும். 
மின் இயக்கு விசையில் சிறிய மாறுதல்: ஏற்பட்டால் 
அதன் காரணமாக... ஈடு செய்யும் மின்னோட்டம் 

சுருணையின் 'ஒர்' இணைப்பாதையிலிருந்து அடுத்த 
இணைப்பாதைக்குடும், இதனால், மின்தொடி மீது 

1 24 
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அதிக மின்சுமை ஏற்பட்டு -இரட்டியில்.। ட்சீப்பொறி ் 
ஏற்படும். இத்தகைய ஈடு செய்யும்: மின்னோட்டத் 
தைத் தவிர்ப்பதற்குச் சம , மின்னிலை: இணைப்பு 
sor (equipotential connections) பயன்படுகின்றன. 

. இந்த - இணைப்புகள்," ஒரே துருவத்திலுள்ள 
மின்தொடிகளின். அடியிலுள்ள : திரட்டித் துண்டங் 

களை இணைக்கின்றன. '.சம மின்னிலை ' இணைப்பு 
கள் மின்தொடிகளின் மின்சுமையைக்குறைப்பதுடன்,' 
இவற்றின் வழியாக ஒடும். மின்னோட்டம், காந்தப் 

புலத்தை, ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் காந்தச், சுற்றில்



அடங்கியுள்ள தூண்டப்பட்ட கோடுகள் (காந்தக்) 
கோடுகள்) குறைவாயிருந்தால் அதிகரிக்கப்படும்; 
அ.இகமாயிருந்தால், குறைக்கப்படும். இவ்வாறு ஈடு 

- செய்யும். மின்னோட்டத்தின் நிகழ்ச்சியைச் 
ப சமமின்னிலை இணைப்புகள் நீக்குகின்றன. 
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இரட்டுத் துண்டங்களின் 
'.- சமமின்னிலை எண்ணிக்கை . . SS  — பை டட்டட இணைப்புகள் = . இணைநிலைப்பாதை 
இடைவெளி  இணைகளின் 

் எண்ணிக்கை 

சம்மின்னிலை இணைப்புகளில் இரண்டு வகை 
உண்டு. அவையாவன, . 1, வலயவகை 2, [0 வகை 
என்பனவாகும். இலை செம்புச் சுருணைச்சுருளாலோ 
வெறும் செம்புச் : சட்டங்களாலோ செய்யப்படுஇன் 
றன. 

எளிய - அலைச் சுருணைக்கு சம மின்னிலை 
“ இணைப்புகள் : தேவையில்லை. ஏனென்றால், ஓவ் 
வொரு பாதையிலுள்ள 
துருவங்களின் கீழும் அடங்குகின்றன. எனவே,துருவத் 
திலுள்ள சமமற்ற காத்தக்கோடுகளின் விளைவு 
௮.௧. 2 24 ் 

“சுருணைகளில் சம 

ட கும், 'ஒரே 

கடத்திகளும் எல்லாத் .. 
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இரண்டு இணைபாதைகளிலும் சமமாகவே இருக்கும். 
மேலும், அந்தப் பாதைகளின் மின்இயக்குவிசை 
களும் சமமாயிருக்கும், ஆனால் பன்மை அலைவகைச் 

- மின்னிலை : . “இணைப்புகள் 
கட்டாயமாகத் தேவைப்படுகின்றன. ் 
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MV Goonies விரித்த: விளக்கப்படம் 

அலை சுருணையின் பயன்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட: 
துருவங்கள் அல்லது . மின்னகக். கடத்திகளின் 
எண்ணிக்கைக்கு அணைசுருணையைவிட அதிக 
அளவு மின் அயக்குவிசையை அலைச் சுருணை கொடுக் 

அளவு மின் இயக்குவிசைக்கு அணைச் 
சுருணையில் அதிக அளவு கடத்திகள் இருக்கும். 
ஆனால் அலைச் சுருணையில் குறைவான கடத்தி 
சுளே இருக்கும். எனவே அலைச் சருணையின் விலை 
குறைவாக உள்ளது. என்வே சிறிய மின்னோடிகளில் 
500 வோ. முதல் 600வோ. வரையில் அலைச்சுருணை 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், அலைச்சுருணை 
யில் ஈடுசெய் இணைப்புகளும் தேவையில்லை. 
உயர்மின் அழுத்தமும், குறைந்த மின்னோட்டமும் 
கொண்ட மின்னோடிகளுக்கு " அலைச்சுருணை 
பெரிதும் பயன்படுத்தப் படுகிறது, 

ஈத
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அலைட்டஸ் 

காண்க, தவளை 

அலைத் தடுப்புகள் 

துறைமுகங்களில் அலைகளின் ' விசையைத் தடுத்து 
அழிவுகள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்க எழுப்பப்படும் 
தடுப்புச் சுவர்கள் அலைத் தடுப்புகள் (62624: ௨1625) 

என அழைக்கப்படுகின்்றன. இது கரையைக் காப்ப 
தோடு மட்டுமல்லாமல் கப்பல்களுக்கும் அமைதியான 

ஒரு சூழலைத் தருகிறது. போதுமான அளவு தீவுக 
ளிலும் நில நீட்சியற்ற பகுதிகளிலும். அலைகளின் 
கொடுமையைத் தலிர்க்க அலைத் தடுப்புகள் பயன் 
படுகின்றன. கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் நுழையும் 

தடுப்புகள் 2 பல்வேறு த இ 

- கின்றன. அலைத்தடுப்புகளாசக் 
வகைகளில் அமைக்கப்படு 

'கூழரங்கற்களும் 
பாை றகளும் பயன் படுத்தப்படுகின்்றன. கடல் மட்டத் 

இற்கு மேல் வரை பாறைகள், கூழாங்கற்களைகீ 
குவியலாகக் கடல் தரையில் கொட்டுவது பொது 
வான ஒரு முறையாகும். சில நேரங்களில் அலைத் 
தடுப்புகளாசக் கற்காரைத் துண்டுகளைக் கடல் மட் 
டத்தில் ஒழுங்காக அல்லது ஒழுங்கற்ற முறையில் 
அமைக்கின்றனர். 

இவ்வாறு அமைக்கப்படும் கற்காரை அமைப்பு 

கள் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் வருவதில்லை; . நீருக்குகீ 
கீழேயே :அமைந்திருக்கும். செங்குத்தான அலைத் 

. தடுப்புகள் கடல் தரை உறுதியாக உள்ள இடங்களில் 

இடங்களைத் தவிர மற்ற பகுதிகள் முழுவதிலும் 
அலைத் தடுப்புக௲ளழஒ பொதுவாக அமைச்சப்படு 

கின்றன, : 

. *தடும் புயல் நேரங்களின் போது ஏற்படும் அலை 
களின் விசையைத் தாங்கக் கூடிய அளவுக்கு அலைத் 
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௩ 
ஓ | 

மட்டும் ' அமைக்கப்படுகின்றன.: இரு பெரும் சுவர் 

களை நீருக்குள் இறக்கி இடையில் கற்களைக் கொட்டு 
, வதனாலும் செங்குத்து அலைத் தடுப்புகள் பெரிய 

- ஏரிகளில் அமைக்கப்படுகின்றன. 

_ oo Ga, Al 

நாலோதி; 

McGraw-Hill " Encyclopaedia of Science and 

Technology, Vol. 2, McGraw-Hill Publishing 

company, New York, 1977. 

ந 

Encyclopaedia of Oceanography; Reinhold Publi- 

shing Corporation, New York, 1966.. 

அலைத்தோற்ற - ஆடை 

கடை வாட்டத்தில் அலை போன்ற கோடுகள் 
, அமையும்படி இடைலிட்ட பாவு (812) முகட்டு 
நெசவு முறைகளால் நெய்யப்படும் . ஆடையே இது. 

  

ப் 
0
.
2
:
 
ப
:
 

ஜம
்
 

0: 
ப
ு
ர
ி
 

ப.
 

ய 

e 

ச் 
௫. 

- 
ர
ந
]
 

(
ந
த
 
இ
க
 

[| 
f
e
 

e 

  

L 

அலைத்தோற்ற ஆடை ் 

of   

  

ஓ.     

| 
[ந

 
ந்

தச
| 

1௪
| 

[ஈ
ந்
த 

ந
த
|
 
[
உ
க
 
நத
ி௫
 

Ww
 

 



சில நேரங்களில் ஒத்த பாவு நூலாக இருவகையான 
நால்களைப் பயன்படுத்தி இதே விளைவை அடைவ 
துண்டு. இதற்கு இயல்பான 'நாலுடன் எதிர் முறுக்கு 
நூலோ, மோகயர் (றக்) நூலோ, பாட்டனி 

(0௦1803) நூலோ, கம்பளி நூலோ, பருத்தி நாலோ, 
பயன்படுத்துகன்றனர். 

் ஒரு” - பாட்டனி மணிக்கம்பளி : பாவி “ஆடை; 
இயல்பு 'நூலாலும் ania? துகில். பாவுடன் ' 28" “துகில் 

மணிக்கம்பளி எதிர் ' முறுக்கு" களடை: நூரலாலும் 
நெய்யப்படுகிறது; இதில் 38 முனைகளும் (6108) ஒரு 

செ. மீ. க்கு 28 அடிப்புகளும்: . (28 , 01018 றே. மெ.) 
இருக்கும். மேற்பரப்பில் நீளமான பாவு மிதப்புடன் 
கூடிய நீளமான பாணிகள் (281161086) அமைந்தால் 
முனைகள் பின் பக்கத்தில் எளிமையாக இடைப் 
பின்னிக்கட்டி உறுதி கட்டப்படுகின்றன. ..... 

வரம்பு 
ர் 

நூலோதி :: ::: a Se E ee ர 

Grosicki, © 2. Watson’ $ “Tentile Design and’ Colour, 
- ட்ரம் Edition, Newness- ‘Butterworth “London, 1980, 

ர எய்ட் 

ணக த tek அலைதாங்கிகள்., 
௩ து oy 2 உப 

துறைனுசம்ஈ அல்லது. கடற்கரைக்குப்- ' பாதுகாப்பு 
அரணாக அமையும் கட்டிட அமைப்பே அலைதாங்கி 
(01681442(015) எனப்படுகிறது; அலைதாங்கி கடல் 
பண கரண்ட் வட் ல 2” ப ஒல. 

tee 

Te, 
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அலைகளின் விசையைத் தாங்கிக் கடற்கரையை அரிப் 
பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. அலைதாங்கக்கும் கடற் 
கரைக்கும் இடையிலுள்ள. நீர்ப்பரப்பை நங்கூரம் 
இடுவதற்கு ஏற்ற அமைதியான பகுதியாக ' மாற்று 
கிறது: போதுமான பாதுகாப்பு தேவைப்படும்போது 
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அலைதாங்கிகள் கட்டப்படு 
வதுண்டு. அலைதாங்கிகளின் ஒரங்களிலோ நடுவிலோ 
கப்பல்கள் சென்றுவர, தக்க இடைவெளி விட 
வேண்டும். இவை பெரும்புயல்களையும் தாங்கவல்ல 
திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

அலைதாங்கிகள் பல்வேறு முறைகளில் கட்டப் 
படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் கடல் அல்லது 

துறைமுகப் படுகைக்கு மேல் எழும்பியபடி அமைந்த 
கல் பருக்கைகளால் (51006 rubble) அமைக்கப்படு 
இன்றன. இவற்றின் உள்ளகம் (0016) மணலாக 
அமையலாம். சில நேரங்களில் இவற்றினுடைய 
மேல் பகுதிகள் பல்வேறு வடிவமுடைய. கற்காடை தீ 
துண்டுகளால் மூடப்படுவதுண்டு. இதற்குக் கற் 
பருக்கை அலைதாங்கி (rubble- mound breakwaters) 

என்று பெயர். . ~ 

Her நேரங்களில் இந்த அமைப்புகள்" நீருள்ளே 
அமிழ்த்தபடி த்க்க நிலைச்சுவருடன் கழ்பருக்கைகளே 
இல்லாமல் நிலைக்குத்தாக அமையும் வெறும் கட்டடச் 

சுவர்களாலோ, கற்காரையிலான கட்டட்ச் சுவர்க 

ளாலோ கட்டப்படுவதுண்டு, இவற்றுக்கு நிலைக் 

குத்து முகப்புச் சுவர்கள் என்பது பெயர், கடலின் 
படுகை உறுதியாக அமையும் இடங்களில் மட்டுமே 
இத்தகைய சுவர்கள் எழுப்ப இயலும், 

ம். -மு௯டரு அகலம் 
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வவ 

ப் படம் 3, இனைத்து முகப்புச்சுவர் அலைதாக்க,, | 

பப Ab, MO பொய்ம் ப பேட் அக் 
பட எண்ட் meh edgy Goes ta 

மேற்கூ டு பரவலாக அமையும் மூன் று "வகை 
யான அலைதாங்கிகள் மட்டுமேயன் றி' “வேறுவகை 
யான- அலைதாங்கிகளும் வழக்கில் உள்ளன. அவை 

fase teu 5 Ses wt 

பெட்டிக்கிணறு. 'அடிமானம், .கூண்டு வடிவ: அடி. 
மானம்; குத்துத்தாண்.. அடி.மானம் . ண்பன் அகி, 
தாக்கெளே.. 9 
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படம். 3. Buc yates அடிமான அலைதாக்த் 

அலைதாங்களின் பலபகுஇகளில் ஒரு ' * meet 
யாவது கடற்கரைக்கு இணையாக அமைய வேண் 
டும், இவ்வகையில் இவை கப்பல் . . நிற்கும் . கால். 
வாய்களாகப் பயன்படுகின்ற, கடற்கரைக்குச் “செங் ! 

ஷ் ஸு 
  

ONO 

குத்தாக" அமைந்த 'கடற்கு, த்துச் 'சுவர்களில் (jettys) 
இருந்து agua ee , 

woe { uo 

நூலோதி 

1, Quinn, , A.D., Design & Construction: of 
~ Ports & Marine Structures, / McGraw-Hill. Book ee a 
Company, New York,’ 1980..... ட 

* கலைக்களஞ்சியம், தொகுதி 1, தமிழ்வளர்ச்சிக் , 
i, கழகம், சென்னை, 1948... ud“? 

hos 

அலைரீளச் செந்தரங்கள் 

குறிப்பிட்ட சில ஒளி மூலங்களிலிருந் து( light sources), 
பெறப்படும் அலைகளின் பமிகத்துல்லியமான , அலை . 
நீள.” “அளவீடுகளே . இன 'அலைநீளச் ' செந்தரங்கள் 

( wavelength standards) எனப்படுகன் றன, அலைநீளச் 

செந்தரங்களுடன் ஒப்பிட்டுத்தான் நிறமாலைகளின் 
அலைநீளங்கள் Sa DR mi 

பட்டகங்களில் (prism) 'நிக்ழும்:! oncigadsia : 
யாலும் (0150215100), வரிக்கீற்றுகளின் வழியாக ஏற் 
படும் ஒளிக்கோட்டத்தாலும் (0181௧௦1100) 'நிறமாலை . 
உண்டாகிறது. அளக்கப்படவேண்டிய நிறமாலைகள் 

ஒளிப்படமாக்கப்பட்டுத் தெரிந்த செந்தர “நிறமாலை 
வரிகளுடன் ஓப்பிடப்படுகன்றன. நூற்றுக்கணக் . 
கான செந்தர-நிறமாலை வரிகளைப் பயன்படுத்தி 
ஏனைய பல்லாயிரக்கணக்கான நிறமாலை வரிகளை 

-அளப்பதுதான் நிறமாலையியல் (spectroscopy) 
அல்லது அலை மாலையியல் என்ற அறிவியலின் 

வைய தலையாய பணி: 

ட 

முதன்மைச் செிதரங்கள் ‘(Primary வரவர, 

இரண்டு. .நிலைப்படுத்தப்பட்ட லேசர்களிலிருந்து 
_ (stabilised ,, lasers) அளக்கப்பட்ட ஒளி'அலைநீளத் 

- தையும்” ஒளி - வேகத்தையும் அனைத்துலக .அளவு 
அமைப்புக் குழு(010%0௦0/15 ௦160211001 065 1௦146 
(18850) 1975ஆம். ஆண்டு அக்டோபர் மாதத் 

*- தில் ,நடத்திய:. தனது . கூட்டத்தில் . பரிந்துரைத்து 
். நடைமுறைக்குக், கொண்டுவந்தது, இவ்விரண்டு அள 

ப வீடுகளில் ஏதாவது.ஒன்று முதன்மைச் செந்தரமாக 
_ ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் _என்று எதிர்பார்க்கப்படு. 

- திறது. 99: “விழுக்காட்டிற்குக் : குறையாத ::அளவுக்கு 
ப, அடைக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப-எதிர் 
மின்முனை விளக்கு (1௦1 0811006 1800) வெளிவிடும் 

_ஆரஞ்சு-சிவப்பு நிறமாலைக்கோட்டின் அலைநீளம் 

“605,.780211 றற ஆகும். இது வம்பன் ன் 00. செந்தரம் 
eho len 

எ 

ல



எனப்படும். இப்புதியமுறை நடைமுறையில் புகுந்தால் 
இப்போது பவன்படுத்தப்பட்டுலரும் , அந்தரங்கள் 
வழக்கொழிந்து , விடலாம். beg 

cee 1960 <2hUD ஆண்டுவரை” 86 Ke aBiiles அலை 

நீளமான '1, 650763, 73 மீட்டரின் செந்தரமான அள 
வாகக் . கொள்ளப்பட்டது. அப்போது இருந்த 
தொழில்நுட்ப முறைகளுக்கு . ஏற்பப் பிறப்பிக்கப் 
பட்ட கூர்மையான நிறமாலைக் கோடுகளுக்குத் தக்க 
வாறு தீரக்குறிப்பீடுகள் (specifications) வடிவமைக் 
கப்பட்டன. ” 

'கிலைப்படுத்தம்பட்ட. லேசர்கள்:! 3௨ “196 

போன்ற பொருத்தமான வளிமக்கலவையுடைய' (238 

mixture) - Hsiuoé 5 poy (plasma (106) மீத்தேன் 
HRN) அயோடின் போன்ற ஆவிகள். (vapours) 

"தக்க அழுத்தத்தில் அடைக்கப்பட்ட ' உறிஞ்சுகலமும் 
(absorption cell) ஒரு குழியில். (கோர்ு) ' பொருத்தப் 

பட்ட அமைப்பே 'நிலைப்படுத்தப்பட்ட லேசர் 
' ஆகும். £0 முதல் 80 செ.மீ. வரை நீளமுள்ள இந்தக் 
குழியின் “இரு 'முனைகளிலும் ' உள்ள பிடிகளில் 
(101027)... ஆடிகள் (mirror) மாட்டப்பட்டுள்ளன. 

RH பொருத்தியில் அழு.த்தமின் ஆற்றல் வடிவமாற்றி 

‘(piezo-electric- -transducer) மாட்டப்பட்டுள்ளது.தக்க 

“ பகுதிகளுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்: கண்ணி (5604௦ 
loop) Wear Sms உள்ளிட்டையும் நிலைப்படுத்தியை 
யும் கட்டுப்படுத்துகின்றது.ஓர் எளிய லேசரைக் குறுக் 

.கீட்டுமானியால் " (interferometer) பகுத்தாய்ந்த 

போது, அத்தகைய லேசரிலிருந்து , வரும். : ஒடுங்கிய 

ஒளிக்கற்றை “டாப்ளர் பட்டைகளுடன் "(Doppler 
_broadening) நிறமாலை வரியினைக் , காண்பித்தது. 
, காந்த இயல்புள்ள ஓரிடத்தனிமத்தின் அதிநுண்கட்ட 

் மைப்பையும், (magnetic-isotope | hyperfine: structure) 

காண முடிந்தது. 116-116-இல் பல்வகை ஓரிடத் 

ட்தனிமங்கள் இடைப்பதால் அவை லேசர் தயாரிப் 

பிற்குப் பயன படுத்தப்படுகின் றண்டுத்துக்காட்டாக 
1௨. “20016 மட்டும் அல்லது 5116. -?11% மட்டும்), 
‘Gers. லீ என்பவரும் எம். எல், எஸ். கலோனிக்* 
(24. L.S. Kolonic), என்பவரும் டாப்ளர் ப்ட்டையா 
் தலைத் தவிர்ச்கத் தெவிட்டு ' உறிஞ்சல். (saturation 
absorption) , முறையை 1967இல் பயன்படுத்தினர். 

"அன்றிலிருந்து, லேசர் நிலைப்படுத்தப்படுதற்கும் 
பயர் தெளிவுடை.ய. நிறமாலையியலுக்கும் (high 
“resolution , .506011050009) மீத்தேன், அயோடின் 

போன்ற லை குறிப்பிட்ட ஆவிகளைப் பயன்படுத்திய 
முறையே .நடைமுறையில் 'பயன்பட்டு , வருது; 

மீதேனிலுள்ள 12,39 nm அளவுடைய - உறிஞ்சு 
ப்கோட்டின் உதவியுடன் ஒரு 116-116 லேசர் நிலைப் 
படுத்தப்பட்டது. MTL அல்லது 12] “முதலிய 

வற்றிலுள்ள 633௦௩. 'அளவுடைய உறிஞ்சுகோட்டின் 
அண். * கட்டமைப்பின் உதவியுடன் 306 °Ne Gover. 

or அஸ் 
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நிலைப்படுத்தப்பட்டது. பார்கீக, அணுக்கட்டமைப் 
பும் அலைமாலையும்; அதிநுண்கட்டமைப்பு; குறுக் 

அட்டளவியல்) /ஜரிடதிதவிமப் பெயர்ச்9; Gmeirs us 

௮. ௮.,அ.கு. (0101). எமிர்தூவரகல்.,..1 1 ஐந்து 
பல்வேறு ஆய்வகங்களின் மீத்தேன், அயோடின் மூல 
மாக. 'நிலைப்படுத்தப்பட்ட லேசர்களைப்: பயன் 

படுத்தி: ஒளியின் வெற்றிட 'அலைநீளங்களைக் 
(௫௧௦0 ௭861812115) குறுக்கீட்டுமானியால் அளந்து 

௮:௮.௮.கு. (0121) 97ஆம் ஆண்டு சல பரிந்துரை 

களைச் செய்தது. ௮.௮.௮.க௧. அமைத்த 
றன் அதாவது மீட்டர் வரையறை பரிந்துரைக் 

(0014. Commite Consultativ pour la 

Definition du Metre) பரிந்துரை த்த அளவீடுகளின் 

சுருக்க . விவரம் . பின்வருமாறு. 

1) மீதேன் ஜவ்க்கூறிறின் 3 பட்டையில் (Vy 
Band) -P 7) கோட்டுக்கு நிலைப்படுத்தப்பட்ட 
112 - 716 லேசர் உமிழும் . ஒளியின்: அலைநீளம் 

3, 392,231.40 X 10 மட்டர். ' 

2) BY, இன் 11-5 பட்டையில் 8 (727) 
கோட்டின் *1” உறுப்பிற்கு (1௦௦0001814) நிலைப் 
படுத்தப்பட்ட He-Ne லேசர் உமிழும் ஒளியின் 

அலைநீளம் 632, 991.399 x 10 “மீட்டர். 

3) ய் உறுப்புடன் தொடர்புடைய காரணத் 
தால் 137) அல்லது '15*[) ஆகியவற்றின் 11-5 
பட்டையல் & (127) கோட்டுக்குரிய பிற உறுப்பு 
களையும் பல அலைவெண்களால் அளந்து செந்தர 
அலை.$ளத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம், கணக்கிடப் 

பட்ட இந்த அலைநீளங்களும் 1 அஉறுப்பினதைப் 
போன்றே து 'ல்லியமான தாகும், ் 

4) - பரிந்துரை £-இல் ' செய்யப்பட்ட மீத்தேன் 
கோடுகளின் அலைவெண்ணான 88, 376, 161, 
627 -- 50112 பயன்படுத்தி தத்போதைய நேர இடை 
Qaale Ge i au miaemor (standards time interval) 
சீசியம் கஇர்க்கற்றை அலைவியற்றியுடன் (cesium 
3 0901118400) இணைத்து ஒரு நேரடி அலைவெண் 

தொடரை (direct frequency chain) உருவாக்கினர். 

நேர ' இடைவெளிச் செந்தரங்களைப் பரிந்துரை 

3-இல் சொல்லப்பட்ட அலைநீளத்தால் பெருக்கும் 
போது, வெற்றிடத்தில் ஒளிபரவும் fsa (velocity) 
299, 792, 459.2 * 1.1 ௩ எனச் கிடைக்கிறது. 

எதிர்கால ஆராய்ச்சிகள், ஒரு “மீட்டர்” என்பதை 
வரையறுக்க (02106) ஒளியின் வேகத்தை அளவிடுதல் 

போன்ற முக்கியமானச் செந்தரங்களை அதிதல்லியத் 

தோடு பெறுவதற்கு மீ.வ.ப.கு. (மீட்டர் வரையறைப் 
பரிந்துரைக்குழு)அமைப்பு தொடர்ந்த ஆராய்ச்சியைத் 
Vows
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செய்யப். பரிந்துரைத்துள்ள து. .நிலைப்படுத்தப்பட்ட 

் லேசர் .கதிர்களில் அலைநீளங்களைப் புதுமுறையில் 
ஒப்பிடுவதற்கும் ஒளியியல் அலைவெண் களின் (011081 

1060060185) புதிய 'அளவுகளை எடுப்பதற்கும். குறிப் 

பாகப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. லேசர்களில் 

ஏற்படும் அழுத்தநிலைப் பட்டையாதல் (pressure 
10௦8081112). சிவப்பை... அணுகி நகரும்: அழுத்தம் 
(pressure shift to the red) wes en. மின்திறனில் 

(00௭60 610௦0சர1ர) ஏற்படும் பெயர்ச்சிகள் - (power 
9116) போன்ற விவரங்கள், விரிவாகக் குறிப்பிடப் 

பட்ட ஆய்வு wor Maer _. (experimental variables) 
ஆகியவை ::, அளவீட்டின். . கடைசிப் பதின்மத்தில் 
(460121) மட்டும்தான் - சிறுமாறுபரீடுகளை .. உண்டு 

பண்ணுகின்றன. எனினும் இந்தத்துல்லியம் அனைத் 

துலகச் SETS மிகவும் தேவையானது, 

ry ati 
. 8, 39° nm-(9)ev மீத்ே தன் உறிஞ்சு தலுக்கும் 633nm « 
இல். 53], - இன் & உச்சத்திற்கும் இணைக்கப் 

. பட்டு (1௦௦1௦4 1௦ 1116 “%”. ற681)., மூலக்கூறின் : அடிப் 
படையில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு லேசர்களின் 

இடையேயுள்ள , அலைநீளங்களின். விகிதத்தைத் 
தேசயச் செந்தர. நிறுவன த்தில்[ National Bureau ௦8 
Standards - NBS) பணியாற்றிய , எச்.பி, லேசரும் 
(HP. Lazer) உடன் ஆய்ந்சோரும் 1957 ஆம் 
அண்டு: மிகத்துல்லியமாக வெளியிட்டனர், அவர்கள் 

அளந்த அலைநீள விகிதம் 5.3590492606. , இது 
0.0002rpm (பத்து லட்சத்தில் “ ஒரு பங்கு). துல்லிய 
முடையது. அதிர்வின் . அடிப்படையிலான அலை 

வெண்கோலினை நீட்டிக்க இந்த. உயர்துல்லியம் வழி 

செய்கிறது. ப க்ப் படட 

ஒளியின் வேகம். டெடிஸ்ட்ன் தரோப்பாவிலுள்ள் 
தே?ய இயற்பியல் ஆய்வகத்தைச் (National physical 

. 186௦121019), சேர்ந்த கே. டி. ஃபுரூம் . (௩, D. Froome) 

1957 இல் ; , உறுதிப்படுத்திய, தளி ; வேகத்தின் 

செந்தர. மதிப்பு ஒன்று உள்ளது, (299, 792, 500 + 

100 ms“). Qs 1000 சிறுமத்தடவேற்றுமையுடன் 
(minimum path difference) கூடிய , 70,000 MHz 
(அலைநீளம் 4 ற) - இல் செயலாற்றும், ஒரு வெட்ட 
வெளி நுண்ணலைக் குறுக்கீட்டு அளவியைப் , (free 
space. microwave interferometer) . LWT IOSD 

அளக்கப்பட்டது, 1957 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நெடுந் 
தொலைவு அளவீடுகளுக்கு இதுவே. பயன் பட்டு 

assy... “Kr. அலைநீளச், ப செந்தரத்தைவிட 

ஃபுரும் eleva துல்லியத்தில் குறைந்ததே. 

லேசர். அடிப்படையிலான செந்தரத்தின் நன்மைகள், 
லேசர் அடிப்படையிலான செந்தரத்திற்கு-:: மாறு 

வதால் தனித்தனியாக .உருவாக்கப்பட்ட கருவிகளின் 
அளவீடுகள் ., எல்லாம் . ஒத்திருக்கின்றன. , . எனினும் 
நிலைப்படுத்தப்பட்ட லேசர் மூலமாக அளவிடப் 

பட்ட அலைநீளத்தின் அடிப்படையில் '. விவரிக்கப் 
பட்ட மீட்டர், ஒரு குறிப்பிட் ட்ட நொடியில் . வெற்றி 
டத்தில் மின்காத்தக் கதிர்கள் (electro magnetic 
18012110௦) செல்லும் தொலைவான நீளம் ஆகியவற் 
றில் எதைச் செந்தரமாக: : எடுத்துக் கொள்வது 
என்பது இன்னும் நடைமுறையில் . முடிவாகவில்லை 
(மீவபகு - இன் பரிந்துரை தான் ஏற்றுக் : ஒிக்ரிள்ள் 
தக்கதாக உள்ளது), ச ட்ட, இரட்ட 30 

துணைச் செந்தரங்கள் ் (5220ல் Standards). 
காட்மியத்திலிருந்து வரும் வெப்புக்கோடுகளின் 
முதன்மைச் செந்தரத்தோடு ஒப்பிட்ட ;, இரும்பின் 
அலைநீளங்களைச் சார்ந்தே 1954 ஆம். ஆண்டுவரை 

பன்னாட்டளவிலும் .. துணைச்... பக்தர்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. ட : காட்மியச் ,,. சிவப்புக் 

- கோடுகள் - தரக்குறைவுடன் காணப்பட்டன; உயர் 
வெப்ப வில் -, விளக்குகள்... பயன்படுத்தப்பட்டதால் 
டாப்ளர் , விளைவின் காரணமாக, இரும்பு , ஒளி 

மூலங்கள். . : ஒளிக்கோடுகளை - .அகலமாகத்.., தந்தன. 
வளிமண்டல” : அழுத்தத்தில் , (atmospheric. “pressure) 

'வில்விளக்குகள் இயக்கப்பட்டதால். மோதல் அகற்சி 

(collission broadening) - இருந்தது. : 250, 1133 முதல் 
937. 290 400. அளவுடைய 575 இரும்பின் _ அலை 

நீளங்களுக்கான; தனித்தனி முடிவுகள். மூன்றோ, 

நான்கோ, 1954 ஆம் Be ண்டு "இறுதியில்: கிடைத்தன. 

. இத்தகைய துணைச்செ ந்தரங்களைப் 'பயன்ப்டுத் 

'துவதற்குப்' பதிலாக அனைத்துலக வானியல் கழகம் 
(aternational Astronomical Union) ஒரு புதிய வழி 
முறையைம். 'பின்பற்றியது. அணு ஆற்றல். மட்டங் 
'களிலிருந்து' (atomic: energy level) உருவாக்கப்பட்ட 

இறந்த தொடர் மதிப்புகள் இந்தப். புதிய முறையில் 
பெறப்பட்டன. ' ஆற்றல் “ மட்டங்களோடு ஒப்பிட்டு 
எட்டு இலக்கத்” ,துல்லிய்மாகப்புதிய செந்தரங்கள் 
கணக்கிடப்பட்டன. ஒப்பிடும், அடிப்படைகள் சரியாக 
இருப்பின் , முந்தைய “ முறைகளில் : காணப்பட்ட 

_ தன்னிச்சையான எச்ச” ் வேறுபாடுகளை : (residual- 
random-error)&' குறைக்கவும், 'கூடுதலான. அலைநீளங் 
“களை “அதே துல்லியத்துடன் சுணக்கிட்வும் இம்முறை 
உதவுகற்து,;." இவ்வாறு 1955-இல் [&௦ 208; 41218 
முதல் 1197. 30 970m வரையான 1016 இரும்பு அலை 

நீள மதிப்பீடுகளைக் கணக்கிம்டுப் பயன்படுத்தியது. 

உயர் வெப்பநிலை வில்விளக்கு காற்று மண்டலத்தில் 
இயக்கப்ப்ட்டு கிடைத்த ஒளிமூலங்களுக்குப் * பதிலாக 
குறைந்த “வெப்பநிலையும் “அழுத்தமும் கொண்ட்வற் 
றைப் பயன்படுத்துவது 9 ஒன்றே இரும்பின் தரங்களை 

மேம்படுத்துவதற்கு ் ஏற்ற ''“வழியாகும்.”!" இது 
போன்ற © “இருவகை. ஒளிமூலங்கள் ் உருவாக்கப் 
பட்டன. அதில் ஒன்று “3om பாதரச - "அழுத்தத்தில் 
நியான் வளிமம் அடைக்கப்பட்ட குழல். இரும்பு எதிர் 
மின்முனை' ' ‘(hollow ‘iron-cathode) ~~" 2.cn_wgy. 

மற்றொன்று பாதரச அழுத்தத்தில் ஹீலியம் வளிமம்



நிரப்பப்பட்ட இரும்பு- ஹாலைடு (iron halide) 
விளக்கு - ஆகும், : இரண்டாவது அமைப்ப் மின்- 
முனைகள் ஏதுமின்றி நுண்ணலைகளால் தூண்டப் 

படுகிறது. - - 

1962 ஆம். ஆண்டிலும் அதற்குப் பின்னரும் 
அனைத்துலக வானியல் கழக நடவடிக்கைகளில் 
பரிந்துரைக்கப்பட்ட துணைச்செந்தரங்கள் முழுதுமே 

குறைந்த அழுத்தமும் | வெப்பநிலையும் கொண்ட 

மேம்படுத்தப்பட்ட விளக்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட 
வையாகும். எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட 
இரும்பு அலைநீளச் செந்தரங்கள்கூட நிறமாலையின் 
துல்லியத்ததேவைகளை நிறைவு செய்வதில்லை. காட் 
மியம் அணு எண்ணான 292-ஐ ஒப்பிடும்போது 
இரும்பின் அணு எடை 56 மிகவும் குறைவானதே. 
இரும்புக்கோடுகளின் அகலம் ஓரளவு ஒத்திருக்கும் 
நிலையிலும்கூடக்தோரியம் கோடுகளின் அகலத்தை 
விட. இரண்டு: மடங்காகும். மேலும் இரும்பு ஒரே 
ஒரு நிறமாலையைக் கொண்டது. ஏனைய அருமண் 
உலோகங்களோ (1876 earth metals) Oran song) 

மூன்று நிறமாலைகளைக் கொண்டவை, ஒரு கலப்பு 

நிறமாலை (௦௦016௩ $060128) யின் அலைநீளங்களை 

நிறைவான துல்லியத்துடன் அளக்க . நல்ல சீரான 

இடை இனனிகளுள்ள துணைச்செந்தரங்கள் தேவைப் 

படுகின்றன. (நுண்ணலைகளால் தூண்டப்பட்ட மின் 

முனைகளற்ற தோரியம் ஹாலைடு விளக்குகள், இதற் 

குத் துணைபுரிகின்றன. டபுள்யூ, ஈ. எப். மெக்கர்ஸ், 
ஆர். டபுள்பூ. ஸ்டான்லி (94. ந, 0022205 ஊம் 

R. W. Stanley) ஆூய' இருவரும் 282 தோரியம் 

கோடுகளின் . 328.,78885 . 

வரையிலான அலைநீளங்களை வெளியிட்டனர். Ger 

Lorord& GCG srt_unt_u sr. (combination . principle) 

அடிப்படையில் - தொடர்புடைய மதிப்புகளில் 14/20 - — 

றற "பிழைதான் _- இருக்கும். தோரியத்தின் இதர; 
கோடுகளையும் : ஆய்ந்து மெக்கர்சும் ஸ்டான்லியும் 

சேர்ந்து 297,14327- மதல் 905,07361 று வரையுள்ள . 

வற்றிற்கு எட்டு பதின்மத் துல்லியமுடைய பட்டிய : 

லைத் தயாரித்தனர். இதுவும் 'அனைத்துலக வானியல் 

கழக நடவடிக்கையில் . பரிந்துரையாகச் சேர்க்கப் 

பட்டது. மேலும்: பரிந்துரைக்கப்பட்ட துணை அலை 

வெண் பட்டியல்கள் பின்னர் ௮, வா. ௧. நடவடிக்கை ... . 

யில் வெளியிடப்பட்டன. : ௪.: ஜே. ஹம்ஃபிரியும், 

Gemouncoiytd (C.J, Humphreys and | ஜெலி?) Kr, Xe 

ஆகியவற்றின் அலைநீளங்களைத் துல்லியமாகத் 

தொகுத்தனர். வி. காஃப்மென் (17. 18011ம8௩0) தமது 

துணை ஆய்வாளர்களுடன் பணியாற்றி வெற்றிடத் 

படுத்தினார். 

"= are, Ge. 

நூலோதி ் : a 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Science கானில், ் 

முதல். 848. 96562 om 

+ _ ACV வேகம் - 

தில் புற தாப்பகுதி iad செந்தரப் ் 
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அலை நீளம் 

ஒலியின் தன்மையையும் அது பரவும் விதத்தையும் 
ஓர் இயந்திர . அமைப்போடு ஒப்பிட்டு விளக்கலாம். 

படத்தில் சிறு எடையுள்ள எட்டு கற்கள் (௧); முதல் 

கட வரை) சம இடைவெளியில் ஓர் அறையின் 
கரையிலிருந்து விற்சுருள்கள் (501185) மூலம் தொங்க 
விடப்பட்டுள்ளன. மின் ஓடி (0௦101), பல்சக்கரம் 
ஆகியவற்றின் உதவியோடு ௧) எடையை இழுத்தும் 
தள்ளியும் இயக்கும் ஓர். இயந்திர அமைப்பும் 
உள்ளது. க, ஐத் தள்ளினால் விற்சுருள் ௯) சுருங்கி 
வீரியும், சுட இன் இழுப்பில் ((8081௦01) ஏற்படும் 
மாறுதல்கள் . அதை அடுத்த QV THU 5, 
அதனால் 59 போலவே நகரும். க$ நகர்வ 

தால் ச, விரிந்து சுருங்கும், இவ்வாறு தொடர்ந்து 
௯; முதல் க, வரை உள்ள எல்லாக் கற்களும் அசை 

யும். சுருங்குகின்ற அல்லது. விரிகின்ற அலை, 

இந்தக் கற்கள் விற்சுருள்கள் முழுதும் பரவுவதற்கு 
ஆகும் நேரம், கற்களின் எடை, விற்சுருள்சுவின் 
சுருங்கி விரியும் தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. 
அதிக எடையுள்ள கற்களும் மெல்லிய விற்சுருள்களும் 
இணைந்திருந்தால் அலை பரவும் நேரம் அதிகமா 
கும். இலேசான கற்களும் வலிய விற்சுருள்களும் 
சேர்ந்தால் அலை பரவும் நேரம் குறையும். 

இந்தச் செய்முறையில் பயன்பட்ட கற்களும் 
விற்சுருள்களும் காற்றைப் போன்ற,எளிதில் அசையும் 
பொருள்களின் மூலக்கூறுகள் (00160016) போன்றவை, 

ஒலி அழுத்தத்தால் மூலக்கூறுகள் இயங்குவது கற்கள் 
அசைவதைப் போன்றது. மேலும் கற்களின் எடையும் 

விற்சுருள்களின் எளிதில் இழுபடுந் தன்மையும் 
அலையின் வேகத்தைத்தீர்மானிக்கின்றன, அதுபோல 
பொருளின் அடர்த்தியும், எளிதில் சுருங்கி விரியுந் 
குன்மையும், அதன் வழியாக ஓலி அலை செல்லும் 

வேகத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன. 

நியூட்டன் என்ற அறிவியலறிஞர் முதன்முதல் 
'. வெவ்வேறு பொருள்களில் ஒலி அலைகள் செல்லும் 

: வேகத்தைக் கணக்கிட்டுக் கூறினார். அதன்படி 

பொருளின் சுருங்கி விரியுந்தன்மை 
பொருளின் அடர்த்தி 
  

பல செய்முறைகள் மூலம், காற்றில் ஒலி அலை 

களின் வேகம் நொடிக்கு 38,200 செ. மீ. என்று 
கண்டறிந்துள்ளோம். ஒலி அலைவேகம் தண்ணீரில் 

750,000 செ. மீ.; உலோகங்களில் 

நொடிக்கு 4,00,000 செ. மீ.
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eel பரவுதல் என்பது காற்று அழுத்தத்தின் 
அலை இயக்கந்தான். காற்று அழுத்தத்தில் விரைவில் 

ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் செலியிற் பதிந்து ஒலி 

உணர்வை எற்படுத்துகன்றன. அவ்வொலியின் 

வலிவும் தன்மையும் காற்றழுத்த மாற்றத்தின் 

அலைவெண்ணையும்  (1:6005009) தன்மையையும் 

பொறுத்திருக்கின் றன. 

படத்தில் கண்ட இயந்திர அமைப்பில் போதிய 
எண்ணிக்கையளவு சுற்கள் இருந்தால், குறிப்பிட்ட 
கால இடைவெளியில், சில கற்கள், முதல் கல்லின் 

இயக்கத்தோடு இடையறாது ஒன்றி இயங்குவதைக் 
காணலாம். 'இக்கற்களின் இயக்கம், எந்த நொடியி 
லும் “சைன் அலை”' (5106 4416) இயக்கத்தில் நிகழ் 

றது. படத்தில், இரண்டு நொடிப் ' பொழுதில் ஒவ் 

வொரு கல்லின் இடப் பெயர்ச்சியும் ' தொலைவிற் 
கெதிராக '' வரைந்து காட்டப்பட்டுள்ளது; ' கீழ்ப் 
பகுதியிலுள்ள வளைவிலிருந்து (00116), ஓரு முழுச் 

தொடிக்கு £ சுழல்வுகள் 

ட ப்ப்பப ௫ பப்ப டி 
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1 ॥ : as: 3 

சுழல்வுக்கெல்லையான இரு. புள்ளிகளிடை- உள்ள 
தொலைவை : அளந்து சொல்ல முடியும், . இந்தத். 

தொலைவுதான் அலை நீளம் எனப்படும். பெரும 

(84௯௩) அளவுள்ள இடங்கள், குறிப்பிட்ட கால 

இடை வெளியில் வருவதைக் காணலாம். இயைபுடைய 

(corresponding) புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலை 

வுதான் அலை நீளமாகும். எடுத்துக்காட்டாகப். புள்ளி 

கள் ௮ஆ, சுகா, சச, பபா-வுக்கு "இடைப்பட்ட 

தொலைவுகள் அலை நீளத்தைக் குறிக்கும், 

் வேகத்தைப்போலன் றி, அலை நீளம் அலைபரவும் 

om_agen gud (medium) அலையின் “- அலைவெண் 

ணையும் பொறுத்தது. எ கட 

அலைவெண் நொடிக்கு f சழல்வுகள் ஆனா ல், 

ஒரு முழுச் சுழல்வுக்கு ஆகும் நேரம் லய ண் ் நொடி 
கள் ஆகும்: வணக ட . .. MSs af னை 

அர. 

 



பரவும் வேகம் நொடிக்கு 4 சென்ட்டி மீட்டர் 
என்றால், ॥ 

ஒரு நொடியில் செல்லும் தொலைவு 1 செ.மீ. 

ஆகும். ண டி 

I 
ர நொடியில் செல்லும் தொலைவு -- 

செ, மீ. ஆகும் 

ஆதலால், முதல் சுழல்வு--செ. மீ.சென்றுள்ள 

போது; அடுத்த சுழல்வு அப்போதுதான் தொடங்கும். 

எனவே, அலைநீளம், 45 .. + 

நொடிக்த 1000 சுழல்வு அலைவெண் (1000 cycles 

per second) உள்ள ஓர்.ஒலியலை நொடிக்கு 34,200 

செ. மீ. வேகத்துடன் காற்றில் செல்லும்போது அதன் 

அலைநீளம் 33, 2 செ. மீ. ஆகும். 

௫ தி,கு, ௩, 

் அலை நீளம் அளத்தல் 

அலைநீளம் (4), அலைவெண் (9) அலை விரைவு 

(9) : “ஆகியவற்றை இணைக்கும் . சமன்பாடு 

, அலைநீளம், A = —F— 

ஆகும். மின் காந்த அலைகளின் . வேகம் மாறாதது 

(நொடிக்கு :300%%10* மீட்டார்). ஆதலின் அலை 

வெண்ணை அளந்தால் அலை நீளத்தை அதிலிருந்து 

எளிதில் கணக்கிட்டுப் பெறலாம். 

் அலைவெண்ணை அளந்து. அலை8ளம் , அளக்கும் ' 

முறை. அலைவெண்ணை அளக்க அலைஅளவிகள் 

் பயன்படும், ஒர் அலைஅளலி மாறும் ஒத்தலைவுடைய 

சுற்றுவழியாகும். ஒத்தலைவுடைய .மின்சுற்றில் 

தூண்டமூம் (1440018006) கொண்மமும் (0220412௭06) 

விளைவற்றிருக்கத், தடை " (resistance) மட்டுமே 

மின்னோட்டத்துக்கு எதிராகச் செயல்படும், அதில் 

ஒத்தலைவு அலைவெண்களைக் . காட்டும் அளவுக் 

குறிகள் இசைப்பு (tuning) மாற்றத்திற்கேற்ப அமைந் 

இருக்கும்.” , மிகச் சரியான “அளவுகள் வேண்டப் 

படாத, துல்லியம்குறைந்த அளவுகளே , போதுமான 

இடங்களில் அலை அளவிகள் :: அலைவெண்களை 

அலை நீஎம் அளத்தல் 8977 
~ 

அளக்கப் பயன்படுத்தப்படும், இவை எளியவை 
மட்டுமன்றிப் பல இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் 
ஏற்றவை. 

அலை அளவிகளை உறிஞ்சுதல் (absorption), 

எதிர்வினை (880100), செலுத்தல் (1725015510) 

ஆகிய மூவகைச் செயற் கருவிகளாகப் . பயன்படுத்த 

லாம். உறிஞ்சும் அமைப்பில் அதில் தூண்டப்படும் 

மின்னோட்டத்தை அளக்க வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. 

எவற்றின் அலைவெண்கள் சகுணிக்கப்பட வேண்டுமோ 

அவ்வலைவுகளுடன் அலைஅளவியைத் தளர்த்திப் 

பிணைத்து (10086137. மம]16ம்) பெருமத் துலங்கல் 

(maximum response) gHuGurm சரி செய்ய 

வேண்டும். எதிர்வினை முறையில், கணக்கிடப்படும் 

அலைவெண்ணுக்கேற்ப அலைஅளவியைச் சரி 

செய்யும் அளவு அலைஅளவியால் தோற்றுவிக்கப் 

படும் எதிர்வினையால் இர்மானிக்கப்படுகிறது. எடுத் 

துக்காட்டாக, குறைதிறன் அலைவியற்றியீல் (108 

power oscillator) உண்டாகும் அலைவெண்ணோடு 

அலை அளவியைத் தளர்த்திப் பிணைத்தால் நேர்மின் 

வலை (2118) மின்னோட்டம் விரைவிற் குறையும் 

என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தி ஒத்தலைவு. 

aoroGaersircnsnr (resonant frequency) அளந்தறிய 

லாம். செலுத்தல் முறை அலைஅளவீ.ஒரு மின்னாக்கி 

யிலிருந்து சுமைக்குக் (1௦204) செல்லும் மின் திறன் 

அமைப்பில், பிணைக்கும் கருவியாகப் பயன் படுத்தப் 

படுறது, அலைஅளவியை மிவ்திறன் அலைவெண் 

ணுடன் இசைப்பித்தால்தான், குறிப்பிடத்தக்க 

அளவு மின் ஆற்றல் சுமைக்குச் செலுத்தப்படுமாறு, 

இது தன் பகுதிகளின் அளவுகளைக் கொண்டுள்ளது. 

செலுத்தல் அலைஅளவிகள்,மிகச் சிறிய அலைவெண் 

களில்தான் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. 

ஓத்தலைவு வளைவின் மேல்மட்டம் தட்டையாக 

இருப்பதால் அலைஅளவியைக் கொண்டு அலை 

வெண்ணைத் தீர்மானித்தல், முற்றும் சரியாயிருப்ப 

இல்லை. ஒத்தலைவை அடுத்துள்ள பகுதிகளில் அலை 

அளவியின் எதிர்வினை, அலைஅளலியின் நிலைப் 

படுத்திய) அளவால் (8611௩2) தாக்குறுவதில்லை. 

அதனால் ஓத்தலைவு வளைவின் இருபுறங்களையும் 

பயன்படுத்தி இக்குறையை ஓரளவு தீர்க்கலாம். 

திறன் சுற்றுவழி அலை அளவிகள், 1200 மில்லியன் 

சுழல்வு வரை திறன்சுற்றுவழிகளைக் கொண்ட
 அலை 

அளவிகள் அமைக்க முடியும். அவை உறிஞ்சும் 

அல்லது எஇர்வினை எழுப்பும் செயற்கருவிகளாகப் 

பயன் படுத்தப்படும், - அலைமானியில் துலங்கல் 

(response) படிக -ஒற்றியால் (crystal. detector) 

உணர்த்தப்படும். அப்படிக ஒற்றி திருத்தப்பட்ட 

மின்னோட்ட அளவைக் காட்டும் மைக்ரோ மின. 

னோட்டமானி (micrometer) யுடன் இணைந்தும்



978 அலை நீஎம் அளத்தல் 
௪ 

ஒத்தலைவுச் சுற்றோடு தளர்த்திப்' பிணைக்கப் 
பட்டும் இருக்கும், ஒரு வெண்சுடர்நிலை விளக்கு 
(incandescent lamp), Gove மின்னிரட்டை ((80௦- 
0௦016), இருமுனைய வெற்றிடக்குழாய், மின் அழுத்த 
wore (voltmeter) ஆகியவற்றில் ஏதாவதொன்று 
மாற்று ஒற்றியாகவும் சிலநேரம் பயன்படலாம். மின் 
காட்டும் அமைப்பு ஒத்தலைவு அமைப்பின் கியூ (Q) 
வின் மதிப்பைப் பெரிதும் குறைக்காததாக இருக்க 
வேண்டும். தொடர்நிலை ஒத்தலைவு சுற்றுவழியின் 
தன்மைகள் சுற்றுவழியின் தூண்டத்துக்கும்.. தடைக் 

கும் உள்ள ( 9 என்ற விூதத்தைப்' பொறுத் 

தவை. இவ்வீதெத்தையே மின் சுற்றின் தரம் (0) 
என்று குறிப்பிடுகறோம். ன 
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படம் 1, மாறு கொண்மி முறை :் 

-. குறைந்த - வானொலி: அலைவெண்களிலிருந்து 

100 மில்லியன். சுழல்வுகள் வரை, மாறும் கொண் 

மியையும் நிலைத் தூண்டத்தையும் (1160 1040014008) 

பயன்படுத்தலாம்... . இந்த, அலைவெண்டரப்பு 

முழுமைக்கும் ஓரே மாறும் கொண்மியை, ஏற்ற 'உட் 

செருகுக் கம்பிச் சுருள்களோடு பயன்படுத் 

தலாம். ஒரு படிக ஒற்றியை ; அத்தகைய அலைஅளவி 

ஒன்றோடு .இணைத்திருப்பதைப் படம் 1-இல் காண 

லாம். இதில், கொண்மி 1-ஐச் . சிறிதாகவும், 

கொண்மி 8-ஜப் பெரிதாகவும் வைத்துப் படிகத்துக் 

கும்" ஒத்தலைவுச் சுற்றுவழிக்கும் உள்ள பிணைப்பு 

சிறிதாக்கப்பட்டுள்ளது. ் டா 

் ஓர் 'அலைஅளலி. குறிப்பிட்ட: அலைவெண் 

தொகுதிக்கேற்ற எந்த ஒ.த்தலைவுச் சுற்றுவழியையும் 
ப்யன்படுத்தலாம். * வண்ணத்துப் ் 

சுற்றுவழழியை (butterfly: circuit) உள்ளிட்ட இரண்ட 

மாறிலிகள்(1ம்ம054 6005(4015) : கொண்டவை, அச். 

சொன்றியஇரு கம்பித் தொடர்கள். - (00818] two 

wire lines), opoyscr (cavities) ஆகிய ,ஒத்தலைவு. 

மின்சுற்றுவழிகள் - அலைஅளவியில் பயன்படுத்தப்படு' 

இன்றன.நூறு மில்லியன் சுழல்வுக்கு மேற்பட்ட அலை 

வெண் பகுதியில் வண்ணத்துப்பூச்சி சுற்றுவழிதான் 

 சுற்றுவழிகளைப் 

பூச்சி மின்... .் அளவின், துல்லியம், மின்சுற்றுவழியின் கியூவின் 

9காண்ம்' 

HF est BOGS 

ஏத்ஈடர்புல் லை கு கூற்றும் ௬ருள் 
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படம் 2, மாறு கொண்மி, மாறு தூண்டி முறை 

மிகச் சிறந்த குவிந்த. மாறிலியுடைய ஒத்தலைவு மின். 
சுற்றுவழியாகும். தகுந்த வடிவமைப்பின் மூலம் ஒரு 
தனிப்பட்ட ஒத்தலைவு . மின்சுற்றுவழியால் பரவக் 
கூடிய அலைவெண் பகுதியை ஐந்துக்கு ஒன்று விகி 
தத்தில் பெருக்க முடியும், மிக அதிக அலைவெண்் 
பகுதிக்கு, தாண்டம்,' கொண்மம் இணைந்த அலை 
அளவியின் ' ஒரு மாற்று வடிவமாக, கம்பிச்சுருளை 
யும் கொண்மியையும். ஒரு சேர மாற்றலாம். அத்த 

. கைய அமைப்பு படம்-2 இல் உள்ளது. இது ஒரு 

. மின்கம்பிச் சுருளும் கொண்மியும் இணைந்து 50 
முதல் 400 மில்லியன் சுழல்வுகள் வரை உள்ள பகுதி 

டயில் 'நிலவும் அலைவெண் பகுதியைக் .காட்டுகிறது. 

ட். திரண்ட மாறா எண்கள் கொண்ட ' இசைப்பு 
பயன்படுத்தும் அலைஅளவிகள் 

(௦) மதிப்பையும், அதன் பகுதி விவரங்களையும் 
பொறுத்தது. பொதுவாக, நூற்றுக்கு - ஒருபங்கும் 

அதனினும். மேம்பட்ட. துல்லிய. அளவுகளையும் 

எளிதில் பெறலாம். ஆனால் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கும் 

அதுபோன்ற துல்லிய. அளவுகளையும் பெறுதல் மிக 

அரிது. "மின் கம்பிச், சுருளின் பரவலான கொண்மத்: 

தையும் மாறும் கொண்மித் தகடுகளின் உருவத்தையும்



பொறுத்துத்தான் சுழற்சிக்கேற்ப ஏற்படும் அலை 
வெண் மாற்றம் அமையும். பகுதிவிவரங்களில் கவனம் 
செலுத்துவதன் மூலம் சுழற்சிக்'கோணத்திற்கொத்த 
விதத்தில் அலைவெண் உள்ள, ஒரே சீரான அளவுக் 

ரு 

குறிகளைக் கொண்ட அளவுகோலைப் பெறலாம். ~ 
அப்படிச் செய்வதால் இடைப்பட்ட அளவுகளைக் .. 
கணக்கிடல் எளிதாகும். 

லீச்சர் கம்பி முறை, மிக அதக அலைவெண்களில் " 
ஒத்தலைவு மின் செலுத்த அமைப்பில் (7600801 17805- 
mission system) நிலையான அலை அமைப்பை 

(standing ௭86 :0811620) 'அளப்பதன் . மூலம் அலை 

நீளத்தைத் தீர்மானிக்கலாம். இரு கம்பிகள் அல்லது .:, , 

அச்சொன்றிய தொடர்களைப் (008181 11௦66) பயன் 
படுத்தலாம். அலைவெண்ணை அளக்க உதவும் இரு 

கம்பிகளுடைய ஒத்தலைவுத் தொடர், லீச்சர் கம்பி : :: 
என்று சொல்லப்படும். : 

கருத்து, படம்-3. இல். விளக்கப்படுறது. 

- ஏனிதுணரும் Gado Bore one 
AF WIGS BOT அிழ்சர்கம்க் | 
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அருந்தடுத்து அனமயும் ஆஜ்தலைவு இடவகள் 

படம் 3, லீச்சர் கம்பிமுறை 

இங்கு, ஒருமூனையில் மின் இறன் மூலத்தோடு (source) 

பிணைத்தும் மறுமுனையில், எளிதுணரும் (52151(146) 

இதன் அடிப்படைக் ் 

வெப்ப இரட்டைக் கருவியோடு தொடர் இணைப்பு 

உடைய நகரும் மின்சமனி மூலம் குறுக்கிணைச்சுப் 

பட்டும் உள்ளது. குறுக்கணைப்பானை நகர்த்தி 

அறுதியிட்டுரைக்கத்தக்க சல இடங்களைக் : காண 

லாம். வெப்ப இரட்டைக் கருவியில் ADS மின் 

னோட்டம் பாய்வதைக் கொண்டு ஓத்தலைவு அளிக் 

கும்.சரியான மின் செலுத்தத் தொடரின் நீளத்தைக் 

கண்டறியலாம். "இதேபோல, ., இவ்வமைப்பில், சில 

மாறுதல்களுடன் நிற்ப்லை வடிவத்தின் சிறும மதிப்பு . 

களுக்குரிய தொடரின் : . நீளங்களையும் கண்டறி 

யலாம். 

கட்கு இடைப்படு தொலைவு” அலைநீளத்திற் பாதி 

ஆகும்; | as 1 
poe wf 

மின் காப்புப்” பொருள் காற்று எனக் கொண் . 

டால், “அலைவெண், 

300, 000, 000 

aX a2 
150, 000, 000 

a = 4/2 

இதில் , ட்ட ட்டு 

அடுத்தடுத்து * “வரும்,” பெரும, சிறும இடங் 

அலைவெண்ணைத் 
தீர்மானிக்க ' ற் 

i. 

ச் 

் "களிலிருந்து 

_ அலை நீஎம் அளத்தல் 979 

நீளத்தை அளக்கிறோம். ஆகவே , லீச்சர் கம்பியை 
அலைவெண்- (செந்.தரத்திற்கேற்ப) அளவுச்குறியிட 
வேண்டியதில்லை, அளக்கப்படுவது நீள மாறுபாடு 

அல்லது அடுத்தடுத்து வரும் சிறும அலைஅமைப்பின் 
- இடைப்படு தோலைவு ஆதலின் முனைவிளைவுகள் 
ஒன்றையொன்று விலக்கிக் 'கொள்கின்றன. எப்படி 
யும், அளக்கப்படும் தொலைவாகிய (4/3) ௮/2 வில் 
திண்ம மின் காப்புப் பொருள் இல்லை எனில் : 
மட்டுமே மேலே சொன்ன சமன்பாடு உண்மை ன்ஸ், ed 

். லீச்சர் கம்பிமுறை, ஒரு மீட்டரின் சிறு பகுதி 
சில. மீட்டர்கள்வரை அலைநீளம் 

அளக்கப்பயன்படும். ஒத்தலைவுற்ற மின்தொடர்கள் 

அதிக “கியூ”. (9) மதுப்புடையன. ஆதலின் ஆயிரத் 

“இல் ஒரு விழுக்காடு அளவும் சரியாக இருக்கும். 
ஒத்தலைவு மின்தொடர் கொள்ளும் இடப்பரப்பும், 
கையாள்வதின் அருமையும் இவ்வமைப்பின் முக்கிய 
குறைபாடுகள் ஆகும். ன 

ஒத் தலையும் அச்சொன்றிய வடங்கள் (Resonant 

coaxial lines). 600 apse 1,000 மில்லியன் சுழல்வு 

வரை உள்ள அலைவெண் பகுதியில் அலைவெண்ணை 

- : அளக்க படம் 4 இல் காட்டியபடி ஒத்தலைவு அச் 
- சொன்றிய வடம் பயன்படும். குறைந்த அலை வெண் 

களில் குழல்பகுதி அதிக நீளமாகிவிடும். அதிக அலை 

'வெண்களில், நடைமுறையில் கையாளமுடியாதபடி. 

_ அளவுகள் குறைந்துவிடும். படத்தில் விளக்கியுள்ளது 

- வெளிச்செலுத்தும் முறையைச் சார்ந்ததாகும். இதில் 

இரண்டு பிணைந்த கண்ணிகள் (00101604 loops) 

உண்டு. ஒன்று அச்சொன்றிய தொடர் வழி மின் 

இறன் உட்செலுத்தவும் மற்றொன்று படிகத் திருத்தி 
ஒற்றியைக் குழாய்ப் பகுதியின் அலைவகளோடு 

பிணைப்பதற்கும் பயன்படும். வேறு வழியாகஇரண் 

டாவது பிணைக் கண்ணியை அகற்றி, அச்சொன்றிய. 

அலையளலியை எதிர்வினைக்கருவியால் பயன்படுத்த 

லாம். ஓர் ஈயத் திருகாணியைக் கொண்டு, குறுக் 

இணைக்கும் தண்டின் : இடத்தை மாற்றி இசைப் 
": புடையதாக்கலாம். தண்டின் இடப்பெயர்ச்சியைச் 

1! சரியாகத் - தீர்மானிக்க: வேண்டிய :ஏற்பாடுகள் 

அமைந்துள்ளன,  ::!'..... ட் 
“ fel if 

அலைநீளம் குறைவாக உள்ளபோது, அதா 

வது தொடரின் மொத்த நீளமே ஒரு அலை 

நீளமோஅல்லது அதற்குச் , அற்று _ அதிகமாகவோ 

உள்ளபோது, அடுத்தடுத்து --வரும் ்.. பெருமங் 

களுச்கு இடைப்பட்ட தொலைவை அளந்து, அலை, 

வெண் தீர்மானிக்கப்படுகறது. இன்னும் குறைந்த 

அலைவெண்களில் அச்சொன்றிய தொடரின் அலை 

"நீளத்தில் சரிபாதி. வகை. இறுக்குமாறு அமைக்கப் 
ath,
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படும், : இதில் தொடரின் ' நீளத்துக்கும் “அலை 

வெண்ணுக்கும், : உள்ள: தொடர்பைக் .- காட்டும் 

அளவுக்குறிகள் வரைதல் இன்றியமையாதது. ஏனெ 

னில், முனை விளைவுகள், அலை அலைநீள ஓத்தலை 

வுக்கு வேண்டிய இயற்கையான, Bond, sea a 
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அரை ண்பன் di gyi? செய்யம். 
அச்சொன் றிய அலைஅளவிகளின் அளவுகள் மிகத் 

துல்லியமானவை.. - அடுத்தடுத்துவரும்' ஒத்தலைவுகளு 
க்கு ஒரு முகம்,நோக்க இசைப்பித்துப் பின்தளர்வைத் 
(back lash) தவிர்த்தால் அளவுகள் பஇினாயிரத்துக்கு 
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அந்து பகுதியளவுக்குச்சரியாக இருத்தல் கூடும். 

. wie “345000 syoroSlesse (Cavity Wavemeters). சிற் 
றலை -அலைவெண்களை , அளப்பதற்கு  ஒத்தலைவுக் 
குழிவுகள் அலை அளவிகளாகப் பயன் படுகின்றன. 
அவை துல்லியமானவை. எந்திர அமைப்பில் எளி 
யவை; அளக்கப்படும் அலைநீளத்துக்கேற்ப உருவிற் 
பெரியவை. நடைமுறையில் குழிவு அலைஅளவிகள், 
எப்பொழுதும் குழாய் வடிவிலேயே உள்ளன. இவற் 

றில் குழிலின் நீளத்தை ஒரு தட்டினால் மாற்றி 
இசைப்பிக்கலாம். ;படம்:5 (௮) வில் இம்முறை 
விளக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லது குழிவினுள் . நீண்டிருக் 
கும், தண்டைக் கொண்டு படம்,,5 (ஆ), 5 (@ 
இல் எண்டரி இசைப்பிக்கலாம், த ரா a 

, அலைமுறை (Mode) சீர்தூக்கலும் இசைப்பு ஏற்பாடு 
கும்," குழாய் . வடிவக் குழிவில் அலைவெண்ணை 
அளக்கும்போதும் தட்டை -நகர்த்தும்போதும் : அது 

இருக்கும்: ஒவ்வோரிடத்துக்கும் - (பல வடிவ அமைப் 

பும், அலைமூறைகளும் இருக்க : முடியும் ஆதலின்) 
குழிவில்:-: பல : ஒத்தலைவு அலைவெண்கள்.. உள் 
ளன என்பதை:.. உணர ! வேண்டும். . தவிரவும் 
ஒவ்வோர் அவைஞுறையின் (1௦06) ஒத்தலைவு அலை 

வெண்ணும் குழிவின் நீளத்துக்கேற்பத்: தனித்தனி : 
விதியின்படி. மாறுபடுகிறது. 

குறுக்கட்டு அளவிமுறை (Interferometer method). 
மைக்கெல்சன்'. - என்ற அறிவியலறிஞர் . கண்டுபிடித்த 
குறுக்8ட்டு அளவி, இயற்பியல் வரலாற்றிலேயே 
மிகவும் நுண்ணிய - சல அளவுகளுக்குப் பயன்படும். 
அனைத்துலகச் செந்தரமான மீட்டரின் நீளத்தைக் 
காட்மியத்தின் நிறரமாலையிலுள்ள செங்கோட்டைக் 
கொண்டு அளவிடல் இக்குறுக்8ட்டு மானியின் ஒரு 

  

  கதாத்துவா் oo 

  

SS ல வட்ட 1 adeaety he Sn, 

'நோக்குவோர் இடத்தில், 
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பயன். : 1960 டிசம்பர் அறிவியல் அமெரிக்கன் 
(501601101௦ கறக்க) இதழில் விவாதிக்கப்பட்டபடி 
ஒரு மீட்டர், 16,50,763.73 பங்கு, கஇரிப்டான்-86 

ஓரிடத்தனிமத்தின் ஆரஞ்சு செவ்வொளியின் அலை 
நீளம். உடையது. மற்றொன்று, வான்வெளி oem std 
(20180) பற்றி முன்கணித்த வெற்றி பெறாத செய் 
முறை, இது சார்புடைமைக் கோட்பாட்டுக்கு(ம்6013 
of relativity) முன்னோடியாக அமைந்தது, 

... படம் 6 இல் அதன் அமைப்புமுறை விளக்கப் 

படுகிறது. தோற்றுவாய், ‘Gan இலிருந்து ஓர்: 
ஒளிக்கற்றை கண்ணாடித் துண்டு *௮': வின் மீது 
விழுகிறது, *௮” வின் மேற்புறம் சிறிது வெண்பூச்சு 

உள்ளது. அதனால் ஒளிக்கற்றை இரண்டாகப் 

பிளவுபடுகிறது, ஒன்று திருப்பப்பட்டு *அ' வழியாக 

நோக்குவோர். நோ” வைச் சென்றடைகிறது. 
(கண்ணாடித்துண்டு ஆ”, அ” வின் தடிப்புடையது; 
ACS கண்ணாடியால் ஆனது; இரு கற்றைகளும் 
கண்ணாடியில் ஒரே தொலைவு செல்லச்செய்ய 

, இடையில் வைக்கப்பட்டது.) இரண்டாவது கற்றை 

அ'வுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு *௮” விலும் 

ஒரு திருப்பம் பெற்று முதல் ஒளிக் கற்றைக்கு 
இணையாக நோச்குவோரைச் சென்றடைகிறது. 

ஒளிஇயல்பாதை நீ1 நீ£2 என்றால், இரு ஒளிக் 
கற்றைகளும் ஒரே அளவு இடச்சுழற்? பெற்றதால், 

*நோ' வில், ஒர் ஒளிப் 

புள்ளியைக் காணலாம். கண்ணாடி ஒன்றைப் படத் 

இில்' காட்டியபடி பின்புறமாக அலைநீளத்தில் 
நான்கில் ஒருபங்கு தொலைவுக்கு ' நகர்த்தினால், 
முதல்.கற்றை இரண்டாவது கற்றையைவிட . அலை 
நீளத்தில் பாதி தொலைவு அதிக ஒளிஇயல் பாதை 
யில் சென்றதால் நோ” வில் தோன்றிய ஒளிப் 
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படம் 6, மைக்கெல்சன் குறுக்&ட்டு அளவிமுறை
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புள்ளி, . இருட்புள்ளியாக ் மாறும். “சண்ணாடி 
ஒன்றைப் பாதி அலைநீளத்தொலைவுக்கு' மேலும் 
நகர்த்தினால் ஒளிப்புள்ளி மீண்டும் தோன்றும். 

இத்தொலைவை நேரடியாக அளக்க: இயலும் வகை 

யில் இக்கருவி “அமைக்கப்பட்டுள்ளது. (நோ”” வில் 

மாறி. மாறித் தோன்றும் பல ஒளிப்புள்ளி, இருட் 
புள்ளிகளை எண்ணியும், கண்ணாடி ஒன்று : நகரும் 

தொலைவை அளந்தும் அலைநீள அளவுகள் சரியா 

கப் பெறலாம். *நோ' விலிருந்து வரும் மைய ஒளிக் 

கதிரை மட்டுமே இங்கு கருத்தில் ' கொண்டோம். 

உண்மையில் அ 'வின் மீது சென்று தாக்கும் : ஒளிக் 

கற்றை கூம்பு வடிவில் இருக்கும், அதனால்:*நோ' 

வில் ஒரு ஒளிப்புள்ளிக்குப் பதிலாகத்” தொடராகச் 

சில : ஒளிப்பட்டைகளைக் : காணலாம். :....இவை 

நியூட்டன் 'வலயங்கள்- போல! | இருக்கும், கண்ணாடி 

1; கண்ணாடி 2, தோற்றுவாய்-இவற்றை “ ஏற்றபடி. 
வலயங்கட்குப் 'பதிலாகத் தொடராகப் அமைத்து 

பல அளிப்பட்டைகளையும், இருட்பட்டைகளையும் 

காணலாம். | pha Ba Da a டட 

: - 5.6.5. 
ட்ட ம் டட படர 

ohh’ 
iy. op eet 

நூலோதி 
ன a 

xB. E. Sennen, Sc. ற. ‘Joseph. Mayo petit எ - Elec- 

tronic Measurements. |... eee ட டல ப, 

2. M, ௦ ஆக்க & Cc. A. H. Perganio ~ Elements, of 

Classical Physics. yet 
யப் பென்று te Viet. 

3. “ந. M W. ‘Sieving. ond M. J. Rudd - . Lasei ee 

* Measurements,” ne en க ட ஒரக் 

4, ஆ. Kanplus -A wave meter for 240° to ் 1200 
M.Hz., Gen. Rad. Expt. Vol. 20, October. 1945. 

5, F.E. Terman - Resonant lines in RadioCircuits, ---~--,--.... ப 
Electronic Engineering, vol. 53, July, 1934. 
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பயன்மிக்க வரம்பு அலை0ெண்களுக்கு இடையி 

லுள்ள இடைவெளியை அலைப்பட்டை அகலம் 

லேயே குறிப்பிடப்படும். அலைவெண்கள் ஒரு நொடி 
யில் ஏற்படும் சுழற்களின் எண்ணிக்கையால் முன்பு 
குறிப்பிடப்பட்டு வந்தன. தற்போது : அதே அலகு 

ஹெர்ட்சுகளில் (116112) குறிப்பிடப்படுகிறது. இது. 

772 என்ற சுருக்கமான குறியீட்டால் குறிக்கப்படும். 
ஒல்வொரு செய்தித் தொடர்பு முறையும் முழுமை 
யாகச் செயல்பட! அதற்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட : உகப்பு 
நிலை அலைப்பட்டை' அகலம் பியா பிவிப்டு 
(தலைப்புடுகிறது. Bis, aa து ் 

மின்முறைச் செய்தித் தொடர்புகளில் " பரப்பப் 
படும் குறிப்பலை 'ஏதாவது ஒரு மின்னியல்பின் வேறு 
பாடாக அமைகிறது.  கம்பித் தொலைபேசி: அமைப் 
பில். நமது பேச்சலை ,கம்பித் . தொடரில் மின்னலை 
யாகப் பயணம் செய்கிறது. இந்தச் செய்தித் தொடர்பு, 
முறைக்குத் தேவையான 'அலைப்பட்டையகலம் அது 
செலுத்துகிற' ‘(transmitting signal) குறிப்பலையின் 
அலைப்பட்டையகலத்துக்குச் '' சமமாகும். அதாவது 
3000 Hz ஆகும். கம்பித் தொலைவரி முறையில் 
(சோக) குறிப்பலையின் வேகத்தைப் பொறுத்து 

அலைப்பட்டையகலம். அமைகிறது.. கம்பித் தொலை 
வரியிலும் கதிர்வீச்சு அலை தொலைவரி முறையிலும் 
நாம் உருவாக்கும் துடிப்புகளின் வடிவத்தைச் “சைன்! 
இலைவடிவத்தை அணுகச் செய்தால் அலைப்பட்டை 
அகலம்' குறிப்பலையின் வேகத்துக்குச் சமமாகிவிடும். 

    

  

இது பவுடுகளில் (30௦) குறிப்பிடப்படுகிறது. »....3 

ve ப வல் புயம் 

ட ப | Le டு 11... 
சஜ “ கலைவண் rae 

gaa அலை 1" ட் விவ உட்டபட ரக 

  ee Se RAO ng கட்டு 

  

  

* படம் 1, பக்க அலைப்பட்டைகள் 

பரப்பப்படும் குறிப்பலை ஓர் cmt அலையின் .”. ((கோர்ோ ௭476) வீச்சு (க௱ற11(006), தறுவாய் (01856), 
- pyonuGleucia (frequency), 

_ வ ல் ஏதாவ ன்றினை மாற்றுவதைே 
ஒரு குறிப்பலையின் (signal) pore cop gush rk ap ra eS eee one 

துடிப்பு (றய6) ;ஆகிய 

'பேற்றம் (௯௦01181100) என்கிறோம். இந்திலைமையில் 
7 ப அலைப்பட்ட ,டயின் அகலத்தேவை; ஊர்தி அல்ல்யின் 

। அலைவெண் நிலைப்பையும் ($12%1114 றிப்பே 
(3௩07141100) என்பர். இது அலைவெண்ணின்ஃ அல்கி. ல் மட 25 Be முறையின் சிறப்பியல்பையும், குறிப்பலையின் அலைப் 

பட்டை அகலத்தையும் சார்ந்து அமையும், இங்குத் 
தேவைப்படும் சிறும அலைப்பட்டை அகலம் 

(minimum bandwidth) குறிப்பலையின் அலைப் 
பட்டை அகலத்துக்குச் சமம், ஆனால் தரப்பட்டுள்ள
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களர்கிக/லை 

      

காழ் ஐவர். 
பக்க அலைப்படடை பக ஓமைப்பட்டை 

  
999 1000 1001 995 1000 1005 

. " Grane Bouswr( kHz) அலை எவன் 042) 

. அடக்கிய... துடக்கு 
, கலர்தி அலை ஊர்திகுலை சொெரதி கலை கமைற் திப ஸை னை ந்தி ௮௯௦ 

      

.... கடக்கிய 
ஓ.ப.அ. தாப. ஐ.ப.௮,  தா.பஅ.! ஓ.ப.௫. 

. ர் od 

0 வட்ட ௩ ௩0 * - 0 + Sai 

  

1 7] த 5 5 7 5 
“ y. kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz 

BSruU- B.- Smeg பக்க அலைப்பட்டை உ உ.ப.௧.- உயர் பக்க அலைப்படடை 

வானொலி 
ச்ச குறிப்பேற்த முறை 

ட। | | Ly 
' 420 105 90 75 60 45 30 15 15 30 45 60 75 90 105 120 

தாழ் பங்க MAansd OUT H or Quy ues Sianwodaianser 

. ஐ௱ர்தி அகல9வண் 

சிகாலைக் காட்சி 

[ 1 

Oo .250Hz 3900 Hz 

அதான தப 6: முர 

ந ச ச ட 
Ove. 120 Hz 

மாசம் SMe மூறை   
  

படங் 2. மல்னேறு செப்; ஜொடர்பு னறுஸ்ா கருப்புநிலை அலைப்பட்டை அகலங்கள்
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குறிப்பலையின் செய்தியை முறைத்தொகுப்பு 
(61000118) செய்வதன் மூலம் தேவையான அலைப் 
பட்டை அகலத்தைக் குறிப்பலையின் : அலைப் 
பட்டை அகலதந்தைக் காட்டிலும் அதிகமாகவோ 
குறைவாகவோ இருக்கும்படி . செய்யலாம். காண்க, .. 

செய்திக் கோட்பாடு (Information ம்௨௦ர), குறிப். 
Guim (modulation). 

வீச்சுக் குறிப்பேற்ற அமைப்பிலுள்ள அலை 
செலுத்தல், அலைவாங்கல்-மின்சுற்று வழிகளின் ஒட்டு 

மொத்த அலைப்பட்டையின் அகலத்தேவை, அந்த 
அமைப்பின் அலைவெண் துலக்கத் தரக்குறிப்பைத் 
(frequency response specification) சார்ந்து அமையும்.  .. 

ஒரு கதிர்வீச்சு (₹4ம1௦) சவர்தியலையின் (0211167) 

இருபுறங்களிலும் பக்க அலைப்பட்டை (side band) 
எனும் அலைப்பட்டைகள் இருக்கும். தனியாக உள்ள 
ஒரு பக்கு அலைப்பட்டையின் அகலம்,குறிப்பலையின் 

அலைப்பட்டை அகலத்துக்குச் சமமாகும். குறிப்பலை 
யாகச் செலுத்தப்படும் கேள்வி அலைவெண்கள் . . 

3,000 Hz ஆக இருந்தால் கதிர்வீச்சு அலையின் 

அலைப்பட்டையகலம், மேல், கீழ் ஆய பக்கப் 

பட்டைகள் இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக் 

கொண்டால், ஏறத்தாழ 6,000 Hz ஆக அமையும். 
இங்கு ஒவ்வொரு பக்க அலைப்பட்டையும் 8,000 
112ஐ மட்டுமே அலலைப்பட்டையகளாாகள் பெற்றிருப் 
பதைக் காணலாம். ் 

அலைவெண குறிப்பேற்ற அணர்றுகளில் குறிப் 
பலைசக்கும், இரைச்சலுக்கும் உள்ள வி௫தம் குறிப் 
பிட்ட வாயில் மதிப்பைவிட (1101254௦10 98116) அஇக 
மாகும் போது அதனுடைய ' அலைப்பட்டை 
அகலத்தை வீச்சுக். குறிப்பேற்றத்தைவிட அதிக 
மாக்கிக் குறிப்பலைக்கும் : இரைச்சலுக்கும் ௨ள்ள 

மின் திறன்: வீகிதத்தைப் 

இதைக் கீழேயுள்ள சமன்பாடு குறிக்கிறது, 

௮.கு. குறிப்பலை[இரைச்சல் வீகிதம்_ : gE 

வீ.கு. குறிப்பலை[இரைச்சல் விகிதம் " நக 
  

இங்கு * என்பது குறிப்பேற்றமில்லா நிலையிலிருந்து . 
நிலைக்கு மாறும்போது :ஏற்படும் - குறிப்பேற்றிய 

பெரும அலைவெண் இடைவெளி, என்பது பெரும 
குறிப்பேற்ற அலைவெண், இந்தச் சமன்பாட்டுக்”: 

கருத்து, துடிப்புக் குறிப்பேற்ற அமைப்பு போன்ற 
பிறவகைக் குறிப்பேற்றங்களுக்கும் பொருந்தும், 

HOMIE COL 

“* இன்றன. இத்தகைய 

,  அலைப்பட்டை அகலம் 

மொத்தக் குறிப்பலைத் திறனையும் உள்ளடக்கிய 

" அனைத்துலக . 
"உமிழ்வு ் அலைப்பட்டையகலம் 

'பயன்மிக்கதாக்கலாம். 

அகலத்தேவைகள்.. 'செய்தித் 

தொடர்பு அமைப்புகளுக்கு வேண்டிய கதிர்வீச்சு 

அலைமாலையைத் . (8801௦ spectrum) தீர்மானிக் 
இன்றன. : பல்வேறு” வானொலி பணியகங்களுக்கும் 
நிலையங்களுக்கும் தேவையான கதிர்வீச்சு அலை 
மாலையை ஒதுக்கீடு செய்வதில் அவற்றின் அலைப் 
பட்டை அகலத் . தேவைகள் கருத்தில் கொள்ளப்படு 

ஒதுக்கீடுகளைப் பாதிக்கும் 
கூறுபாடுகளை ' அறிய, காண்க, வானொலி அலை 

மாலை ஒதுக்கீடுகள். 

குறிப்பேற்றும் அலைவடிவமும் குறிப்பேற்றும் 
te முறையின் தன்னளவுகளும் (3178061818) கொடுக்கப் 

பட்டால், ஃபூரியர் பகுப்பாய்வு மலம் வீச்சுக் குறிப் 
Gunn அமைப்பிலும் துடிப்புமுறைக் குறிப்பேற்ற 
அமைப்பிலும் செலுத்தப்படும் குறிப்பலை 
மாலையைக் : கண்டறியலாம், . அலைவெண் குறிப் 
பேற்ற அமைப்புகளில் பெசல் சார்புகளைப் பயன் 
படுத்திச் செலுத்தப்படும் குறிப்பலைமாலையைக் 

_ கண்டறியலாம். 

வானொலி செய்தித் தொடர்பு முறைகளின் 
- அலைப்பட்டை அகலத் தேவைகள், செலுத்தப்படும் 
குறிப்பலைப்பட்டை அகலத்தையும், குறிப்பலைகள் 
கடந்து செல்லும் அலைசெலுத்திகளிலும் அலை 
வாங்கிகளிலும் உள்ள மின்சுற்றுவழிகளின் அலை 
வெண் துலக்கத்தையும் சார்ந்து அமையும். உமிழ்வு 

(emission bandwidth) 

அலைவெண்பட்டையால் குறிக்கப்படும், 

எடுத்துக்காட்டாக, 1947 ஆம் 
வானொலி 

ஆண்டின் 

விதிமுறைகளின் படி. 
கழ்க்காணும்படி 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, உமிழ்வு அலைப்பட்டை 

என்பது அந்த அலைப்பட்டைக்குக் கீழும் மேலும் 
இரு பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ள மின்திறன், குறிப் 

" பிட்ட உமிழ்வால் வெளியிடப்பட்ட மொத்தச் சராசரி 
மின்திறனில் 0.5 விழுக்காடு மட்டுமே உள்ளபடி 
அமையும் அலைப்பட்டை அகும். 

. ஒவ்வொரு வகைச் செய்தித் தொடர்பு முறைக் 
கும்' தேவையான அலைப்பட்டை அகலத்தைத் 
தக்க செந்தரங்களில் காணலாம். &ழே ஒவ்வொரு 
செய்தித் தொடர்புக்கும் பயன்படும் அலைப்பட்டை 

. அகலம் அந்தந்தச் செய்தித் தொடர்பு முறைக்கு 
எதிராகத் தரப்பட்டுள்ளது. 

  
  

செய்தித் தொடர்பு முறை அலைப்பட்டை அகலம் 
  

உயர்வேகத் தகவல் செலுத்தம் 
(7,000 பிட்கள்[நொடி.)   

— Hz)- 
இதாலைவமி (100 சொற்கள்[நி) 170 - 400 

| OsrewGuA... ..- .. 3,000 . 

2,000 - 4, 000   
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செய்துத் தொடர்புமுறை . அலைப்பட்டை அகலம் 
  

வீ. கு. வானொலி அலை தொலைவரி 

(வாணிகம்) 

செய்தி ஒலிபரப்பு 

௮.கு. வானொலி அலை தொலைவரி 

செய்தி ஒலிபரப்பு 

வானொலி அலை தொலைவரி 

அலைவெண்் பெயர்ச்சி : 

(frequency shift) 

லீ. கு. தொலைப்படப்பரப்பல் 

௮, கு. தொலைப்படப்பரப்பல் 

தொலைக்காட்சி, இந்தியா :..:” 

செய்தி ஒலிபரப்பு, 

மடைதிருப்ப ஒலிபரப்பு (௩818]]. «     

6,000 _ 

8,000 - 20,000 

36,000 

1,80,000 

600 

5,000 . 
25,000 

ட 610 (அமெரிக்கா)   25x 10° (அமெரிக்கா) 
  

_ மற்ற . விவரங்களுக்குக் . குறிப்பிட்ட . ஜறெப்புச் 
செய்தித்.தொடர்பு முறைகளை . விளக்கும் இடத்துக் 
காணலாம். : . காண்க, : தொலைப்படப்பரப்பல்; 

வானொலி) தொலைவு சோலைப் ண்ண 
கர்ப்ப ட ட டட ட. 

ஆ. ல் 

அலைபரப்பி 

காண்க, வானொலி அலைபரப்பி 

. அலை -முனைவாக்கம் . க் 

"மின்காந்த அலைகளின் , மின் 'வெக்ட்டரின் (vector) 
Boog அவற்றின் , “அதிர்வு - திசையாகக். கருதப் 
படுகிறது. - ஒளிக்கற்றை 'அது பரவும்” இசைக்குச் 
;செங்குத்தான. தளத்தில் 'அதிர்வுகளைப். பெற்றிருக் 

கிறது. பொதுவாக ஒளிக் -கற்றையில் அதன் .௮ச் 

EGE செங்குத்தான எல்லாத்திசைகளிலும் அலைகள் 

அதிர்வுகளைப்' 'பெற்றிருக்கின்றன். அவ்வாறன்றி 
,இணையான .. “அதிர்வுத்,  திசைகளைக்: கொண்ட 
கதிர்களை மட்டும் தனித்துக் கருதுவோமாயின், 

அவை” அலை. ,மூனைவாக்கமுடையவை . 

waves) . எனப்படும். ஒளிக்” "கற்றை “டூர்மலின் 

(tourmaline) படிகத்தின் வழியாகச் செல்லும்பொழுது 

. அலை - மூனைவாக்கமடைறைது. டூர்மலின். _ படிகம் 

அதன், ஒளி . அச்சுக்கு இணையாக 'வெட்டப்பட்டிருக் 

கும்போது... அப்படிகத்தின் வழியாகச் ' செல்லும் 

'ஓளிக்கற்றையின்' “அலைகள் ஒரு திசையில் மட்டுமே 

அதிர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும். எனவே, இப்படிகத் 

வி.க 25 

‘(polarized ‘ 

திலிருந்து வெளிவரும் ஒளிக்கற்றை அலை முனை 
வாக்கம் பெற்றதாக அமையும், மேலும் இக்கற்றை 
கள அலை முனைவாக்கம் பெற்றுத் திகழும், அதில் 
அலை மூனைவாக்கத் தளத்திற்குச் செங்குத்தான 
தளத்தில் அதிர்வுகள் அமைந்திருக்கும், 

7808 ஆம் ஆண்டு toreve(Etcennia Louis Malus) 
என்பவர் கண்ணாடிப் பரப்பிலிருந்து எ திரொளிக்கப் 
படும் ஒளிக்கற்றை அலை முனைவாக்கம் பெற்றது 
எனக் கண்டறிந்தார். கண்ணாடிப் பரப்பில் எதி 
ரொளிக்கப்படும் ஒளிக்கற்றை ஒரே தளத்தில் அலை 
முனைவாக்கமுடையது என்பதனை டூர்மலின் படி 
கத்தின் உதவியால் காணலாம், 1817 ஆம் அண்டு 
பிரூஸ்டர் (511109௭714 லன) என்பவர் ஒளி அலை 
முனைவாக்கம் பற்றியறிய பல ஆய்வுகளை நட்த 
தினார். அந்த ஆய்வு வாயிலாக அவர் பின்வரும் 
கருத்தைத் .' தெரிவித்தார். ஒளிக்கற்றையானது ஒளி 
புகும் பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எதி 
ரொளிக்கப்படும்பொழுது அக்கற்றை, முழுமையாக 
ஒரே தளத்தில் அலை முனைவாக்கம் பெற்றிருக்கும். 
அத்தப் படுகோணம் ஊடகத்தின் அலை முனை 
வாக்கக் கோணம் . (2௦18112102 ௨0216) எனப்படும். 
இந்தக் கோணத்தின் ட்டேன் (18) மதிப்பு (1801-2) 
ஊடகத்தின் ஓளி விலகல் . எண்ணிற்குச் . சமமாக 

இருக்கும். மேலும் ஒளிபுகும் . ஊடகத்தின் வழிச் 
செல்லும் ஒளிக்கற்றை, , பகுதி தள .அலைமுனை 
வாக்கம் பெற்றும், எதிரொளிக்கப்பட்ட கற்றைக்குச் 
செங்குத்தாகவும் அமையும். அலைமுனைவாக்கமுள்ள 

ஒளிக்கற்றையைக் , கொண்டு . சீரற்ற படிகத்தில் 
ஒளிவேகத்தில் ஏற்படும் . வேறுபாடுகளை விளக்க 
முடியும், ஒரு படிகத்தின் வழியாகச் செல்லும் அலை 
முனைவாக்கமுற்ற ஒளிக்கற்றை ஒளியற்று நீக்க
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நிலையில் அமைந்தால், அப்படிகத்தின்' அலைமுனை _ 

வாக்கத் இசை, அதன் நீக்கத் இசையாக அமையும், 

இரு குறுக்கிட்டமைந்த 'அலைமுனைவாக்கிகளுக் 

இடையில், ஒரு நிறமற்ற, . சீரற்ற படிகம் வைக்கப் 
பட்டால் அது பல நிறங்களில் காட்சியளிக்கும். படி. 
கங்களில் ஏற்படும் முறுக்கமைப்புகளில் சிலவற்றைக் 
கூடக் கண்டறியலாம். ஒரு படிகத்தின் ஒளி அச்சைப் 
பற்றிய அதன் வடிவ அமைப்பையும் எளிதில் காண 
லாம். ஒரு சீரான ஒளிபுகும் ஊடகம், அழுத்தத் 
தினால் சீரற்ற ஒளிபுகும் ஊஎடகமாக மாற்றமுறும் 
என்ற உண்மையினை புரூஸ்டா் 1816 ஆம் ஆண்டில் 

கண்டறிந்தார். அழுத்தப்பட்ட ஒரு பொருளைக் 
குறுக்கிட்டமைந்த அலை முனைவாக்கிகளுக்கிடையில் 
வைத்தால் 'பொருளில் தோன்றும் இரட்டை ஒளி 
விலகல், சிறிதளவு ஒளியைக் குறுக்கிட்டமைந்த 
அலைமுனைவாக்கி வழியாக வெளிவிடும். கட்டடக் 

் கலைத்துறையில் .. ஒரு: கட்டட .. மாதஇரியை - ஒளி 
2ளடுருவும் .:பொருவினால் செய்து-: அதன் - மீது:- 
பளுவை வைத்தால் கட்டடத்தில் ஏற்படும் - அழுத் 

. தத்தன் தன்மையை அலை முனைவாக்க ஒளியைக் 
் கொண்டு எளிதில் அறியலாம். எனவே, . இம்முறை 
அதிக அழுத்தத்தில் பயன்படும் கருவிகளின்: தரக் 
கட்டுப்பாட்டில் பெரிதும் பயன்படுகிறது, அலை 

முனைவாக்க ் நுண்ணோக்கெளின் உதவியால் ஒரு 
பொருளில் அடங்கியுள்ள நுண்பகுதிகளின் கட்ட 
மைப்பு : பற்றியறிய இயலும், இது” மருத்துவத் 

துறையில் பொதும் உதவுவது. ட்ட 

“2 அ.பா. 
Oh. 

நானோதி - ட அரி a , me eg ஸ் ட. 

a பொட் பப்பட் மிட ட்ப "விடு, யடி . 

சா 

1, Clarke D., and Grainger, ர் ் -F., Polarized Light 
‘and Optical Measurements. 1971, 

2. Shurcliff, W. A., . Polarized Light, ©: Manvard 
- Univeristy Press, Cambridge.: 1966. டா. 1 

அலையகம் - 4 பப்ப A CMa el நம அவ 

படு ப tte we ot Gee ET ae tee 

இரண்டு for’ வேறுபாடுடைய அலைகளின் ” மேற் 

படிவு (superposition) 'அலையகத்தை (wave packet) 

ஏற்படுத்துகிறது.  இந்த'*அலைகள் தக்க 'தறுவாய் 
வேறுபாட்டுடன் ' 'பரவும்போது ' இவற்றின் : “தொகு 
அலையில் சில் 'இடை வெளிகளில் மட்டும் * வீச்சுகள் , 
'அமைின்றன. அப்பகுதி அலையகம் எனப்படுகிறது. 

அலைநீளத் தலைஈழ். மதிப்பான k(k == A—}) “அளவு 
டைய: 5௫ பருமான fone: ‘dimensional) " அலை 

af 5 ச ep 5 UTE US 

waibAk என்ற பட்டையில் “அமைந்தால் அலையகத் 

| Got Agu sore x= (27 Ak)—) ஆகும், எல்லா 
உறுப்பு அலைகளும் ஒரே திசையில் செல்லும்போது 
அலையகத்தின் விரைவு, “தொகுதி விரைவான 

*9:015/0%- க்குச் சமம், இது & யின் சராசரியில் அளக் 
. கப்படும். , இங்கு [ என்பது அலைவெண் தறுவாய் 
விரைவு டே 4 வைச் சார்ந்தமைந்தால் ஏற 94 0; 
மேலும் ௩௩ நேரத்தைப் பொறுத்து மாறும். காண்க, 

தொகுதி விரைவு (௦0 161001); தறுவாய் விரைவு; 

குவான்ட்டம், (குவைய) இயக்கவியல்; குவான்ட்டம் 
(குவையக்) கோட்பாடு,. சார்பியலற்ற. 

். | 

அலையளவி 52 

ஒரு மின்காந்த அலையில், சமதறுவாய் உள்ள அடுத் 

... தடுத்த. பரப்புகளுக்கு: இடையில் உள்ள வடிவஇயல் 
இடை வெளியை(860016(110 8020102)அளக்கும் கருவியே 
அலையளவி: - (௫87606₹1). அளக்கப்படும் அலை 
செலுத்த அமைப்பைச் சார்ந்த: தறுவாய்: விரைவால் 

(phase velocity). ஏற்படும் கருவி 'அளவீட்டுப். பிரச் 

சனைகளைத்் தவிர்க்க, ஒளியின் விரைவைக் .'குறிப் 
பலையின் (812081) அலைவெண்ணால் வகுக்கும்போது 

கிடைக்கும் வெட்டவெளியின் அலை for gens (free 

space length) மேற்கோள் . அலைநீளமாகக் கொண்டு 

அலைஅளவிகளை அளவீடு Geuigs (calibrate) 

கொள்ளலாம். 
ஷிட் க ழ்த உட * ் 32 

100 MH அலைவெண் வரை பயன்படும் அலை 

அளவி, ஓர் ஒத்திசைவு காட்டி. (165018106 1001028101) 

. உடனமைந்த ஒத்திசைவித்த LC மின்சுற்றுவழியே, 
ஹெச், எர்ட்சு அவர்கள் பயன்படுத்திய. அமைப்பே 
இது, அலைகாணியின் தேர்வு, குறிப்பலையின் இறன் 
'மட்ட்த்தையும்” “(power 18961) துல்லிய்த் தேவையையும் 

- பொறுத்தது. பல -வாட்டுகளுக்கும் அதிகமாகத் இறன் 

மட்டமும் நடுத்தரத் துல்லியமும் தேவைப்பட்டால் b 
என்ற தொடர்: - நிலைத் தூண்டியுள்ள(861165 inductor) 
சிறிய ' 'குமிழ்.. “விளக்கை ஒத்திசைவு - காட்டியாகப் 
பயன்படுத்தலாம்.” தூண்டல் மின்னோட்டம் பெரும 

- மாகும்போது குமிழ் . விளக்கு ' சுடருடன். எரியும். 
“உயர்துல்லியமும், குறைந்த திறன் மட்டமும் உள்ள 
,போது 'விளக்கன் சுமையைத்' தாங்க முடியாது, 
ஒத்திசைவின்போது அதிகமான ever aed ath உள்ள 
'மின்கொண்மியின், (capacitor) ° மின்னழுத்தத்தை 
"ஒரு. “மின்துகளியல்''' இல்ட்ட் எலியால் '' (electronic 
voltmeter) அளக்கலாம். கொண்மி 'அளவில் மாறும் 

இயல்புடையதாகவும் .' ',அலைநீள : அலகுகளிலோ, 
'அலைவெண்ணிலோ' அளவீடு செய்யப்பட்டதாகவும் 

இருக்கவேண்டும்," ட் வை



... உயர் அலைவெண்களில், . நன்கு, வரையறுக்கப் 

பட்ட திறந்த கம்பி(006௩ 916)அல்லது அச்சொன்றிய 

தொடர்கள் (0௦8181: 116) அல்லது அலைவழிப் 
படுத்திகள் (௩௧16 ஐய1ம28) போன்ற: அலைசெலுத்த 
அமைப்புகளைப் (118௩501183100 8991211083) பயன்படுத்த 

வேண்டும்.. ..கட்டுமானக் . கோணத்தில் லீச்சர் 
கம்பிகள் : (164011612 wires) sag அச்சொன்றிய 
“அலைஅளவி : அல்லது குழிவு ... ஒத்திசைப்பியைப் 
போன்ற :- குறுக்கிணைத்த பிரிவுகளே, ஏற்றவை. 
அலைஅளவி ஒத்திசைவுப் புள்ளிக்கு . இசைப்பிக்கப் 
.பட்டதைக் (10060). கண்டறிய மின்துகளியல் . நிலை 
யலைக் காணிகளைப்(818 0102 wave detectors) uwer 
படுத்த. வேண்டும். காண்க, . குழிவு : ஒத்திசைப்பி 
(cavity resonator); நிலை அலைக் காணி; அலைநீளம் 
SLBA. ண்டர் ஐ 55 ர வட “டக aed <i? 

SpmouIussd 

'அமைதியான :: ஒரு : நீர்ப்பரப்பின் : மீது ' .ஒரு 
.கல்லைப் போட்டால் அந்தக்: கல் விழும். இடத்தைச் 
“சுற்றி அலை வளையங்கள் தோன்றி விரிந்து நகர் 
“வதைக் காணலாம். இதுபோலவே, நீளமான மெல்லிய 
கம்பியின் ஒரு முனையை நிலையான ஓர் ஆணியில் 
கட்டிவிட்டு மறு முனையைக் கையில் இழுத்துப் 
பிடித்து, மேல் கீழ்வாக்கில் ஒரு “சுண்டு சுண்டினால் 

கம்பியின் வழியாக அலை ஒட்டம் உண்டாவதைக் 

காணலாம். இவை இரண்டும் அலை: இயக்கத்திற்கு 
-நல்ல' ்.எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும், ஓர் ஊடகத் 

இினூடே * இத்தகைய அலை இயக்கம் உண்டாகும் 
பொழுது ஊடகத்தின் துகள்கள் :' 'இடம்பெயர்ந்து 
நகர்வதில்லை; அவை இருக்கும் இடத்திலேயே அதிர் 

கின்றன. ' இந்த அதிர்வுகள் ஓர் : இடத்திலிருந்து 
"மற்றோர் ' இடத்திற்குச் ' செலுத்தப்பட்டு, அலை 
Busan மூன் செல்கின்றது. த ல 

fo: ம a 
tas ie Chae abe. 

ToT 
AFD 

bub 4, அலையும் அலை நீளமும் _ 

அலை நீளம், கையில் பிடித்திருக்கும் கம்பி மூனை 
யைத் தொடர்ந்து மேலும் கீழும் (படம் 1) அசைத் 
தால்,' கம்பி வழியாகத் தொடர்ந்த அலை ஓட்டம் 

- அலையியக்கம் :367 

உண்டாவதைக் காணலாம். இந்த அலை இயக்கத்தில் 
அலை முகடுகளும் (006518) அலை அகடுகளும் (110028) 

உண்டாகின்றன; அடுத்துள்ள.இரண்டு அலை முகடு 
கள் அல்லது அலை : அகடுகளுக்கு. இடையேயுள்ள 
தொலைவை Bena | நீளம் (wave length A) aH 
றோம். வரப eat : . ய. A 

அலைவேகம், அலை இயக்கத்ின்போது ஊடகத் 
"இன் துகள் முன்னும், 'பின்னும் ஒருமுறை 'நகர்ந்தால் 
 ளடகத்தின் அலையானது ஓர் அலைநீளத் தொலைவு 
நகர்கிறது. இவ்வாறு துகள் ஒரு நொடியில் ॥ அலை 
;வகளைச். செய்.புமானால் அதன் அதிர்வெண் ௩ 
ஆகும். அப்பொழுது ' அலையானது ௦ தொலைவு 
நகரும். ஒரு நொடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் 
அலை கடக்கும் தொலைவு அதன் விரைவு 
“(78100117 - 0) எனப்படும். : ஆகையால் அலையின் 
விரைவு ரே 94 இவ்வாறு, . ஓர் அலையியக்கத்தின் 
விரைவானது அதன் அலைவெண், அலைநீளங்கஎ:ன் 
பெருக்கலுக்குச் சமம் ஆகும். இது எல்லாவகை அலை 
களுக்கும் பொருந்தும் ஒரு பொது விதியாகும். 
பொருள்கள் அலைவுறும்பொழுது ஒரு முழு அலை 
"வுக்கு ஆகும் நேரம் அலைவு நேரம் (ற61100,1) எனப் 
படும். அதிர்வெண் என்பது ஒரு நொடியில் நிகழும் 

  

  

அதிர்வுகள் அல்லது அலைவுகளின் எண்ணிக்கை 

யாகையால் 7-2 அகும். 

நர் [டை ந 

| 
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ot | 
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படம் 2. ச£ரிசை டூயக்கம் 

சீரிசை இயக்கமும் அலை இயக்கமும், ஒரு வட்டப் 
பரிதியில் நகரும் £ என்ற ஒரு துகளைக் கருதுவோம். 
1 என்பது YOB என்ற விட்டத்தின் மீது வரையப் 
பட்ட செங்குத்துக் கோடாகும். 1 என்ற துகள் வட் 
டப் பரிதியில் இடஞ்சுழியாகச் சுற்றும்பொழுது 14 
என்ற புள்ளி 0 என்ற வட்டத்தில் மேலும் Gap 
மாக நகரும், வட்டப் பரிதியில் ஒடும் துகளின் 
வேகம் சீராக . இருக்கும்பொழுது 14இன் இயக் 
கத்தைத் தனிச் சரிசை இயக்கம் (simple harmonic 
101100) அல்லது தனி அலை இயக்கம் என்கிறோம்,
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௦-என்ற புள்ளி, துகளின் “' தொடக்க -- இடம் 
எனவும் துகளின் கோணவீரைவு (ஜகா velocity) 
௨ எனவும் கொள்வோம்; துகள் இல் இருக்கும் 
பொழுது 14 என்னும் புள்ளி 0 வில் அமையும். t 
நொடி நேரம் கழிந்த. பின்பு, இத்துகள் £ என்ற 
புள்ளியை அடையுமானால், 14 இன் இடப்பெயர்ச்சி 
OM ஆதம். %௦0 என்ற... கோணம் ௦( ஆகும். 014 
என்பது ந] க்குச் சமம், ஆகையால் 0211 என்னும் 
முக்கோணத்தின் வாயிலாக, இந்த இடப்பெயர்ச்சி 
“PN = OP sin ot gAng. இதில் 02 என்பது 
UL SDH Qoob. இதனை ௨ எனக் கொள்வோம். 
ஆகையால் இடப்பெயர்ச்சி, 014 ௯ 211 a sin ut 
அதாவது Y = asin ot, as தனிச்சீரிசை இயக்கச் 
சமன்பாடு ஆகும், ' 

ye ae 

உ என்னும் துகள், ஒரு. முறை. வட்டத்தில் 

- சுற்றும்பொழுது அதற்கு ஆகும் ' | 
நொடிகள் ஆகும். இந்த: நேர்த்தில் உ. என்னும் பள்ளி 

9G முழு அலைவு அலைறது. அந்த; அலைவு 
2m. ஆல் 

நேரம்" ரகக் 

நேரத்தை T என்று கொண்டால் T= 

சரிசை இயக்கத்தில் இயங்கும் ் ஒரு அன்த இட்ப் 
பெயர்ச்சிக்கும் அது எடுத்துக்கொள்ளும் காலஅளவுக் 
கும் இடையே உள்ள "“தொடர்பினைக் &மே உள்ள 
வரைபடம் (படம் 8) காட்டுகிறது. . இதுவே ஓர் 
அலை அமைப்பைக் குறிக்கும். தனிச் சீரிசை இயக்கச் 
சமன்பாடே இந்த அலை Oe விளக்க 
வல்லது. 
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காலஅளவு —   
௪. 

ப 
படம் 3, தனிச் ஒரிசை இயக்க : அலை: 

ஒலி 'அலைகள். ஒலி. அலைகள் உண்டாவதற்கான 

அடிப்படை, பொருள்களின் அதிர்வுகளாகும். ஒரு 
வீணையை மீட்டும்பொழுது அதிலுள்ள கம்பி அதிர் 
கிறது; ஒரு புல்லாங்குழலில் 
அதிலுளள காற்று அதிர்கிறது; ஒரு மிருதங்கத்தைத் 
தட்டும்பொழுது அதில் உள்ள சவ்வு அதிர்; 

நாம் பேசும்பொழுது தொண்டையில் உள்ள குரல் 
நாண்கள் . அதிர்கின்றன: இவ்வாறு, : அதிரும் 
பொருள்கள் ஒலி அலைகளை உண்டாக்குகின் றன , 

ஊதும்பொழுது' 

612). களடகத்தின் .மீள்தன்மையான து,” 

:துகள்களைப் பழைய நிலைக்குக் ': 
தேவையான: விசையைத் தருகிறது. . 

யுற்ற துகளில் .. இருந்து 

- ஒலி அலைகள் மீள் அலைகள் (618516 waves)- 
ஆகும். இவை செல்ல ஊடகம் தேவை: இந்த ஊடகத் 
திற்கு இரண்டு பண்புகள் இருக்க வேண்டும். ஒன்று 
மீள் தன்மை (6185(101(3); மற்றொன்று 'நிலைமம் (1£- 

அதனூடே 
'அலை செல்லும்பொழுது ' இடப்பெயர்ச்சி அடையும் 

"கொண்டுவரத் 

இடப்பெயர்ச்சி 

அதனை .., அடுத்துள்ள 
துகளுக்கு உத்தம்(100801001) இடம் மாறத் துணை 
செய்கிறது. ஓர் ஊடகத்தின்: வழியாக "ஓர். அலை 
பநகரும்பொழுது ஒரு புள்ளியிலுள்ள இயக்க ஆற்றல் 

ஜீ 

மாறுகிறது. . இந்தப் 

இருக்கும், , இடத்திலேயே அதிர்வின் றன. 

அதற்கு: 'அடுத்த : : புள்ளியில் . :நிலை:-.' ஆற்றலாக 
். புள்ளியில் :- உள்ள ப'நிலை 

ஆற்றல் அதற்கு அடுத்தபுள்ளியில் இயக்க ஆற்ற 
லாக மாறுகிறது. இவ்வாறு ஆற்றலானது, 
தொடர்ந்து ஒன்று இன்னொன்றாக மாறுவதன் 
வாயிலாக ஓர் இடத்திலிருந்து . மற்றோர் இடத் 

திற்குச். செலுத்தப்படுகறது. இதில், "ஊடகத்தின் 
துகள்கள் இடம்பெயர்ந்து நகார்வதில்லை; அவை 

: அவ்வளவு 
தான்... - துகளிலிருந்து இந்த... அதிர்வுகள்... ஒரு, 
இன்னொரு துகள் என்று இடம் மாறி ஓடுகின் ரன, 
அப்பொழுது அலை ஓட்டம் நிகழ்கிறது. இந்த 
அலை ஓட்டத்தின் வேகம் அது செல்லும் ஊடகத்தின் 

.மீள் தன்மையையும் அடர்த்தியையும் பொறுத்தது, 

ஒலியின் 
, எண்கள் ($0601110 116818), அடர்த்தி 

ஊடகம் வளிம நிலையில் இருந்தால், அப்பொழுது 

வேகம் வளிமத்தின் “அழுத்தம், வெப்ப 
ஆ௫யெவற்றைப் 

(பொறுத்து அமையும், அதோடு, . ஒரு வளிமத்தில் 
ஒலியின் வேசம், வளிம வெப்பநிலையில் இருமடி 

மூலத்திற்கு (square root) நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். 
ஆகையால், : வேறுபட்ட வெப்பநிலைகள் நிலவும் 
காற்று மண்டல அடுக்குகளின் ஊடே, ஒலி அலைகள் 
செல்லும்போது, ' அவற்றின் வேகம் மாறுபட்டு, 
ஒலிவிலகல் (refraction) நிகழ்ந்து, அற்புதமான ஓலி 

நிகழ்ச்சிகள் ' தோன்றுகின்றன. வளிமப் பொருள் 
களைவிட, நீர்மப் பொருள்களில் . ஒலியின் வேகம் 
அதிகம், அதேபோல, நீர்மப் பொருள்களைவிடத் 

இண்பொருள்களில் இதன் வேகம் அதிகம். எடுத்துக் 

காட்டாக, ஒலியானது, காற்றில் நொடிக்கு 330 

மீட்டரும், கடல் நீரில் 2031 மீட்டரும், உருக்கு 

உலோகத்தில் 6858 மீட்டரும் செல்வது, : சுமார் 
ஒரு -கிலோ£ராம் எடையுள்ள டி-என்-டி. (INT) 

வெடிமருந்து வெடிக்தம்பொழுது ௮ந்த ஓசையைக் 

காற்றில் சுமார் 3.2 கிலோ மீட்டர் தொலைவு 

வரைதான் : கேட்க : இயலும். : - ஆனால் கடல் நீரில் 

அந்த ஒசை பல ஆபிரம் இலோ மீட்டர் தொலைவு 

வரை கேட்கும். அடர்த்தி அதிகமான, கடினமான 

ஊடகங்கள் : அடர்த்தி குறைந்த உட கங்களைக் காட் 

டிலும் வேகமாக ஒலி ஆற்றலைக் கடத்துகின்றன. .



.. அதிரும் பொருள்களில் அதிர்வெண்... 20-க்கும் 
20 0,000-க்கும் இடைப்பட்டிருக்கும்போது உண்டாகும் 
ஒலி அலைகளை நம் காதுகளால் கேட்க இயலும், 
இதற்கு, . வெளிப்பட்ட அதிர்வெண்கள் கொண்ட 
ஒலி அலைகள் நம் காதுகளுக்குக் கேளா. இவ்வாறு 
நம்' காதுகளுக்குக் கேட்காத,  20,000-க்கும் 
மேற்பட்ட அதிர்வெண்கள் கொண்ட ஒலி 
அலைகள் *கேளா ஒலி: (1418508106) அலைகள் எனப் 
படும். இவ்வொலிகளின் ஆற்றல் செவியுணரும் ஒலி 
அலைகளின் ஆற்றலைவிட மிகவும் அதிகமாகும். 

அலை இயக்கத்திற்குரியய. பொதுவான பண்பு 
களாகிய அலை . விலகல் .. (1611801100), உட்கவா்தல் 
(absorption), அலை பிரிகை- (0150215100), அலைக் 
குறுக்கீட்டு விளைவு. (104611670006), அலை விளிம்பு 
விலகல் (diffraction) முதலியன ஒலி அலைகளுக்கும் 

பொருந்தும். 

திண்பொருளில் அலை இயக்கம், திண்பொருளில் 
செல்லும் அலை வடிவங்களை மூன்று வகைகளாகப் 
பிரிக்கலாம். அவை,குறுக்கலைகள் ((₹80970196 waves), 

நெட்டலைகள் (1012101081), மூறுக்கலைகள் (10151௦- 

nal waves) எனப்படும். . விறைப்பாக இழுக்கப்பட்ட 
ஒரு மெல்லிய கம்பியில் செல்லும் அலைகள். குறுக்கு 
அலைகள் ஆகும்.குறுக்கலை இயக்கத்தில் ஊடகத்தின். 
துகள்கள் அலை செல்லும்... திசைக்குச் செங்குத்தாக 

அதிரும். , அப்பொழுது. அலை , முகடுகளு:ந் அகடு 
களும் தோன்றும், நெட்டலை இயக்கத்தில் ஊடகத் 

தின் துகள்கள் அலை செல்லும். , திசைக்கு இணை 
யாக அதிரும், அப்பொழுது. அலை ) நெருக்கற்களும் 
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நெருக்கம்.     
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(condensations), 
தோன்றும். 

தளர்வுகளும் (rarefactions) 

ஒரு தடித்த உருளை வடிவத் திண்பொருளை 
எடுத்து அதன் ஒரு முனையை உள்ளங்கையில் 
தொட்டுக் கொண்டு, மறுமுனையில் ஒரு சுத்தியால் 
மெதுவாகத் தட்டினால் உள்ளங்கையில் அலை 

அதிர்வை உணரலாம். இதில் அலையானது நெட் 

டலை :- வடிவில் செல்கிறது. இந்த அலையின் 

வேகம் ௦ “477 ஆகும். இதில் ர என்பது 

திண் பொருளின் யங்" மீட்டிக் கெழு (Young's 
modulus of elasticity), ச என்பது - அடர்த்தி. 
ஓர் உலோகத் துண்டின் ஒரு மூனையைத்' தொடர்ந்த 
அதிர்வுக்கு உள்ளாக்கினால் அதனூடே தொடர்ந்த 
நெட்டலை இயக்கம் தோன்றும். இந்த அலை இயக் 
53590 தோன்றும் ஒரு நெருக்க மையத்திற்கும் 

அதனை - அடுத்துள்ள தளர்வு மையத்திற்கும் - இல. 
யிலுள்ள தொலைவு 1 என்பது - குறிப்பிடத்தக்கது. 

  

ஓர் உலோகத் தண்டின் வழியாக முறுக்கு அலை 
களையும் செலுத்த முடியும். (படம் 6(அ)-இல் ஓர் 
உருளை வடிவ உலோகக் தண்டு . காட்டப்பட்டுள் 

ளது. அதன் மீது அதன் அச்சுக்கு இணையாக க 

என்னும் கோடு வரையப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தண் 

டின் 8ம் முனையைக் கெட்டியாகப் பொருத்திவிட்டு 
மேல் முனையை ஓரு குறிப்பிட்ட அளவு திருனால் 
க என்ற நேர். கோடும் இருகல் அடைந்து க, 
என்ற நிலையை அடையும். இவ்வாறு ஒரு நீளமாக 
உலோகத் தண்டைத் திடீரென்று திருகினால், தண் 
டில் முறுக்கலை தோன்றி ஒடும், இதே தண்டை 
மாறிமாறி முறுக்கனால் (81160ஈ21102 191915) முறுக் 
கலையானது தொடர்ச்சியாகத் தோன்றித் தண்டின் 
வழியாக ஒடும். இந்த நிலையைப் படம் 6-ஆ காட்டு 
கிறது, இத்தகைய முறுக்கலையின் ' வேகம் 

Cc ரத Nie AGL. இதில் 114 என்பது விறைப்புக் , 

கெழு: ( rigidity . modulus); என்பது தண்டின் 

அடர்த்தி... | ப்ட். 
்"" பாய்மப் பொருளில் லி ் அலைகள், அதிரும் 
பொருள்கள். pall அலைகளை உண்டாக்குகின்றன.' 
அதிரும் ஒரு " பொருளைக்: கொண்டு ஒரு திண. 
பொருளைத் தொடும்பொழுது திண்பொருளிலும் 
அலைகள் உண்டாசின்றன. இந்த அலைகள் குறுக் 
கலைகளாகவோ, நெட்டலைகளாகவோ, முறுக்கலை 

களாகவோ இருக்கலாம். இந்தத் திண்பொருளுக்கு 
அருகில் காதை, வைத்துக் கவனித்தால் ஓலி அலை 
களை உணரரமுடியும். இதேபோல, நீர்மப் பொருள் 

களிலும் வளிமப் பொருள்களிலும். ஒலி அலை 
களைச் செலுத்த முடியும், வால் நீர்மம், வளிமம் 

ர்
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மடம் 6.. முறுக்கலைகள் .. 

" ட ௩ 5 a - 

Og end : 

போன்ற பாய்மப் பொருள்களை . முறுக்கி. விறைப்' 
பாக்க. முடியாது, இவை, இளக ஓடக்கூடியவை. 

ஆகையால், இப்பொருள்களில் .. , மூறுக்கலைக ளைத் 

தோற்றுலிக்கமுடியாது. இதே , காரணத்தால் வளி, 

மப் பொருள்களில் . குறுக்கலைகளும்: .உண்டாவ, 

இல்லை. ஆகையால் இப்பொருள்களில் ஒலி அலைகள் . 

Dip naire மட்டுமே, செல்கின்றன. 7” ௩.௩5 
ச் 

- ஒரு ‘otis, பொருளில் ஒலி அலையின் , "வேகம். 

சே = / & அகும், இதில். 18 என்பது. பொருளின் 

பரு மீட்டிக்” ் கெழு (bulk © modulus)’ "ஆகும்: 2. 

என்பது அடர்த்தி. ஆனால் ஒரு “முழுமையான: 

(982220) வளிமத்திற்கு இந்தப் பருமீட்9ிக் கெழு 8 ம் 

ஆகும், இதில் ம என்பது வளிமத்தின் அழுத்தம்; 

என்பது வளிமத்தின் நிலைஅழுத்தத் தன்வெப்ப 

எண்ணுக்கும், நிலைப்பருமன் அளவுத் ,தன்வெப்ப, 

எண்ணுக்கும். இடையே... உள்ள், விதம். , dn te ் 

ட் ஆகையால் ௦ =. அட்ட as et Re என்று. 

தவ he 5 

= 6 we Y ழ் 
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Whe ந டில் 1 ௫0 1 டவ் ணன் 6 ப்பட பதத me af NSP pe இல் as Mod Wide 

நிலை அலைகள். ஓர் டத்தின் வழியாகச்' செல்- 

் லும் அலை ஒட்டம் ஓர் இடத்தில்: தடைப்பட்டு, வந்த - 

வழியே திரும்பி வரும்பொழுது நிலை: “அலைகள் 

(stationary waves) உண்டாகின்றன (படம் 7), இதில் -- 

.எதிர்கணுக்கள் 

ஆனால், 

'அதிர்வெண், ஆகையால் ௩. கத 

முன்னோக்கிச் செல்லும் அலையும், மோதித் -இரும்பி 
வரும் அலையும் ஒரே வகையான இயல்புகள் உடை 
யவை. இவைகளுக்கிடையே உள்ள ஓரே வேறுபாடு, 
ஒன்று நேரான அலை என்றால் மற்றொன்று அதன் 
மீது 'கவிழ்ந்திருக்கும்: திரும்பிய அலையாக அமையும், 

- ose! 7 

     

அயம். ் 7 நிலை அலைகள். 

இந்த ‘Benes அலை அமைப்பில், sso Bic ஒரு: 
புள்ளியில் உண்டாகும் ,இடப்பெயர்ச்சியானது, அப் 
புள்ளியில்: : ஒவ்வோர் . அலையும் ' தனித்தனியாகத் ' 
தோற்றுவிக்கும்: இடப்பெயர்ச்சிகளின் : வெக்ட்டார்: 
கூட்டல் ஆகும். இந்த அடிப்படையில் ' ஒரு: Bena 
அலை இயக்கத்தின் வடிவம் படத்தில் காட்டியது 
போல் அமையும் எதிர்பலிப்புப் பள்ளியில் இருந்து: 

4322 
கணக்கிட்டால் eo “இர 24 முதலிய தொலைவுக 

_ளில் உள்ள புள்ளிகளில் இடப்பெயர்ச்சியே இராது. 
இப்புள்ளிகள் கணுக்கள் (nodes) எப்பட, மாறாக 

3A. 5a இந்தப்எ இர்பலிப்புப் புள்ளியிலிருந்து, 1.4 

முதலிய தொலைவுகளில் : உள்ள புள்ளிகள் உச்ச 
அளவு ' இடப்பெயர்ச்சி: : அடையும். இப்புள்ளிகள் 

- (8ற110065) எனப்படும், இந்த 
நிலை அலை அமைப்பில் எதிர்பலிப்புப் புள்ளியில் 
எப்பொழுதும் கணு. : மட்டுமே ,, அமையும். ஒரு 
மெல்லிய கம்பியின் நீளம் | எனவும், அது ஒரே ஒரு 
வளையம் , கொண்டு (படம் 8) அதிர்வதாசவும் 

கொண்டால், 1-1. அகும். அதாவது," ‘A hy 1. 
rit? ry ef od 

: அலை இயக்கத்தின். : (வேகத்திற்கான.. 

, பொதுச்) 'சமன்பாடு, - c= = va; [/ இதல் : vy என்பது 
‘Cc oot "IG? 

எதி. தடட ர 
என்று ஆளும்; ] அளவு நீளம். கோண்ட: "இந்தக் 

- கம்பிபல்வேறு எண்ணிக்கை உள்ளவளையங்களோடும் 
ட்டம் வ ரோ ப D mee ow டி



  

  

க : ச இரக 

“படம் 8, ஒற்றை வளைய நிலை அலை 

அதிரக்கூடும், : கம்பி 'அதிரும்போது :-இரண்டு 
வளையங்கள் : உண்டானால்: அதஇர்வெண், 

து 

டி - 
௩.4 

y= >t a மூன்று வளையங்கள் உண்டானால் 

௩ 1° 

Wy 

WD 

மின்காந்த அலைகள். மின்காந்த அலைகள் ஒலி 

அலைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. வானொலி 

அலைகள், மைக்ரோ அலைகள் ( 1010 எரா), வெப்ப 

அலைகள், ஒளி அலைகள், "எக்ஸ்கதர். அலைகள், 

காமா கதிர் அலைகள் ஆகியவை மின் காந்த அலை 

கள் ஆகும். இவற்றில் மின்புலமும் காந்தப்புலமும் 

உள்ளன. மின்புல ஆற்றல், மீள், அலைகளில் உள்ள 

நிலை ஆற்றலுக்கும், காந்தப்புல ஆற்றல் இயக்க 
ஆற்றலுக்கும் ஒப்பாகும். மின்காந்த அலைகள் மின் 

புலம் காந்தப்புலம் ..ஆயெவற்றால் ஆனவையாத 

லால் மின்னியல், காந்தவியல் அடிப்படை ' விதிகள் 

இந்த அலைகளுக்குப் பொருந்துவனவாக இருக்க 

வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் ' ஜேம்ஸ் கிளார்க் 

மேக்ஸ்வெல் (13௫66 0141 நக௧௩௭611) ' என்னும் அறி 

ஞர்கள், மின்னியல்: காந்தவியல்களில் உள்ள 

மிகவும். இன்றியமையாத. நான்கு அடிப்படை விதி 

களை எடுத்து அவற்றிற்குக் கணிதச் . சமன்பாட்டு 
வடிவம் தந்தார். இந்தச் சமன்பாடுகள் மேக்ஸ்வெல் 

சமன்பாடுகள் எனப்படும். அவை * ல 

பட்டப் எநத ப பட 

எ ப்ற்றி ட் 
வேர் க ட... ட் 

கட்டு பரிது ட்ட ம... 
ன். ச் curl EB = ees 31 ் 

், வர ந க் Hy af 

ப்பட்ட ath த. ட் 98 
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இந்தச் சமன்பாடுகள், பொதுவாக ் வெற்றிடத்தில் 

இயங்கும் மின்காந்த 'அலைகளுக்குப் பொருந்தும்: 

இந்தச் சமன்பாடுகளைத் தக்கபடி மாற்றி அமைத்து 

எந்தவொரு அடகத்துற்கும் பொருந்தும் வண்ணம் 

செய்யலாம். இவற்றில் : உள்ள ந என்பது மின்புல 

அடர்வையும், 8 என்பது காந்தப்புல அடர்வையும் 

அலையியக்கம் . 991. 

குறிக்கும். ௩ என்பது வெற்றிடத்தில் மின்புல ஊடுரு 
வத் தன்மையையும் (06£௰1(1717), 2, என்பது வெற் 
றிடமானது காந்தப்புலத்திற்கு ஆட்படும் தன்மை 
யையும் (permeability) GM&Gw. p craig Weir 
OL. அடர்த்தி, தி 

1. பொதுவாக,அதிர்வலையை விளக்கும் சமன்பாடு, 

772 ௯ as _9%. 
ஓ3 213 

என்பதாகும்.இதில் உள்ள 8 என்பது அலையியக்கத் 
தில் இயங்கும் ஒர் அளவை, * என்பது அந்த 
அலையியக்கத்தின் வேகம்..." மேலே : குறிப்பிட்ட 

மேக்சுவெல் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு மின்புலம் 
காந்தப் புலங்களுக்கான அலை இயக்கச்சமன்பாடு 
களைப் பெறலாம். அவை முறையே, ் ் 

07 
77112 = Fo Eo oY 
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av 
  

என்பனவாகும். இந்த இரண்டு சமன்பாடுகளையும் 

1 . 1 ழ் 
டட ae 2 at 

என்னும் பொதுச் சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது, 

௪ 782 6 என்ற தொடர்பு கிடைக்கிறது. மின்   

y2 

காந்த அலையின் வேகத்தை ௦ என்று கொண்டால், 

3 
௪ * 8 

1. 
(த. அரக் 

N Fo € 

இந்தச் சமன்பாடு செய்முறை முடிவுகளோடு 

பொருந்துவதாக உள்ளது. இதிலிருந்து மின்காந்த 

அலைக் கோட்பாட்டின் சிறப்பு விளங்குகிறது. மின் 

காந்த அலைகளில் மின்புலமும் காந்தப்புலமும் அலை 

யியக்கம் கொண்டு இயங்க, அலையாற்றல் ஓரிடத்தி 

லிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குச் செல்கிறது, மீள் 

அலை அல்லது. அதிர்வலைக்கும், மின்காந்த அலைக் 

கும் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வேறுபாடு, அதிர் 

வலைகள் செல்ல ஓர் ஊடகம் தேவை; ஆனால் மின் 

காந்த அலைகள் செல்ல ஊடகம் தேவையில்லை 

என்பதாகும். அதனால்தான், சூரியனிலிருந்து நெடுந் 

தொலைவு வெற்திடத்தின் வழியாக ஒளியானது 

பூமியை : வந்தடைகிறது. - மின்காந்த அலைகள் 

அனைத்தும் வெற்றிடத்தில் ஒரே அளவு வேகத்தில் 

செல்லுகின்றன. இந்த வேகம் நொடிக்கு ஏறத்தாழ



992. அலையியக்கம், கீர்மங்களில் 

3 4 105 மீட்டர்கள் ' ஆகும்; அதாவது ஒரு வினா 
டிக்கு 7,86,000 மைல்கள் ஆகும். இந்த மின்காந்த 
அலைகள் பூமியைச் சுற்றி வளைந்து செல்லக்கூடு 
மானால் அவை ஒரு நொடி நேரத்தில் பூமியை கட்டு 
முறைகளுக்கு மேல் சுற்றிவிடும், : ் 

நண ஆர், இரா, 

நூலோதி 

1, McGraw-Hill Encyclopaedia of Science and Tech- 

். nology, McGraw-Hill,Book Co., New York 1980. 

2. Main I. G., Vibrations and Waves in | Physics, 

McGraw-Hill Book Company, New York,” 1978. 

~ 

அலையியக்கம், நீர்மங்களில் 

நீர்மங்களில் அலைகள் பரவும்போது, வேலை 

செய்கின்ற விசைகள் : ஈர்ப்பு, பாய்பொருள் நிலை 
யியல் அழுத்தம், பரப்பு இழுவிசை ஆகும். பாகியல் 
தன்மையால் உண்டாகும் :.தடையுறு செயல் 
பொருட்படுத்தப்படுவதில்லை, நீர்மங்களில் அலை 
கள்" பரவும்போது: துகள்களின் . இயக்கம் : முழுவது 
மாகக் குறுக்கலை .இயக்கமாகவோ நெட்டலை . 
இயக்கமாகவோ இராது, ஆனால் 

தால் துகள்களின் பாதை ஒரு வட்டமாகவோ, 
நீள் வட்டமாகவோ இருக்கும். நீரில் மிதக்கும் தக் 
கையின் வழியாக அலைகள் பரவிச் சென்றால் தக். 

கையின் பாதை வட்ட வடிவமாக இருக்கும், 

    நீர் பரப்பு . 2 ன 

1, நீர் அலைகள் கடக்கும்போது phot ues | 

அவனின் நீரின் அழத்தைலிடக் குறைவாக இருந் 
தால் துகள்கள் வட்ட்வடிவப் ' பாதைகளில் . நகரும். 
நீரின் அடிமட்டத்தருகே துகள்களின் பாதை நீள் 

இரண்டும்" 
சோர்ந்த இயக்கமாக இருக்கும்... இத்தகைய: இயக்கத் . 

வட்ட வடிவமாக இருக்கும். அடிமட்டத்தில் அலை 
இயக்கம் முழுவதும் :' நெட்டலை இயக்கமாக 

இருக்கும், 7 

foes, ° 

ட் \ 

  

  

படம் 2. BMD 'அலைமியக்கத்இன் போது * ந்கள்களின் 

ட்ட பாதை cen sao, , 
கடு ப ஷூ 

epee Sesindcs நீர்மப் பரப்பின். மீது பரவும் 
அலைகளின் திசைவேகம், ஈர்ப்பு விசையையும் பரப்பு, 
இழுவிசையையும் சார்ந்திருக்கிறது.! 2: அடர்த்தியும். 

1 பரப்பு இழுவிசையும் கொண்ட - நீர்மத்தில் பரவும் 
அட்டனில் கட்க we 

“pS a ey Eat ட ் on, ut, 

் ஆடும்... 

4 என்பது .- aeons 8* என்பது. யுன் 
ஈர்ப்பு முடுக்கமாகும்... : ah 

a = ௦, ஃ என்ற இரண்டு ee mebhes 
அலைகளின் திசைவேகம் முடிவிலி மதிப்பைக் 
கொண்டுள்ளது. சுழி மதிப்புக்கும் .-' முடிவிலி. 
மதிப்புக்கும் இடையில் 4 வின் ஒரு குறிப்பிட்ட 
மதிப்புக்கு அலைகளின் இசைவேகம் சிறும 
மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்... &. வின் : இக் குறிப் , 
பிட்ட மதிப்பு மாறுநிலை அலைநீளம்) 

எனப்படும்; aE, 2௭3, |   aap இவற்றின். ,பெருக்கற் 

பலன் ஒரு மாறிலியாகும். எனவே. = த 
on 9 

ஆக.. "இருக்கும்போது இன. மதப்பு: “துமமாக 
படம் i af “ot ae 

Lake 

see 

ge 4 ag ' ஹ் ர்) ; 

10" பண்ட் ges acd... r



ம] 

ge 

Ae = er ர் 
22 

எனவே aa ee மதிப்பை விட அதிக 

மாக இருந்தால், >= ah 
2 \ 

eM", மதிப்பு கொள்ளமல் விடுக்கப்படும், எனவே 

Y = / திசைவேகம் 2-யைச் சார்ந்துள்ளது. 

  

ன Ae? 

மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது 

அலைகள் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகப் பரவுகின் 
றன. எனவே , இப்படிப்பட்ட . அலைகள் ஈர்ப்பு 
அலைகள். என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 

் 'அலைநீளமும் (209) நீர்ம ஆழமும் (ம), ஏறத்தாழச். 
சமமாக இருக்கும்போது ''அலைகள் பரவும் திசை 
வேகம் கீழ்க்கண்டபடி எழுதப்படுகிறது. 

vy 2 = tanh —— 

இ nh 2® சே _ 2 2rh பத் -2ch / 

4 a 

2ம் ட சர் 
e+} 

we ட A பூ ea 

அலைநீள த்தைலிட் 'நீர்மத்தின் ஆழம் குறைவாக 

இருந்தால் ட். ன 

ர ட அட்ட உய்   

a a 

«9 ne உட y_2nh 
On % a 

= gh 

. எனவே  அழமற்ற் நீர்மத்தில் ' ் அலைகள் பரவும் 

இசைவேகம் அலைநீளத்தைச் சார்த்து இல்லை. 

ஆழமான நீர்மத்திற்கு ‘tanh (அ) 1 

எனவே 2” 2௨, ஆகையால் , ஆழமான நீர்மத்தில் 
7 

இசைவேகம் அலைநீளத்தைச் 
அலைகள: பரவும் 

சார்ந்துள்ளது. 

அலைகள் ஆழமான ! நர்மத்திலிருந்து ஆழமற்ற 

நீர்மத்திற்குப் , பரவும்போது 2 முதலில் மெதுவாகக் 

குறைந்து, பின்னர் ம் வீதம் குறைகிறது. கடலி 

லிருந்து - தரையை '' அலைகள் நெருங்கும்போது 

அவற்றின் திசைவேகம் குறைகிறது. மேலும் கரை 

"23 செ.மீ[நொடி) 
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ஓரத்தில் துகள்கள் நீள்வட்டப் பாதைகளில் இயங் 
கப் போதிய ஆழம் இல்லாத காரணத்தினால் . 
அலைகள் திரும்பவும் கடலை , நோக்கச் சென்றுவிடு 
கின்றன. 

நுண்புழை அலைகள் ரி சிற்றலைகள். அலை 
நீளம் மாறுநிலை மதிப்பை வீடக் . குறைவாக இருந் 

தால் =e யின் மதிப்பு. Garerenran திளன்ப்ப௫ 
77 ம co. i 

கிறது. எனவே-" அணைகளின் - திசைவேகம் 

fat 
7= 42 ட. 
துள்ளது, அலைகள் நீர்மத்தின் பரப்பு இழுவிசையீன் 
காரணமாகப் பரவுகின்றன. இப்படிப்பட்ட அலை 
கள் நுண்புமை அலைகள் அல்லது சிற்றலைகள் 
என்று அழைக்கப்படுகின் றன, 

  இசைவேகம் _ மயைச் சார்ந் 

- நீரின் மேற்பரப்பில் காற்று வீசும்போது, நீரின் 
மேற்பரப்பு அடுக்குகள் பின்னிமு விசையை உணர் 

இன்றன. : இதனால் நீர்ப்பரப்பின் மேல்: அலைகள் 
உண்டாக்கப்படுகின்றன. . அலையியக்கத்தின்போது 
முகடுகளில் ' அலைகளின் .முன்னேறு திசைவேகம் 

காற்றோட்டத் இசைவேகத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். 
காற்றின் திசைவேகம் 28 செ.மீ/நொடி மதிப்புக்குக் 
குறைவாக இருந்தால்: அலைகள். உண்டாக்க முடிவ 
இல்லை. உயர்ந்த வேகம் கொண்ட காற்று ஒரே 

சமயத்தில் சிற்றலைகளையும் : : அலைகளையும் 
உண்டாக்குகிறது. ் ; 

ஒரு நீர்ம ஒட்டம் அதன் பாதையிலுள்ள ஒரு 
தடையைக் கடந்து செல்லும்போது பல்வேறு அலை 
நீளங்களுடைய அலைகள் உண்டாக்கப்படுகின்றன..: 
நீர்ம ஓட்டத்தின் திசைவேகம் சிறும மதிப்பைவிட 
அதிகமாக இருந்தால் (நீருக்குச் சிறும இசைவேகம் 

அத்திசைவேகத்திற்கு நீர்ம 

ஓட்டத்தை எதிர்த்துச் செல்ல முயலும் வெவ்வேறு 
அலை நீளங்களையுடைய இருவகை அலைகள் 
உள்ளன. இவை நீர்ம ஓட்டத்தை எதிர்த்துச் 
செல்ல முடியாமல் அமைதி நிலையிலுள்ளன. உண்மை 
யில் தடையை நெருங்கும்போது நீர்ம ஒட்டத்தின் 
இசைவேகம் குறைவதால் நீர்ம ஒட்டத்திற்கு எதிராக, 
தொடர்ச்சியான சிற்றலைகளும் அலைகளும் காணப் 
படுகின்றன, ஆனால் நீர்ம ஓட்டத்தின் திசைவேகம் 
அலைநீளத்திற்குச் சமமாக இருக்கும் நிலையில் 

ஒவ்வோர் அலையும் அமைதி நிலையில் இருக்கும். 

் அலைநீளம் , அதிகமாகும்போது துண்புழை 

அலைகளின் : திசைவேகம் குறைவதையும், எர்ப்பு. 

அலைகளின் 'இசைவேகம் அதிகமாவதையும் நாம் 

அறிவோம். 

் ட 5 விசி,
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நூலோதி 

J. Weber, Manoing, White and Weygand, College 
Physics, Tata Mcgraw-Hill Publishing Company 
Ltd., New-Delhi, 1982, 

2. Starling SG. and Woodall, A.J., Physics, 
Longmans, Green and Co, .Ltd., 48, _Grosvenor 
Street, Tondon 5 W. 1985. 

அலையியக்கம், . பாய்மங்களில் ”' 
ட்டு? ஓ ட்டா me wo a 

அலையியக்கம் என்பது பல :. நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடிப் 
படையான ஒன்று. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத் 
துக்கு ஆற்றல் செல்ல வேண்டியமுறைகளில் இது 

* ஒன்று, ஓர் ஊடகத்தில் (50100) . அலை: பரவும் 

போது (0:0ற84281101) ஒவ்வொரு துகளும் அலைக்கப் 

பட்டுச் (disturbed) “சீரியல் இயக்கத்திற்குட்பட்டு 
(simple harmonic vibration) அதிர்கின்றது. தன்னிலை 
யிலேயே இருந்து அதிருமேயன்றி அது அலையியக்கத் 
துடன் நகர்வதில்லை. இது அலை இயக்கத்தின் ஒரு 
பண்பு ஆகும்... பாய்மங்களில்:. (110109) ஓரிடத்தில் 
ஏற்படும் அலைவு - (015(0108006) . பிற இடங்களுக்கு 
அலையீயக்கத்தின் . மூலமே. பரவுகிறது. ஆற்றல் 

பரவும் ..திசை அலைபரவும் ..தசை எனப்படும்,' 
பாய்மத்துடன் ஒப்பிடும்போது கிடைக்கும் அதிர்வின் 

சார்பு வேகம் அகில் இணைவில் emir 

பயன் கள். ஆஜமானி (Fathometer), - சோகபார் 
(504 8)முதலிய கடலியற் கருவிகள் , அலை Qué 
குத்தை அடிப்படையாகக். "கொண்டவை. ஒலியினும் . 
கடிது செல்லும் வான eat D (Supersonic Aircraft), 
காற்றுச் சுருங்கைகள் (wind (100618), : அதிர்ச்சிக் , 
குழாய்கள் : (6000% (॥065), குண்டு : வெடிப்பு, புற 
ஒலி அலைகளைப் (ultrasonic. waves) பயன்படுத்தும்' 
கருவிகள். முதலியவற்றிலும். அலையியக்கம் இடம் 

பெறுகிறது. ‘ wy Donen . 

. பாய்மங்களில், . அலைகள் ' "விளிம்பு வளைவும் 
(diffraction), ova gyi (refraction) * AOL STV 
அவற்றை ஓரிடத்தில் குவியச்செய்து ஆற்றலை அதி 
கரிக்கலாம். சான்றாக அதிர்ச்சிக் குழாய்களில் ஆற்ற. 
லானது அலையியக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 
குவிக்கப்பட்டு ஒரு செறிவான ' துடிப்பாக ' (8370 
றய196) மாற்றப்படுகிறது. பெரிய கணிக்கும் கருவிகளில் 
(௦௦0 ப185) புற ஒலி. அலைகளைப். பயன்படுத்தும். 
நினைவு அடுக்குகள் (மாம) பயன்பெதுகன்றன., 

' செங்குத்தாகச் செல்லும் எரோபி 

போன்ற விண் வெளிக்கோள் வெளிவிடும் எரி 
tacrobee. ) . 

, 2a ர 
பொருட். கலவையினால் தோன்றும் பாய்ம' அலைகள். 
தரைநிலையத்தில் இருந்து உணரப்பட்டுக் காற்றின் 
வேகம், காற்மில் ஏற்படும் அடர்த்தி. வேறுபாடுகள் 
முதலியன கணக்கிடப்படுகின்றன. உயர் வளி 
மண்டலத்தில் (யற6£ atmosphere) அலைகள், 
வானிலையை மிகுதியாக மாற்றமடையச்செய்கின்றன 
என்று வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுல் ளனர். 
இது வானிலையை ஒன் கூட்டியே கணிப்பதற்கு 
உதவுகிறது, 

. அலைகளின் வகைகள், ஒரு நீர்மப் பரப்பில் புவி 
சார்ப்பு விசை (278110) தோற்றுவிக்கும் “அலைகள் 
குறுக்கலைகளாகும் (transverse). ஆனால் வளிமம் 
போன்ற ஒரு பாய்மத்தினுள் தோன்றும் “அலைகள் 
நெட்டலை (longitudinal) களாகும். 'பாய்மத்தின் 

அடுத்தடுத்த , அடுக்குகள் , மாறிமாறி, இறுக்கவும் 
(compressed) வீரிவாக்கவும் (expanded) படுவதால் : 
இவை 'தோன்றுகின்றன. இந்த , நெருக்கங்களும், 
தளர்வுகளும் அலைவிரையும் இசைக்கு இணை 
wire (parallel) இசையில் உண்டாவதால் , இவை 
நெட்டலைகளாகும்்” * 

அலையியக்கத்தின்போது ஒரு பாய்மம் : அமுக்கப் 

பட்டால் அத்தகைய அலைகளை அமுக்க அலைகள் 

(compressional waves) எனவும், பாய்மம் விரிவடைநத் 

தால் அத்தகைய. அலைகளை தளர்வு அலைகள் 

(expansion waves) எனவும் வகைப்படுத்தலாம்.மேலும் 

அலைகளை அவற்றின் வீச்சைப் (amplitude) பொறுத் 

தும், பாய்மத்தின். வேதியியல் தன்மையைப் (chemical 

_ nature) பொறுத்தும் வகைப்படுத்தலாம். சான்றாக 

சிறுவீச்சினைக் (50811 amplitude) Qareir அலை 
களை ஒலி அலைகள் (80005110௦0 8/6) எனலாம். 

வேதியியல் மாற்றமடையாத (chemically inert) 
- பாய்மங்களில் பரவும் "இறுக்க அலைகளை அதிர்ச்சி 

. அலைகள் (8400% 18/66) எனலாம். பூமியினுள் செல் 

லும்அலைகளைதநிலஅதிர்ச்சி அலைகள் (86181௦ 18466)... 

எனலாம். வேதியியல் மாற்றத்தின்போது தோன்றும் : 
aisaNe6és (large amplitude) “அலைகளை வெடி. ' 

அலைகள் (0610021100 88765) எனலாம். இத்தகைய 
அலைகள் ஒலிஅலைசளைக் காட்டிலும் கூடுதல் வேகத் 
இடன் சிலைக், . 

. ஒலி அலைகள். 'ப்ரய்மங்களில் “ஒலி, அலைகள் பர 
வும் வேகத்தைக் கணக்கிடக் 8ழ்க்காணும்.சமன் பாடு 
உதவுகிறது. ர ரர. 

eat K 
் களி. ஓ = / ம 

இதில் வு் என்பது. இ ஒலி “அலைகளின். . வேகத்தையும், 
1: என்பது பாய்மத்தின் . ய்ருமமீட்சிக் " இெழுவைபும்,. 
2 என்பது அடர்த்தியையும் குறிக்கும்.



- மேற்கண்ட சமன்பாட்டை, நியூட்டன் (98100) 
முதன்முதலில் வளிமங்களில் ஒலியின். வேகத்தைக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தினார். வளிமங்களில் ஒலி 

நெட்டலைகளாக விீரையும்போது ஏற்படும் அழுத்த- 

ug (pressure - volume) வேறுபாடுகள் வளிமத்தின் 

வெப்பநிலையை மாற்றுவதில்லை. மாறா வெப்ப 

நிலையில் (18018081) தான் அலையியக்கம் : பரவு 

கிறது என நியூட்டன் கருதினார்; பாயில் (0516) 

விதியைப் ' பயன்படுத்தி வளிமங்களின் வெப்பநிலை 

மாறாப்பரும BLAS | கெழுவானது , ‘(isothermal 
compressibility), வளிமத்தின் அழுத்தம் PGs சமம் 

எனக் கண்டறிந்தார். எனவே, 

: 2 2. - 

இந்தச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் காற்றில் ஒலி 

யின் 'அதுவேகத்தைக்கணக்கிடும்போது, ஆய்வு மூலம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒலி வேகத்தின் அளவினைவிடக் 

  

குறைவாகக காணப்பட்டது. ' எனவே நியூட்டனின் 

கருத்து "தவறானது எனக் இகொள்ணனிபட்டது. 

பின்னர் ் ் லாப்லாஸ் (Laplace) © ” என்பவர், 

வளிமங்களில் ' ஒலிபரவும் : போது: அவற்றில் 

நிகழும் பரும - அழுத்த மாறுதல்கள் மாறா 

வெப்ப நிலையில் நிகழ்வதில்லை என்பதையும், 

வளிமங்களில் நெட்டலைகள் அதிவிரைவாகப் பரவு 

வதால், வளிமத்தின் வெப்பநிலை மாற்றமடைகிறது 

என்பதையும், அறிந்தார். எனவே, என்பது வெப்பம் 

௨ரா பரும... மீட்சிக்கெழு . (8044௧110 compressi- 

bility) cro my அவர் கொண்டார். பாயில் விதியைப் 

பயன்படுத்தியதில் % ஆனது 10 க்குச் சமம் என்று 

அறியப்படுகிறது. இங்கு £ என்பது வளிமத்தின் 

வெப்ப எண்களின் தகவு (811௦ ௦1 ‘specific heats) 

ஆகும். எனவ 

் Wie rp. 
v= 2 

இச்சமன்பாட்டினைப் 'பயன்படுத்திக் கணக்கிடப் 

பட்ட ஒலியின் வேகம் ஆய்லின் மூலம் காணப்பட்ட 

திய்புடன் ஒத்திருக்கிறது. a 

«oe பின்வரும் a பட்டியலில் பல்வேறு . ,பொருள் 

களில்  அறைவெப்பநிலையில் (7000 temperature) 

உள்ள. ஒலியின் : வேகம் ' .கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
சதா ர. 

ு- செயல்மண்டலமும் அமைதி. மண்டலமும், ஒரு பாய் 

gD eer: a5 Gurge . , அலைவுவேகத்திற்கும் 

: (50660 ௦8 ப/ய206), குறைவான வேகத்தில் செல் : 

 லும்பொழுது,: அப்பொருளினால் .அந்தப் பாய்மத் | 

இன்: எல்லாப்; பகுதிகளும் அலைக்கப் (018106) 

(படுகின்றன. (ஆனால் ஒரு பொருளானது அலைவு 

- வேகத்திற்கு... மகுதியான 

அலையியக்கம், பாய்மங்களில் 995 ”” 

  

  

  

பொருள் வெப்பநிலை ஒலியின் வேகம் ் 

5 ் மீட்டர்[நொடி 

காற்று 00 331.8 

ஈதர் 00 1145 
ஹைட்ரஜன் |. 00 | 1269 
ஆக்சிஜன் | OC, 317. 
நீர். 20°C . 1470 
கண்ணாமட. 20°C 5000 

பாதரசம் | எத ் 1452 

அலுமினியம் பங்கை 5100 
ஈயம் . ் ௧௧௧௪௧௨ 1200       

வேகத்தில் 

, வேகத்திற் . செல்லும் 

பொழுது, பாய்மம் இருவேறுபட்ட மண்டலங்களாக 
ஓர் எல்லைக் கோட்டினால் பிரிக்கப்படுகறது, இவ் 
விரு மண்டலங்களும் முறையே செயல் மண்டலம் 
(zone of action) எனவும் அமைதி மண்டலம் (2002 
௦1 6112006) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

     Fag 
செயல்மண்டலமும் அமைதி மண்டலமும் 

ஒரு பொருள் u என்னும் ஒரு நேர் கோட்டில் 
ஒரு பாய்மத்தினுள் சென்று பாய்மத்தினுள் சிறு 
வீச்சினைச் கொண்ட அலைவுகளைத் தோற்றுவிப் 
பதாகக் கொள்வோம். எனவே இப்பொருளினால் 
தோன்றும் அலைவு ' வேகத்தினை (speed of distur- 
20௦6) ஒரு நிலையான பாய்மத்தில் ஒலியின் வேகம் 
(௨)' எனக் கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் 
உ என்பது இப்பொருளின் நிலையாக இருக்கட்டும். 
இப்பொருளினால் தோற்றுவிக்கப்படும் : அலைவுகள் 
1 இலிருந்து எல்லாத் ' தசைகளிலும் & என்னும் 

பரவுகின்றன, 't நொடிகள் கழித்து 
opal acai நிலை றூ' ஆக இருக்கட்டும். எனவே ' 
pp’ = ut இதே தேரத்தில் ற-இல் தோற்றுவிக்கப் 

படும். அலைவுகள் ற.ஐ மையமாகவும், ‘at’ 2 ஆரமா 

கவும் , கொண்ட ஒரு Garner sGanicr | Hrmeib, 
ore ‘wu’ org a ஐ விட அதிகமாக உள்ளதால், : 
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அப்பொருலிருந்து ( நொடிகளில் தோற்றுலிக்கப் 
பட்ட அலைகளும் p's உச்சியாகவும் 

Q = sim (--) ஐ அரை 

மாகவும் கொண்ட ஒரு கூம்பினுள் அமையும். இந்தக் 

உச்சிக் கோண 

கூம்பு மேக் கூம்பு (14301௦௦0௦6) எனப்படும். கோணம் . 

௦ மேக் கோணம் (14804 80216) எனப்படும். இக்கூம் 

பிற்குட்பட்ட பகுதி செயல் மண்டலம் என்றும், வெளி 

யிலுள்ள பகுதி அமைதி மண்டலம் என்றும் அழைக் 

கப்படும், அமைதி மண்டலத்தினுள் அப்பொருளி 

னால் ஏற்படும் தாக்கம் (6120) இராது, “ 

பொருளின் வேகம் *௰' க்கும், ஒலியின் வேகம் '2'க் 

கும் உள்ள விததெம் ய/க 14, மேக் எண் (Mach 

number) sad. இங்கு ஒரு பொருளின் ஒலியை 

விடக் குறைந்த வேகத்திற்கும் (5ய4-50010 506604), 

ஒலியினும் மிகுந்த வேகத்திற்கும் (supersonic) 

இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு : நன்கு 

அறியத்தக்கது. 

ஓலியினும் மிகுந்த வேகத்தில் செல்லும் பொருளி 

னால் தோன்றும் இயக்கம் (0௦1100), மேக் கம்புக்கு 

உள்ளேதான் இருக்கும். சான்றாக ஒருவரின் 

தலைக்கு மேலே ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு ஒலியினும் 

மிகுந்த வேகத்தில் விரைந்தால் அது கடந்து சென்ற 

பின்னரே அதன் ஒலி அவருக்குக் கேட்கும், — 

வீச்சுமிகுந்த அலைகள். ஒரு நீள் உருளைக் 
flung (cylinder) ஒரு வளிமத்தை எடுத்துக் 

கொள்வோம், அதன் ஒரு மூனை மூடப்பட்டிருச் 
கிறது. மற்ற முனையில் ஓர் இறுக்கமான பிஸ் 

tet (piston) பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது, பிஸ்டன் 

கூட்டிறுள்முன்னும்பின்னும் எளிதா சுஇயங்கவல்லது. 

பிஸ்டன் 8டீரென்று முன்னே நகர்ந்தால் ஓர் இறுக்க 

அலை தோற்றுவிக்கப்பட்டு, கூட்டினுள்" ஒலியின் 

வேகத்தில் முன்னேறுகிறது. 8க்கிரமே பிஸ்டனின் 

வேகம் அதிகரிக்கப்படுவதாகக் கொள்வோம், 

இதனால், பிறிதோர் இறுக்க அலை தோற்றுவிக்கப் 

படுகிறது. இந்த அலை முந்திய அலையின் . பின்னா. 

லேயே விரைகிறது. இதனால்' முன்னே செல்லும் 

அலையில் வளிமத்இன் அழுத்தமும் வெப்பநிலையும் 

ஒலியின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றன. மேலும் முதல் 

அலைக்குப் பின்புறமுள்ள வளிமமானது பிஸ்டனின் * 
வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, எனவே 
முதல் அலையைக் காட்டிலும் அதிக விரைவில் . 
செல்லும் இரண்டாவது அலை . முதல் அலையை 

எட்டிப்பிடித்து விடுகிறது. 

இது போன்று பிஸ்டனின் இயக்கம் முடுக்கி: 
(accelerate) விடப்பட்டால் அடுத்தடுத்த அலைகள் 

ஒன்றைவிட ஒன்று மிகுந்த வேகத்தில் குழாயினுள் ' 

பரவுகின்றன. இதனால் ஒரு கூரிய அமுக்கத் துடிப்பு 

(compressional pulse) உண்டாகிறது. மாறாக பிஸ் 

டன் ஒரு ஒடுக்கத்துடன் (deceleration) er 

னோக்கி நகரும் பொழுது ஒரு தட்டையான தளர்வு 

அலைத்துடிப்பு (flat expansion wave) உண்டாகிறது. 

எனவே இவ்விருநிகழ்ச்சிகளும் ஒரு சீரற்ற நிலையை 

உருவாக்குவதால் ஒரு மிகுந்த வீச்சினையுடைய 

அமுக்க அலை உண்டாகிறது. இவை அதிர்ச்சி அலை 

கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அதிர்ச்சி அலைகள் 

(shock waves). ஒரு பாய்மத்தில் பரவும்பொழுது, 
அவை பரவும் திசையில் பாய்மத்தின் வெப்பநிலை, 

அடர்த்தி, அழுத்தம் முதலியவை மிகுந்த மாற்ற 
மடைகின்றன. வெடிகுண்டு வெடிக்கும் பொழுது 

அதிர்ச்சி அலைகள் உண்டாகின் றன, 

நில அதிர்ச்சி அலைகள் (Seismic waves). sv 

அதிர்ச்சி அலைகள் பூமியினுள் ஊஏடுருவிச் செல் 

இன்றன. பூமியின் மேலோட்டில் (0ம20) உள்ள குறை 

பாடுகள் (4612018) இயற்கையாக மாற்றி அமைக் 

கப்படும்பொழுது, அல்லது செயற்கையாக அணு 

குண்டு போன்றவை வெடிக்கும்போது, நில 

அதிர்ச்சி அலைகள் உண்டாகின்றன. 

- A, Bon. 
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அலையெழுச்சி (6மாஜ6) என்பது ஒரு பெரிய மின் 

சாதனம் அல்லது மின்நிலையத்தைத் தாக்கக்கூடிய, 
லேண்டப்படாத உயர் மின் அழுத்த அலையாகும், 

மின் அமைப்புகளில் தேரிடக்கூடிய அலையெழமுச்சி 

களைக் &ழ்க்காணும் வண்ணம் வகைப்படுத்தலாம். 
‘ ca PTO eae Og sry 

அக அலையெழுச்சிகள் (Internal surges). Qa, 
தோன்றிக் கணப்பொழுதினில் மறைபவை (transi- 
ent), மாறிடும் இயல்புடையவை (0/0௨௱1௦), நிலைத்து 
நீடிக்கக்கூடியவை (8181100௧8௫) என மூவகைப்படும், 
முதல்வகையில் அலையெழுச்சியின். .அலைவெண் ; 

(frequency) “955 அமைப்புக்குரிய : (system) மின், 

இறன் அலைவெண்ணைக் (01962 [76046ஈ04) காட்டி 

லும் முற்றிலும் வேறுபட்டு, ஒரு நொடியின் நூற்: 
நில் ஒரு பங்கு . நேரமே நீடித்திருக்கும், எடுத்துக்



காட்டாக, இவை மின் தூண்டு சுமை அல்லது மின் 
கொண்மச்: சுமைகளை (1௦440(146/03ற&011146 1௦808) 
மின்சுற்றில் இணைக்க/பிரிக்க வல்ல சுற்றுவழிப் 
பிரிப்பிகளை (010071 0ா௦81:618) இயக்கும்போது (swit- 
ரத) நேரிடக்கூடும்; காப்பிட்ட நடுநிலைக் கம்பி 
யுடன் கூடிய முச்தறுவாய் அமைப்பில் (1706 phase 
system with insulated neutral) GSieGger aGgsenyith 
ஒரு தறுவாயில் நிலத்தொடர்பு (earth fault) gud 
மாயின் முதல் வகை அலையெழுச்சிகள் உருவாக 
“லாம், 

இரண்டாம் வகையில் அலையெழுச்சிகள் மின் 
அமைப்பின் குுிப்பிட்ட மின் திறன் அலைவெண்ணை 

(power [1601200941] ஒத்த அலைவெண்ணுடன் சில 

நொடிகளே நீடிக்கும் இயல்புடன் தோன்றுகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக, மின்வலையிலிருந்து (grid) 
துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு மின் ஆக்கியிளன் (generator) 
அதிலேகச் சுழற்சி மூலம் இரண்டாம் வகை: அலை 

யெழுச்சி ஏற்படுகிறது. ஒரு பெரிய சுமை (load) 
திடீரெனத் தவிர்க்கப்பட்டாலும் இத்தகைய அலை 
யெழுச்சி ஏற்படலாம், 

மூன்றாம் வகையான நிலையான அலையெழுச்சி, 
மின் அமைப்பின் இயல்பு அதிர்வெண்ணில் (௦01ஐ81 

frequency of the electrical system) Gaf@ub. இவை 
சில மணி நேரங்கள் நீடிக்கவல்லன, (எ-டு) ஒரு 
மின்தொடரில் தொடர்ச்சியான தரைத்தொடர்பு 
ஏற்படுமாயின் ஏனைய மின்தொடர்களில் மேற் 
கூறிய அலையெழுச்சி தோன்றும், தகுந்த மின்காப்பு 
நுட்பத்தைக் (0000 1௩51181108 (601016) கையாள் 
வதனால் இவ்வகை அலையெழுச்சிகளால் ஏற்படும் 
தீங்குகளைத் தவிர்க்கலாம். 

புற அலையெழுச்சிகள் (6%/2॥2] surges). இவை 
சுற்றுப்புறச்சூழலில் ஏற்படும் வானிலை மாறுகல் 

காரணமாகவோ, : மின்னல் அல்லது நிலைமின் 
னேற்றம் காரணமாகவோ தோன்றலாம். இவற்றில் 

அலைவெண்கள் மின் அமைப்பின் அலைவெண் 

ணுக்கு முற்றிலும் தொடர்பற்றன, இவை பெரும் 

பாலும் மின்காப்பைப் பாதிக்குமளவுக்கு உயரலாம். 

மின்னல் மூலம் ஏற்படும் அலையெழுச்ச மின்னல் 
தாக்கும் போக்கைப் பொறுத்து உளறு விளைவிக்கும். 
நேரிடையாக அல்லது கிளைக் கருவிகளைத் தாக்குவ 
தால் மின்தொடருக்கு அருகில் தொடாமலே (ஈ16- 
௦01 6001804) பாயும் அலையெழுச்சிகள் ஏற்படலாம். 

இத்தகைய அலையெழுச்சிகளால் மின்சாதனங் 

களின் மின்காப்பு (153ய/௧(100) கெடாமலிருக்கச் 
சுற்றுப்பிரிப்பி (௦/1 breakers) மின்மாற்றிகள் 
(1781510125), தனிமைப்படுத்திகள் (1501810178) ஆகிய 

சாதனங்களின் மின்அழுத்தத் தாங்கு திறன் (௬1(0- 

Stand voltage), அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி (60726 
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suppressor) யின் மின் அழுத்தத் தாங்கு திறனைக் 
காட்டிலும் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும். அதாவது 
காப்பிழையின் (1058) தாங்கு தறனைவிடக் குறைந்த 

அளவுக்கு அலையெழுச்சியின் உயர் மின்அழுத்தம் 
உயரும்போதே அலையெழுச்சி அமிழ்த்திசள் இந்த 
aut மின்அழுத்தத்தை நிலத்தினுள் கடத்திவிட 
வேண்டும். wt 8 

அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி (ராஜ $॥றறா65501). 
இத்தகைய அலையெழுச்சிகளால் மின்சாதனங் 

களுக்கு உளறு நேராமல் உயர் மின் அழுத்தத்தினை 
நிலத்தினுள் செலுத்திவிடக்கூடிய பாதுகாப்புக் 
கருவி (0101601146 80றக1£105) அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி 
(surge suppressor) ஆகும். இது அலையெழுச்சி வழி 
wor ii) (surge diverter) என்றும் வழங்கப்படுகிறது, 
இதில் இரு முக்கியப் பகுதிகள் உள்ளன, அவை 

மின்தடைப் பகுதி (16515(02 றகா()) பொறியிடை 
வெளிப்பகுதி (5081 880) என்பனவாகும், 
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படம் 11. 5 வோல்ட்டூு அலையெழுச்9 ௮மிழ்த்து



h 398 அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி 

அலையெழுச்சி அமிழ்த்தியைத் தாக்கும் உயர் 
மின்னழுத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்துக்கு உயரு 
மானால் பொறியிடைவெளி மின்கடத்தா நிலையில் 
கடத்தியாக (10818107 10 20004 conductor) mm 

கிறது. மின்தடைப் பகுத. -அமிழ்த்தியில் பாயும் 
மின்னோட்டத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, 
மின்சாரம் கடத்தியபின் (அதாவது, அலையெழுச் 
சியை நிலத்தினுள் செலுத்திய: பின்னர்) அலை 
யெழுச்சி அமிழ்த்தி மேலும் மின்னோட்டம் பாய் 
வதைத் தடுக்கும் வகையில் ''அரிதில் கடத்தியாக 
மாற வேண்டும். இல்லையேல் அடுத்து நேரக்கூடிய 
அலையெழுச்சியினை அதனால் அமிழ்த்த இயலாது. 
இக்கருவிகளில் தைரைட்டு (thyrite), மெட்ரோசில் 
(metrosil) போன்ற நேரிலா மின்தடைகள்' (௦௦1- 
linear resistors) பெரிதும் பயன்படுத்தப்படு 
இன்றன. ௫ ர ரு . 

மின்னல் காரணமாக ஏற்படும் அனையன் 

சிகள், ஒரு கடத்தியில் இடீரென விடுவிக்கப்பட்ட 
மின்ஏற்றங்களின் (16168360 6]60171௦ charges) twos Gin 

“இங்கு, Z= 

Manco), L= 

ஆகும், இந்த உயர் மின் அழுத்த அலைகளின் 
வடிவம், மின் தொடரின்: அல்லது அமைப்பின் 
தூண்டம் (1001018006), கொண்மம்- (08ற8014006] 
போன்ற பல கூறுகளைப் பொறுத்து அமையும். 
முற்றிலும்(100%) தாண்டம் மட்டுமே கொண்ட 
மின்தொடரில் இந்த .அலையெழுச்சி செங்குத்தான 
அலைமூுகம் (16111081 front) கொண்டதாக இருக் 
கும். முற்றிலும் கொண்மம் மட்டுமே உள்ள மின் 
தொடரில் இந்த அலையெழுச்சியின் அலைமுகம் 
செங்குத்துக்குப் பெரிதும் புறம்பாக (deviating) 
அமையும். அலையெழுச்சியின் அளவினைக் கீழுள்ள 
சமன்பாட்டால் கணக்கிடலாம். 

2-1. 

அலையெழுச்சி மறிப்பு ரு impe- 
தூண்டம், ேே - 'கொண்மம். 

இத்தகைய அகவே ழுகடைல்ல் வடப்பெட்டி 
(cable box), மின்மாற்றி (trans- former), இணைகமம் 
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அமீழ்த்த கண்டும் இயக அல சழுர்ச் நிலத்தினுள் அலை எழுச்சிகடத்தல் 
கடத்தப்பருகறது! முழ வுறுவி ரது _ அத்ுததமாக்தவு 

படம் 2. அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி இயக்கம் '



/ 
(switchgear) போன்ற ஈற்று மின்சாதனங்களின் 
(terminal apparatus/equipment) sary (inusa- 
11100) பழுதுறும் வாய்ப்பு உண்டு, 

தொடக்கக் காலத்தில் மின்தூண்டு சுருள்களை 
(2006 ௦௦118) கொம்புப் .ிபொாறியிடைவெளியுடன் 
‘(born gap) இணைத்து மின்தொடனரயும் (line) 
நிலக்தொடர்பையும் (கோபப் பிணைத்துவைப்பத 
னால் அலையெழுச்சிகளை வழிமாற்றுவது வழக் 

கிலிருந்தது. இம்முறை ஓரளவு பாதுகாப்பு தரும் 
என்றாலும் அலையெழுச்சி அலையை ($பா26 wave) 

எதர்பலிப்பதனால் வலுவான மின்னோட்டத்திற்கு 
வகை செய்யும் இங்கு உண்டு. ் 

அலைமெச்சி அமிழ்த்தியின் பொறிபறப்புத் 
துடிப்பலை மின்னழுத்தம் (impulse  sparkover 

voltage) thm Werergermaaien (terminal equip- 
6008) மின்காப்புக்குப் (1051181100) பாதுகாப்பளிப் 
பதாக அமைய வேண்டும். 

- வழக்கமான நிலையில் மின்சுற்று இணைப்பை 

மூடியவையாகவும்,அலையெழுச்சி நிகழும்போது மின் 

சுற்றைத் திறந்து பிரிக்கக்கூடியவையாகசவும் அமிழ்த்தி 

கள் வடிவமைக்கப்படுகின் றன. இத்தகைய அமிழ்த்தி 

கள் அடைப்பிதம் அமிழ்த்திகள் (88146 2776516[8) 

எனப்படும், இவற்றில் ஒன்றுக்கு. மேற்பட்ட காற்று 

இடைவெளிகள் (air 2808) தொடராக (561186) அமைக் 

கப்பட்டுள்ளன. 'நேரிலா மின் தடைகள் (௦0-111687 

resistors), இந்தக் காற்று இடைவெளிகளுக்குத் 

தொடர்நிலையில் இணைக்கப்படுகின் றன. 

காற்று இடைவெளிகள் சாதாரண நேரங்களில் 

அமிழ்த்தியிலிருந்து நிலத்தொடர்பு (818) வரை 
உள்ள மின்சுற்றைத் திறந்தபடி வைத்திருக்க உதவு 

தின்றன. ,அலையெழுச்சி ஏற்படும்போது, இவை 

பொறி பறத்தல் மூலம் (spark over) மின்சுற்றை 

இணைத்து நிலத்திலுள் அலையெழுச்சி மின் அழுத் 

தத்தைச் (60196 4011826) செலுத்துகின்றன. 

நேரிலா மின்தடைகள் அலையெழுச்சி ஆற்றலை 

(surge energy) , உறிஞ்சவல்லனவாகவும், காற்று 

இடைவெளியின் துணையுடன் வலுவான மின் 

னோட்ட்த்தினை த் தவிர்க்கக்கூடியனவாகவும் தேர்ந் 

தெடுக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற் 

றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு உயரஉயர, 

இவற்றின் மின்தடை குறைத்து கொண்டே வரும். 

எனவே, இவை மிக உயர்ந்த மின்னோட்டங்களை 

யும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வரம்பு மீறாத வண் 

ணம் கடத்த வல்லன, அமிழ்த்தியின் முனைகளி 

டையே எஞ்சிடும் (18510ய81) மின்னழுத்தம் தாழ் 

வாகவே இருப்பதால் மின்தொடரில் மின்னழுத்தம் 

அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி 999 

ஒர் எல்லைக்குட்பட்டு மின்சாதனங்களின் மின் 
காப்பு (1050181100) கெடாமல் அபாய நிலை தவிர்க் 

கப்படுகிறது. 

அலையெழுச்சி கடத்தப்பட்டபின் அமிழ்த்தியில் 
எஞ்சும் மின்னழுத்தம் குறையத் தொடங்கும், மின் 
னோட்டம் குறைவதால் மின்தடை. உயர்ந்து வலிமை 
வாய்ந்த மின்னோட்டங்கள் தவிர்க்கப்படும், சில 

நொடிகளில் அலையெழுச்சி மின்னழுத்தம் நடுநிலை 
மதிப்பைக் கடக்கும்போது மதிப்பு 0 ஆகும்போது. 
மின்னோட்டம் பெரிதும் தடைப்பட்டுப் பொறியிடை 
வெளிகளால் விலக்கப்பட்டு, அமிழ்த்தி மீள் இயக் 
கத்திற்குத் (122684 0061211000) தயாராகிவிடுகிறது. 

தற்கால அலையெழுச்சி அ௮மிழ்த்திகளில் காந்த 
மூறையில் . அமிழ்த்தவல்ல பொறியிடைவெளிகளும் 
(spark gaps), தாழ்மின்தடை கொண்ட நேரிலா 
மின்தடைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொடர் 
நிலையில் அமைந்த பொறியிடை. வெளிகளும் மின் 
காந்தங்களும் கொண்ட பொறிதணிக்கும் பகுதிகள் 
சீனக்களிமண் , இனஞ்சார்ந்த பொருளினால் ௨௬ 
வாக்கப்பட்டிருக்கும். பொறி இடைவெளிகளுடன் 
தொடரின்மின்னழுத்தப் பங்கீடு விரும்பிய வரம்புக்கு 
உட்படுத்தத் தகுந்த நேரிலா மின்தடைகள் இணை 
நிலை இணைப்பிலும் (08781181 6000601100), அலை 

யெழுச்சி நேரிடுகையில் மின்னழுத்தப் பங்கீட்டை 
வரையறுக்க, ஒரு மின்கொண்மம் இணைநிலை 
இணைப்பிலும் இணைக்கப்படும். 

மின்வாய்களின் முனையிலிருந்து சுடர்ப்பொறி 
கள் விலகச்செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 
தால், மின்முனைகள் (electrodes) பழுதுறாமல் 
பொறிப்பறப்பு இயல்பு நலன்கள் குன்றாமல் காக்கப் 

படுகின்றன. 

30/33 க.வோ,. (111௦40118)-க்கு மேல் மின்னழுத் 
கும் கொண்ட வலுவான நிலஇணை ப்புடைய 
(6402000469 கோசம்) அமைப்புகளிலும் (881828) 20] 
22 க, வோ. மின்னழுத்தம் கொண்ட வலுவற்ற 
நில இணைப்புடைய (00-61160(14619 earthed) 
அமைப்புகளிலும் 5000/6000 ஆம்ப்பியர் மின் 

னோட்டத் திறன் உடைய அமிழ்த்திகள் இரும்பு 

நிலைச்சட்டங்களின் (100௩ brackets) அல்லது எஃகி 

னாலோ, மரத்தாலோ ஆன குறுக்குச் சட்டங்களின் 

(cross arms) Bg நிறுவப்படுகின்றன. இவை அதிக 

மின்னழுத்தமுடைய , அமைப்புகளில் தக்க தூணில் 

(pedestal-emounted) நிறுவப்படுகின்றன, தவறான 

அலையெழுச்சி அமிழ்த்தியைப் பயன்படுத்தினால் 

மின்கடத்தலுக்குப் பிறகும் மின்னோட்டம் தடைப் 

படாமல் தொடர்ந்து பாய்ந்த வண்ணம் மின்தடை 

சுளையும் பொறியிடைவெளி மின்முனைகளையும்



400 அலையெழுச்சி அமிழ்த்தி 

பட்டியல் 1, முத்தறுவாய் மின்அமைப்புகளில் (7726 phase 00௭௨1 87512005) பயன்படும் அலையெழுச்சி 
அமிழ்த்திக்குப் பரிந்துரைக்கஃபடும் தக்க (8றரரா௦றா1816) மின்னழுத்தங்கள் 
  

  

  

            

  

    

  

       

மின் அமைப்பின் தொடரிடை (116 1௦ 1195) அலையெழுச்சி அமிழ்த்தியின் 
வரையளவு .. . பெரும (maximum) - வரையளவு மின்னழுத்தம் 

மின்னழுத்தம் மின்னழுத்தம் (கி.வோ.) 
(கி.வோ.) (கி.வோ.) 1 வலுவற்ற நில ' வலுவான நில 

இணைப்புடைய இணைப்புடைய 
மின்னமைப்பு மின்னமைப்பு 

3.3 ‘ 3.7 3.7 3.0 
6.6 , 7.3 ர 7.3 5.9 ; 

11.0 12.5 12.5 10,0 
15.9 நத 47.5 க 74.0... 
22.0 | 85.0 25,0 ட, 20.0 . 

- 33.0. 2 37,0 eo 37.0 30.0 | 
66.0 — = 73.0 0. 73.0 61.0 
88,0 து 100.0 100.0 80.0 

110.0 . he £23,0 - 123.0 100.0 
“132.0 ட ட 145.0 145,0 116.0 - 
220.0 — 245.0 . 245,0 196.0 
தட டட டட 300.0 - .் i ட்ட. 245,0: 

மின் பன்ர கவு ௫ அ.மி உயா் மின்தடை 

அம ர a ன் “6 9 
மின் தடை % 43 இ 

ந 9.௫. [---- 
ஆஸ். 

ஆ . பொறியிடைவெளி 2 3 Y . தாழ் மின் தடை 
5. ௮௮. மி[- அ” => 

ர் . — + மின்னோட்டம்: 1: 

| ப | அஸி 
ன ர அம ம 

பங்பம் 3.௮. டட — + 7 படம் 3.ஆ ட ் ் 

அமி -ஈ.... அலையெழுச்சி. மின்னழுத்தம் wg? : : ‘ 
அம் வ அலையெழுச்சி மறிப்பு : :** mo a பொ.மி. _ பொறி. இடைவெளிக்குச் ' “குறுக்கே ஏற்படும் 
அ. அமி ௮ அமிழ்த்தியின் முனைகளில் ஏற்படும்: .- அலையெழுச்சி மின்னழுத்தம் ௬ 

அஷல வெழுச்சி மின்னழுத்தம். a oo ர 

சூடேற்றி மின்னணுக்கள் (ions) நிறைந்த வளிமம் பறப்பதற்கும். (flash over) வாய்ப்பு ஏற்படும்; இத 
வெளிப்படவும் அமிழ்த்தியின் மேல் பொறிச்சுடர் னால் அமிழ்த்தியே கூடத் தகர்க்கப்படலாம்.



. 6 என்ற அலையெழுச்சி மின்னழுத்தம் 
மின்தொடரைத் (11௦6) தாக்கும்போது, பொறியிடை 
வெளி கடத்தும் நிலையில் இருப்பின், அமிழ்த்தியின் 
முனைகளில் அ.௮.மி என்ற மின்னழுத்தம் ஏற்படும். 
இது மின்னோட்டத்தையும் அலையெழுச்சி மறிப் 
பையும் (80726 1ற608006) பொறுத்துக் குறையும், 

அமி 

அம 
அமிழ்த்தியின் முனைகளில் எஞ்சியுள்ள மின் 

orups sid (residual voltage) அமிழ்த்தியின் நேரிலாத் 
தடையினைப் பொறுத்தமையும். 

பெரும மின்னோட்டம் (முகமா current) = 

  

படம் 4, பொறி இடைவெளி நிலைகள் 

3. அலையெழுச்சி நேர்கையில் பொறிச்சுடர் 

2, 3/8000 நொடி கழித்து உள்ள பொறிச்சுடர் 

8... அணைவதற்கு முன்பு உள்ள பொரறிச்சுடர் 

- க,வெ,இரா 

நூலோதி : 

1, ‘Lythal, R.T., J & P Switchgear Book, © 7th 
Edition, Butterworth & Co., London, 1982. 

2. Vogler L., and Dannenberg, K., Lightning Arres- 
ters for protection against switching surges in 

systems, Electrical News and Engineering, June, 

1968. ் 
3. Franklin A. C., and Franklin, D: C., J & P 

_. Transformer Book, . 11th Edition,, Butterworth 
' & Co., London, 1983. ் 
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அலையெழுச்சி எண்ணிகள் 

அலையெழுச்சி அமிழ்த்திகளில் (16 suppressors) 
அலையெழமுச்சி ஏற்படுவதையோ, ஏற்படாமல் இருப்ப 

தையோ எளிதில் அறிந்துகொள்ள இயலுவதில்லை. 
அங்ஙனம் ஏற்படும் அலையெழுச்சிகளின் நிகழ்வை 

அறிந்துகொள்ள அமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவியே அலை 
யெழுச்சி எண்ணீயாகும், அலையெழுச்சிகளை வழி 
மாற்றுவதற்கு இடப்படும் தரை இணைப்பில் இக் 
கருவி .. அமைக்கப்படுகிறது. ஓவ்வொரு நிகழ்வும் 
கருவியிலுள்ள வட்டக் காகிதம் அல்லது எண்ணியில் 
பதிவாகிறது, 

அலையெழுச்சி எண்ணிகளில் ஒருவகை தரைத் 
தொடர் இணைப்பிலுள்ள பொறியிடைவெளியில் 
($ற21%-த௨0) சுழலும் ஒரு தாள்வட்டை (8261 0150) 
அமைப்புடன் உருவாக்கப்படுகறது. குறைந்த மாறு 
மின்னழுத்தத்தினால் இயக்கப்படும் ஓர் ஒத்திய.கு 
Were. (synchronous ௩௦1௦0) இந்த தாள்வட்டை 

யைச் சீராகச் சுற்ற வைக்கிறது. வாரத்திற்கு ஒரு 
முறை முழுச் சுழல்வு (018(10௦) சுற்றும் அத் தாள் 
வட்டையில் நாள், மணித்துளிகள் ஆகியவை பகுத் 
துக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும், அலையெழுச்சி வழிமாற்றி 
(அமிழ்த்த) இயங்கும்போது போறியிடைவெளியீல் 

பொறி பறந்து தாள்வட்டையில் ஒரு துளை ஏற் 
படுத்தப் படுகிறது. துளையின் அளவைக் கொண்டு 
இலையெழுச்சியின் பருமையையும் (magnitude) 
துளைக்கப்பட்ட இடத்தைக் கொண்டு அதுதிகழ்ந்த 

நாளையும் நேரத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம், 

- எஸ், செ, 

நூலோதி 

Lythal, R. T.,J & P Switchgear Book, 7th Edition, 

Butterworth & Company, Lordon, 1982, 

அலைவடிவங்கள், சைன் வடிவமற்ற 

காலவட்டமாக (periodic) wrmu ay கணியம் 

(quantity) காலத்தோடு மாறுவதை வரைபடமாக 

வரைந்தால், அக்கணியததின் அலைவடிவம் கிடைக் 

கும், அலைவடிவங்கள் எண்ணிறத்தவை எனிஷ.ம் 

சல அலை வடிவங்களே அறநிவீயல்/பொறியீயல் துறை 

களில் அடிக்கடி. , சந்திக்கக் ௬டியவை. காட்டாகத் 

திசைமாறும் மின்னோட்டம் (க்.0.) திசைமாறும் 

மின்னழுத்தம் இவற்றின் அலை வடிவங்களைக் கூற 

லாம், சைன் அலை மின்னாக்்கெளிலிருந்தும் (816 

wave generators) meer Jon அலைவியற்றிகளில்
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இருத்தும் (8706 4476 0801118101) னசன்அலை வடி 
வங்களைப் பெறலாம். 

சைன் அலை வடிவைத் திருத்தியும் (760110), சக்க 
படி வெட்டியும் (011001௩2)), வகையீடு செய்தும் 

(differentiating), Os7@s@qu (integrating) Mera mm 
வழிகளில் செலுத்தியும், வாள்பல் அலைவியற்றிகள் 
(saw-tooth 0501118101) பன்மை அதிர்விகள் (வப]4. 

9105124018) போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தியும், சைன் 
வடிவமற்ற அலை வடிவங்களைப் பெறலாம், மின் 

காந்த எந்திரங்களில், காந்தப்புலம் சைன் அலைவடு.வ 

மற்று இருந்தாலும், காந்தத் இிகட்டல் இருந்தாலும், 
அத்த எந்திரங்களில் மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் 

இவற்றின் அலை வடிவங்கள், வடிவு திரிந்து (415100) 
சைன் வடிவமற்றவையாகும். சைன அலை வடிவ 
மின்னோட்டங்களும் மின்னழுத்தங்களும் நேரியலற்ற 
(0௦0-110) மின்சுற்று வழிகளில் செவத்தப்பட்டால் 

வடிவு திரிந்து சைன் வடிவமற்றவையாகும். ஒரு 
சைன் அலை வடிவம் படம் 1-இல் காட்டப்பட் 

டுள்ளது. இதைப் பற்றிய அறிவு சைன் அலை வடிவ 

மற்ற அலை வடிவங்களைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ள 

உதவும். இப்படத்தில் 4/௩ என்பது, அலைவடழுவின் 
மீப்பெரு மதிப்பு அல்லது வீச்சு (80ற111008) ஆகும், 

3 என்பது அலை நேரமாகும் (ற6£ர007. கனி என்பது 

அளரைஅலை நேரமாகும் [0810 period). Qeadenm 

மூனறையே 2௪ மற்றும் ஈ மின் ஆரையன்கள் (61600010வ 
radians) எனவும் குறிக்கலாம். ஓர் அலை நேரம் 
௯ித்து இதே அலைவடிவம் மீண்டும் தோன்றும். 
சைன் அலை வடிவை அரை அலை இருத்தி (half 

2௦ 16001150) மூலம் திருத்தினால் படம் 2 இல் உள்ள 

அலை வடிவம் கிடைக்கும்; சைன் அலை வடிவை 
முழூ அலை திருத்தி மூலம் திருத்தினால் படம் 
2 இல் உள்ள அலைவழ்வம் கிடைக்கும். இவையே 
அன்றிப் படங்கள் 4, 5, 6 இல் காட்டப்பட்டுள்ள 

சைன் அலை வடிவமற்ற அலை வடிவங்களும் 

நடைமுறையில் பெரிதும் பயன்படுபவையேயாகும். 

காலவட்டமான எந்த ஓர் அலை வடிவையும், 

பல்வேறு வீச்சுகளும், அலைவெண்களும் ((:20ம6104) 
கொண்ட சைன் அலைகளின் கூட்டுத் தொடராகக் 

குறிக்கலாம் என்பது ஃபூரியர் (Fourier) தேற்ற 
மாகும். ஒரு சைன் அலை வடிவமற்ற அலைவடிவின் 

காலச்சார்பு $ (ப் என்சு. இதையே ஃபூரியர் தேற்றப் 

படி, 

f(t) = ao + a, Cos wt + a, Cos ட். 

+ ao Cos nwt + .. + b, Sin wt + b, Sin 
2wt + ..°+ Da Sin nwt + .. (1) 

என எழுதலாம். இத்தொடர் ஃபூரியர் தொடர் 

எனப்படும். இஇல் 4 (1) என்பது, காலம் ( எனும் 

போது, ' சைன் வடிவமற்ற அலைவடிவின் மதிப் 
பாகும். 2௦ என்பது ஒரு மாறிலி; இது சைன் வடிவ 
மற்ற அலைவடிவின் சராசரி மதப்பு அல்லது நேர் 
மின்னோட்ட மதிப்பு (0.௦. value) ஆகும். மேற்படி 
தொடரை  - ce 

f(t) = as + Cy Sin (wt4,) +... 
டே Sin (nwt+Gn) + eee ௦ (2) 

எனவும் எழுதலாம், இதையே — 

“ 

(t) = & Ch Sin (0௭1400) எனவும் எழுதலாம், 
n=0 

7.3 இதில் டே _ mi Ay + ற வ. (8) மற்றும். (3) 

in = tan a 7 = “நு. ஆ (4)ஆகும், (4) 

n 

— 8 

இத்தொடரில் டே: அடிப்படை அலையின் வீச்சு 
wos அடிப்படை அலையின் கோண அலை 
வெண் (820137 17ச00210). இவ்வாறே 0 810 291. 
C; அரோ, ..... டே 511 nwt .... முதலியவை 
முறையே இரண்டாம் முன்றாம் களையலைகளைக் 
குறிக்கின்றன. இவற்றின் அலை எண்கள் முறையே 
அடிப்படை அலையின் அலைவெண்ணைப் போல் இரு 
மடங்கு; மும்மடங்கு... ௨ மடங்கு இருக்கும், "மேலும் 
ட 22, 2, என்பன, Qa ஆதார  அச்சிலிருந்து 
முறையே அடிப்படை அலை, இரண்டாம் இளை 
அலை, மூன்றாம் கிளை அலை ஆகிய கிளை அலை 
களின் (அல்லது நிலைமை ) தறுவாய்ப் பெயர்ச்சிக 
ளைக் குறிக்கும். படம் 2 முதல் 6 வரையுள்ள அலை 
வடிவங்களின் dors Aust தொடர்கள் அவற்றின் 

அருகே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சைன் வடிவமற்ற ஓர் அலைவடிவம், அதாவது. 

கலப்பு அலை வடிவை (6010016௧ 812 10100) ஃபூரியா் 
தொடரால் குறிக்கலாம் என்றோம். இத்தொடரில் 
எண்ணிறந்த உறுப்புகள் இருப்பினும் ஒரு கலப்பு. 
அலை வடிவைத் தோராயமாகக் குறிக்க, நமது 

தேவைக்கேற்ப ஃபூரியர் தொடரின் இல அல்லது 

பல உறுப்புகளைக் கூட்டினாலே போதும். தேவைப் 
படும் தோராயத்திற்கேற்ப உயர் களையலைகளை 
ஒதுக்கலாம். ஃபூரியர் தொடரில் வரும் 8o,4,,a, 
sere any “ம ற்... முதலிய கெழுக்களை (006(0- 
cients) பின்வருமாறு பிரிக்கலாம். 

% 
2-௩ ad f(t) dt 

இதில், 81 - 0 எனக்குறித்தால் 

ஐ “ஒட [10 40 

    

ஆகும், (5)
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Vm 

௦ ட v(t) = Vm Sin (அ t)   

—— T 2 ——>     

  

T மைய்ய   
படம் 1, சைன்அலை 

படம் 2, அரை அலை திருத்தப்பட்ட 

  

சைன் அலை 

4 

ம் க 
m _ 2Vm 1 2 

௦ ் = ர் (j}=—— 1-25) 3221 005( அட 1) 

T 2T t Ns 1,240   
ULio 3, apap Jian HS BOUL 

  
  

  

vA 

4 Vin 1... 
v(t) க எம் SS Sin(-a% nt) 

8 T . t . N= 1,2,.06 

            
- ‘urto 4. சதுர அலை 

௮.௧. 2. 26 ௮.
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இதில். 8௦ என்பது கலப்பு அலைவடிவின் தேர்மின் 
மதிப்பைக் குறிப்பதாகும். இது கலப்பு அலைவடி. 
வின் மட்டத்தை (level) உயர்த்தவோ அல்லது 

தாழ்த்தவோ செய்யுமே அன்றி அதன் வடிவைப் 

பாதிக்காது,இவ்வாறே 8,,மற்றும் ௦௦ கெழுக்களைப் 
பின்வருமாறு காணலாம். ் 

a, «= = 
nD ஈ 

  

அதாவது, கலப்பு அலையின் சார்பினை (101100) 

005 0 ஆல் பெருக்க, 0 முதல் 2ஈ வரை தொகுத்து, 
அதை ஈ ஆல் வகுத்தால், 80 கிடைக்கும், இவ்வாறே, 

bs = — 3) 77 0) 81௨ ௨0 80 ஆகும்,(7) 

ஒற்றைப்படைச் சார்பும், இரட்டைப்படைச் சார்பும். 
பின்வரும் கணிதச் சார்புகளைக்.காண்க 

[ஐ ந* 37.3 4 

f(x) = Cosx 

இவற்றில் ந வருமிடங்களில் (-௩) எனப் பதிலீடு ' 
செய்தால் சார்பின் மதிப்பு மாறாது, அதாவது 
[0 - 10) ஆகும். இவ்வகைச் சார்புகள் இரட் 

டபை படைச் சார்புகள் (ரே. ர7மா0(1006) எனப் : 
படும். பல இரட்டைப் படைச் சார்புகளைக் :கூட்டி, 
னால் இடைப்பதும் ஒர் இரட்டைப்படைச் சார்பே, 
ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்புடன் ஒரு மாறிலியைக் 
கூட்டினால் அதன் தன்மை மாறாது, சில இரட்டைப் 
 படைச்சார்புகளின் , அலைவடிவங்கள் '' படம் 7இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. இவை நிலையச்சின் இருபுறமும் 
சமச்சீராய் அமைந்துள்ளன. 8ழ்வரும் கணிதச் சார்பு 
களைக் காண்க... ட 

{(x) = x5 + x84 x 

f(x) = Sin x 

இவற்றில் ௩ வருமிடங்களில் (-௩) எனப்: பதிலீடு 
செய்தால் சார்பின் மதிப்பு எதிர்மறையாகும். 
அதாவது(-௩) - -1(௩) ஆகும். இவ்வகைச் 'சார்புகள் 
ஒ.ற்றைப்படைச் சார்புகள் (௦04 functions) எனப் 

படும், . பல: ஒற்றைப். . படைச்சரர்புகளைக் கூட்டி 
னால் வருவதும்” ar ஒற்றைப்படைச் சார்பே, 
ஆனால் ஓர் ஒற்றைப் படைச்சார்புடன் ஒரு மாறி 
லியைக் கூட்டினால் சார்பின் ' தன்மை மாறும், 
இரண்டு ஒற்றைப்படைச் சார்புகளைப் ' பெருக்க 
னால் கிடைப்பது ஓர் 'இரட்டைப்படைச் சாரர் 
பாகும், சில ஒற்றைப்படைச் சார்புகளின் . அலை 
வடிவங்கள் படம் 8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன ‘ 

ர 27 £9) Cos nQ dO (6) 
0 ‘ 

"beg Musti 

காலவட்டமான ஓர் அலைவடிவில் f(x) = 
T be ட்ட ~f(x+ 2 ) என்ற விதிமுறை இருந்தால், அது 

அரைஅலைச். சமச்சீர்த் தன்மை " கொண்டதாகும், 
இதில் 1 என்பது அலை' நேரமாகும். . அரைஅலை 

- சமச்சீர்தீ தன்மை. கொண்ட இரு... அலைவடிவங்கள் 
படம் 5இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஓர் 'அலைவடிவம் 
'ஒற்றைப்படைச் : சார்பானதா "அல்லது இரட்டை.ப் 
படைச் சார்பானதா என்பதிலிருந்து, , பின்வரும் 
முடிவுகளைக் “கூறலாம். ' ees gs 

இரட்டைப்படைச் சார்பான ஓர் அலை வடிவின் 
... தொட்ரில்:::.கோசைன் ' உறுப்புகள் 

மட்டுமே இருக்கும், இந்த அலை வடு.விற்குச் சராசரி 
மதிப்பு இருந்தால், - 8பூரியர் தொடரில்” ஒரு மாறி 
லியும் இருக்கும், ் 1... 

je 5. ன ்் | "ஒற்றைப்படைச் சார்பான QT அலைவடிவின் 
ல்பூரியர் தொடரில் சைன், உறுப்புகள். மட்டுமே 

“இருக்கும்,” ஓர். அலைவடிவினின்றும்" "ஒரு மாறிலி 
- யைக்கழித்தால் அது”ஒற்றைப்படைச் சார்பாகலாம், 

இத்திலையில் அதன் ஃபூரியர் தொடரில் : ஒரு மாறிலி 
இருக்கும். 7 

; | 
அரைஅலை சமச்சீர் . தன்மை கொண்ட அலை 

வடிவின் ஃபூரியர் தொடரில் ஒற்றைப்படைக் இள 
அலைகள், மட்டுமே இருக்கும். அலைவடிவின் சார்பு 
ஒற்றைப்படையாகவோ இரட்டைப்படையாகவோ 
இருந்தாலன் றி, ஃபூரியர் தொடரில் சைன், கோசைன் 
உறுப்புகள் இரண்டுமே இருக்கும். ஆனால் அரை 
அலை சமச்சீர் தன்மை கொண்ட அலை வடிலின் 

.. 2பூரியர் தொடரில் இரட்டைப் படைக் களை அலை 
. களே இரா, ட் அனா மு , 

ve 
| 

கிளை அலைகள் உண்டாக்கும் விலைகள் 
ஒற்றைப்படைக் கிளையலைகள். அடிப்படை அலை யும் மூன்றாம் கஇளையலையும் (fundamental wave 

and third harmonic) gsm சேர்ந்த கலப்பு அலை 
வடிவங்கள் Lib loge 'காட்டப்பட்டுள்ளன. படம் (௮)இல் இவ்விரு அலைவடிவங்களும் ஒரே 
நிலைப்பெயர்ச்சி, (phase shift) கொண்டுள்ளன. 
6, —%, = O. படம் (௮) இல் அடிப்படை : அலைக் கும் மூன்றாம் இளை அலைக்கும் உள்ள .நிலைவேறு 
பாடு(மூன்றாம் களைஅலையின் அளவுகோலில்)180 
ஆகும்.அதாவது 2-0 மற்றும், - 780, படம் (இ) 

“இல் அடிப்படை. அலைக்கும் மூன்றாம் இளையலைக்கு 
முள்ள நிலைவேறுபாடு (மூன்றாம் களையலையின் 

, அளவுகோலில்) 90” ஆகும். இம்மூன்று அலைவடி 
வங்களையும் நோக்கினால் அவற்றின் மேல் பாதியும், 
கீழ்ப்பாதியும் சமச்சீராக (symmetrical) இருப்பது 
தெரியும். இதினின்றும், சைன் வடிவமற்ற ஒர் அலை 

RE © ee ey? ee விட்டெ we 1
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படம் 5, வாள்பல் அலை 

vit) = Sf So Sus Sin (+7 nt) 
oN n= 1,2,3,... 

படம் 6, முக்கோண அலை 
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படம் 7, ஒற்றைப் படைச் சார்பு
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"unto 8. இரட்டைப்படைச் சார்பு அலைகள் 
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வடிவின் மேற் பாதியும், கீழ்ப் பாதியும் சமச்சீராக 
இருப்பின், அக்கலப்பு அலைவடிவில்,ஒற்றைப்படைக் 
களை அலைகள் அடங்கி இருப்பதை உணரலாம். 

இரட்டைப்படைக் கிளை அலைகள் (761 harmo- 
nics). அடிப்படை. அலையும், இரண்டாம் கிளை 
அலையும் சேர்ந்த கலப்பு அலை வடிவங்கள் படம் 71 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.படம்அ-வில் இவ்விரு அலை 
களுக்கிடையே நிலைவேறுபாடு இல்லை. அதாவது 

$டஈ 0) மற்றும் ஜூ - 0 ஆகும். படம் (ஆ) இல் 
இவ்விரு அலை வடிவங்களுக்கிடையே உள்ள நிலை 
வேறுபாடு (இரண்டாம் களை அலையின் அளவு 

கோலில்) 90” ஆகும்.அதாவது ம், - 0 மற்றும் ம் = 
* 90” ஆகும். இவ்விரு படங்களிலும் உள்ள 
கலப்பு அலைகளின் மேற்பாதியும் கீழ்ப் பாதியும் 
சமச்சீராக இல்லை. ஒன்றிலிருந்து ஒன்று முற்றிலும் 
வேறுபட்டுள்ளது. பஇதனின்றும், சைன் வடிவமற்ற 
ஓர் அலைவடிவின் மேற்பாதியும், &ழ்ப்பாதியும் சமச் 
சீராக இல்லாமல், ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டு 
இருந்தால் அக்கலப்பு அலை வடிவில் இரட்டைப் 
படைக் கிளை அலைகள் அடங்கி இருப்பதை உணர 
லாம். 

சமச்சீர்மை, சைன் வடிவமற்ற அலைகளின் சமச் 
சீர் தன்மையை அறிய, முதற்கண் அக்கலப்பு அலை 
யின் 8, மதிப்பைக் (சராசரி மதிப்பைக்) கழிக்க 
வேண்டும். கலப்பு அலை வடிவை மேலே அல்லது 

கீமே 8, அளவிற்கு நகர்த்த வேண்டும். : இப்போது 
அலைவடிவின் கீழ் அரைப்பாகத்தை மட்டும், மேல் 

புறம் வருமாறு சுழற்றி 180£ பக்கவாட்டில் நகர்த்தி 
மேல் அரைப் பாகத்துடன் பொருந்தும்படிச் செய்ய 

வேண்டும். இப்போது இரண்டு அரை அலைகளும் 
சிறிதும் வேறுபாடின்றிப் பொருந்தினால் அக்கலப்பு 
HOOD S007 Row Fos ron". (half-wave sym- 
ு2(ர)கொண்டதாகச் கருதப்படும், அரைஅலைச்சமச் 

சீர்த்தன்மை கொண்ட ஒரு கலப்பு அலையில்[(0 -. £) - 
- (6) என்ற விதிமுறை இரக்கும். இவ்வாறே 
ஒரு கலப்பு அலைவடிவில் 90” அல்லது 270° வழியே 
ஒரு நிலைக் குத்துக்கோடு வரைந்து, அலைவடிவம் 
இக்கோட்டின் இருபுறமும் , சமச்சீராக அமைந்தால், 
அந்த அலை வடிவில் “கால் அலை சமச்சீர்த் தன்மை”! 
(quarter-wave . symmetry) இருப்பதாகச் . சொல்லப் 

படும். ஒர் அலைவடிவில் ஒரு சமச்சீர்த் தன்மை இருந் 
தால், மற்ற சமச்சீர்த் தன்மையும் இருக்கவேண்டும், 
என்பதில்லை. படம் /0இலுள்ள மூன்று கிளை 

அலைகளிலுமே 'அரை அலை சமச்சீர்த் தன்மை 

உள்ளது. ஆனால்". . இவற்றுள் முதல் இரண்டில் 

மட்டும் கால் அலை சமச்சர்த் தண்மையும் உள்ளது. 
மூன்றாவதில் இது இல்லை. 

. அடிப்படை அலையும், ஒற்றைப்படைக் களை 
அலைகளும் கொண்ட கலப்பு அலை வடிவில் அரை 
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அலை சமச்சீர்த்தன்மை இருக்கும். அரை அலை சமச் 
சீர்த்தன்மை கொண்ட கலப்பு அலையில் ஒற்றைப் 
படைக் களை அலைகள் மட்டுமே : இருக்கும். இச் 

தகைய அலைவடிவங்களின் ஃபூரியர் .தொடரிலுள்ள 
An, ய இவற்றைக் காண 0 முதல் 2ஈ வரை தொகுப் 
ugshgu (integration) பதிலாக, 0 முதல் ஈ வரை 

தொகுத்து, விடையை இரண்டால் -பெருக்கினால் 
போதும். இவ்வாறே கால்'.அலை சமச்சீர்த்தன்மை 
கொண்ட அலை வடிவின் ஃபூரியர் தொடரிலுள்ள 
குட அகியவற்றைக் காண 0 முதல் ஈ/2 வரை 
தொகுத்து விடையை நான்கால் பெருக்கினால் 
போதும். அரை அலை சமர்சீர்த் தன்மை கொண்ட 

ஒரு கலப்பு அலை வடிவில்.அடங்கியுள்ள அடிப்படை 

அலையும், ஒற்றைப்படைக் களை அலைகள் அனைத் 
தும், தனித்தனியே வெவ்வேறு நேரங்களில் சுழி 
மதிப்பை அடையலாம். ஆனால் கால் அலை சமச் ' 
சீர்த்தன்மை கொண்ட ஒரு கலப்பு அலைவடிவில் 
அடங்கியுள்ள அடிப்படை அலையும் மற்றுமுள்பா 

ஒற்றைப்படைக் இளை அலைகளும் ஒரே நேரத்தில் 
பூச்சிய மதுப்பை அடைய வேண்டும். களை அலை 

கள் அனைத்தும் 0 அல்லது 180 நிலைப்பெயாச்௪ி 
கொண்டிருக்க வேண்டும். படம் 11 (அ௮)இல் உள்ள 

அலைவடிவில் மேலே சொன்ன எந்தச் சமச்சர்த்தன் 
மையுமே இல்லை, அடிப்படை அலையையும், இரட் 
டைப்படை அலைகளையும் . உள்ளடக்கிய கலப்பு 
அலைகள், அல்லது இரட்டைப்படைக் களை அலை 

களை மட்டுமே உள்ளடக்கிய கலப்பு அலைகள் 

சமச்சீர்த்தன்மை கொண்டிரா. 

ஓர் அலை வடிவில் அரையலை சமச்சீர்கீதன்மை 

இல்லை எனினும் கால் அலை சமச்சீர்த்தன்மை இருக் 

கலாம். ஓர் அலை வடிவில் 0 முதல் ஈ வரையுள்ள 

ட பகுதியும், ஈ முதல் 28 வரையுள்ள பகுதியும் அப் 

படியே ஒன்று போயிருந்தால், அதாவது ॥ (6) = 

£(0 4 ஈ) எனில் அது சமச்சீர்தன்மை அற்றது. அதில் 
இரட்டைப்படைக் கிளையலைகள் மட்டுமே அடங்கி 

யிருக்கும். அடிப்படை அலை இராது, காட்டாக 

முழுஅலை திருத்தப்பட்ட சைன் அலையின் (1ப1] 
9446. 1601111904 8106 1876) நேர்மின்கூறான 3 

மற்றும் இரட்டைப்படைக் கிளையலைகளும் 
மட்டுமே இருக்கும், sO 

அலை வடிவங்களின் சமச்சீர்த் தன்மை பற்றி 
மேலே கூறிய", விளக்கங்கள் கலப்புல அலைகளைப் 
பகுத்தாய்கையில் (analysis of complex waves) 
பெரிதும் உதவும். மேலே சொன்ன சமச்சீர்த்தன்மை 
எதுவுமே இல்லாத கலப்பு அலைவடிவில் ஒற்றைப் 
படை, இரட்டைப்படைக் களையலைகள் இரண்டுமே 
இருக்கலாம். அதன் பூரியர் தெரடரில் சைன், 

கோசைன் உறுப்புகள் இரண்டுமே இருக்கலாம். . 
கலப்பு அலையைப் பகுத்தாய்கையில், ஒரு குறிப்
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படம் 11. அலைவடிவத்தில் இரட்டைப்படைக் இளைஅலைகள் '



பிட்ட களையலை இருக்குமா என்ற ஐயம் தோன் 
றிடில், கலப்பு அலையின் ஃபூரியர் தொட.ரிலிலுள்ள 
எல்லா : உறுப்புகளுமே இருக்கலாம் என்ற கருது 
அலவன் பாரு பகு.த்தாய்வதே பிழையற்றது. 

் கலப்பு அலையின். பயன்மதிப்பைக் காணல். சமன் 
பாடு (1) காண்க. இது கலப்பு அலையின் ஃபூரியர் 
தொடராகும். இதிலுள்ள 8, 3, 8, aa, b,, by, 
ட ஒல கெழுக்கள் அனைத்தும் . தெரிந்தால், கலப்பு 

அலையின் பயன்மதிப்பானது, சமன்பாடு (8) ஆல் 

தரப்படும். 
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அலைகளிடையே உள்ள 

முறையே Oy, Q,- ௮0௦ 
நிலைவேறுபாடுகள் 

எனவும் கொண்டால், 

  Pay'= Vz I, + vy pte வடட 7 | 

  

  , ie ர 

an ப்ட் ஆட 

கலப்பு "அலையின் ஃபூரியர் தொட ரைச்' சமன்பாடு 

(2)'-இல்-- உள்ளபடியும் எழுதலாம்; இத்தொடரி 

லுள்ள Ag, பே ஜே.௨உடே கெழுக்கள் 'அனைத்தும் 

தெரிந்தால் கலப்பு அலையின் பயன் மதிப்பானது, 

  ‘ 

கலப்பு - அலையிலுள்ள எல்லா உறுப்புகளின் 

பயன் மதிப்புகளையும் கண்டு, . அவற்றின் . வர்க்கங், 

களைக் கூட்டி அக்கூட்டுத் . தொகைக்கு வர்க்கமூலம். 

கண்டால் அதுவே கலப்பு அலையின் பயன் மதிப்' 

பாகும். கலப்பு அலைவடிவம் கொண்ட. மின்னழுத் 

தங்கள், மின்னோட்டங்கள், இவற்றின் பயன். 

மதிப்பை ' அளக்க, . இயங்களவி , வகை .' (dynamo- 

05187 1406) அல்லது: இயங்கும் இரும்பு வகை(04102: . 

iron 909), அளவிட பயன்படுத்தலாம். 

றன. அளத்தல், ஒரு மின் சுற்று "வழியில். 
மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் இவை சைன் அலை 

வடிவம் கொண்டிராமல் இருந்தால், மின்னழுத்தம் 

மின்னோட்டம் இரண்டிலுமே இளையலைகள் இருக் 

கும் என அறிவோம். இந்நிலையில் சுற்றுவழி 2 உட் 

  

கொள்ளும் திறனா வது, பட்ச 

் ளை. 
Po = ட் of v.i dé 

Qa» v, i முறையே சுற்றுவழியில், ஒரு கணத் 

இல் நிலவும் மின்னழுத்தமும்,மின்னோட்டமுமாகும். 

மின்னழுத்தக் கலப்பு அலையிலுள்ள கிளை அலை 

களின் உச்சி மதிப்புகள் (68% values) Vo, 7, Vay oe 

Va எனவும், மின்னோட்டக் சுலப்பு அலையின் 

உள்ள கிளை அலைகளின் உச்சி மதிப்புகள் முறை 

யே 1௦, 1,, ],, ... 10. எனவும், ஒரே, அலைவெண் 

கொண்ட மின்னழுத்த,!' . மின்னோட்டக் களை 

வகர ஆர்தர் +e 

இதிலுள்ள Vos Viv Vo» . 

sds oo ன் உ 03 0 ் a 

frms eal “மடவ ரக்த ௭ +5 = (9) 

Cos Q, 

as ; a Css On ப்ப உ (10) 

படட oF tee , @& ட 2... 

௨ம், 7௦, 1, ௨ ௨ம் 
முறையே மின்னழுத்த, மின்னோட்டக் கலப்பு அலை 
களின் ஃபூரியர் தொடர்களில் வரும் கெழுக்க 
ளேயாம். இச்சுற்றுவழியில் திறனை அளக்க, வாட் 
மானியை(21(ய020) வழக்கமான முறையில் இணைப் 
பது போலவே, மின்னோட்டச் சுருளைத் (current 
0011) தொடராகவும் (561165), மின்னழுத்தச் சுருளை 
(voltage © coil) இணையாகவும் (parallel) இணைக்க 

வேண்டும். 

ஓர் அலைவெண் கொண்ட மின்னமழுத்தக் களை 
அலை உறுப்பையும், பிறிதோர்அலைவெண் கொண்ட 
மின்னோட்டக் களை அலை உறுப்பையும் பெருக்கித் 
தொகுத்தால் ஒர் அலைவு: நேரத்தில் : அதன் சராசரி 
மதிப்பு பூச்சியமாகும், அதாவது, ஒரே அலைவெண்் 
கொண்ட மின்னழுத்தமும், மின்னோட்டமுமே சுற்று 
வழிக்குத் ' தறனளிக்க முடியும், இதையே சமன்பாடு 
(10) உணர்த்துகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு கிளை அலை 
யின் திறன் கூறும் (00940 780102) 6௦8 0,, 0680,. 
என வெவ்வேறாக இருப்பதைக் காணலாம். எனவே 

சைன் வடி.வமில்லா மின்னழுத்தமும் மின்னோட்ட ' 
மும் உள்ள சுற்றுவழிகளில் அச்சுற்றுவமி உட்கொள் 
ளும் உண்மைத் திறனுக்கும் (80081 ற8௨), தோற்றத் 
Homese@b (apparent power) உள்ள. .'விகிதமே 

திறன் கூறு ஆகும். 
வாட்டுகள் 

_ வோல்ட்டுகள் % ஆம்பியர்கள் 

் - குர, 

  திறன்கூறு ௮ 

நூலோதி 

1. McGraw - Hill Encyclopaedia of Science & 
Technology, Vol 14, 4th | Edition, McGraw- 
Hill Book Company, New York, 1977. 

2. _ Edminisier, Joseph A. » Electricity, Schaum’ 8 Series 

3.° Siskind, CG. S., Electric Circuits, ய், Cc. and A. Cc,



410 அலை வடிவம் 

அலை வடிவம் - 

நீரில் அலைகள் ஏற்படுகின்றன. அந்த அலைகளைப் 

படமாக வரைந்து காட்ட வேண்டுமானால் அவற்றை 

வளைகோடுகளால் காட்டலாம் (படம் 1), இதே 

போல் மாறுதிசை மின்அழுத்தத்தை ஒரு வரைபடத் 
இல் பதிவு செய்யும் போது அது அலை. வடிவத்தில் 

(wave form) அமைந்திருக்கும். அந்த” அலைகள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட காலவட்டத்தில் ஒரே அளவுடனும் 
வடிவத்துடனும் அமைவதைக் காணலாம் (படம் 3). 

அலை வடுவங்கள் எண்ணிறந்தனவாகும். நடை 
முறையில் மிகப்பொதுவாகவுள்ள அலை வடிவமே :. 
படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது, இவை காலவட்ட. 
முறை. (0₹₹10010), மின்அழுத்தத்தைப் பதிவு .. செய்த, 

வரைபடங்கள் ஆகும். மின்னோட்ட அலை வடிவங், 
களும் ம் இத்தசையவையே, ன ் 

  

ந" ணட ee a ee லில் 

“4. மடம்... பொது அலைவடிவம் - 
மட உது ஒனாடவ ல் a 

rer fest 2. ஒரு வளைகோடு பன்னி 1இல் 

தொடங்கி புள்ளி 5இல் முடிவடைகிறது. இதற்கு ஒரு: 
குறிப்பிட்ட , நேரம் : ஆகும்... இந்தக் கால அளவு 
தொடர்ச்சியாக ஒவ்வோர் அலைக்கும் ஒரே அளவாக 

இருக்கும்:. புள்ளி .]இலிருந்து புள்ளி, 5 வரையுள்ள 
அலையின் .பகுதியை ஓர், அலைவு , என்று குறிப்பிடு . 
வர். ஓரலைவிற்கு ; ஆகும்: நேரத்தை , அல்வா, 

(61100) -என்பர்,. 4). உ: அடச் ம ரத ர கு 
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ஏதாவது ஒரு 'குறிப்பிட்ட்' 'இடைவெளிகளுட்ன்"' ் 
கூடிய அலை வடிவங்களைக் கணிதலிய்லாகக் குறீயீட்:* 

டால் குறிக்க முடியும். ஒரு. அரியன "அலைவு 
நேரத்துடனுள்ள. ஒரு. தொடர்ச்சியான அலையினை. 
இம்முறையில் உருவாக்க முடியும், *சைன்”, *கொசைன்” 
என்ற சொற்களால் குறிப்பிடப்பெறும். *ஃபூறியா்” 
வரிசையில் . கொடுக்கப்பட்டுள்ள' ” அலைவடிவங்கள் 

படத்தில் 'காட்ட்ப்பட்டுள்ளன. இவை நேரத்தைப், 
பொறுத்து மாறுபவை:: மேற்குறித்த அலைவுகள், 
அடிப்படையான அலைவுகளைப் போல பன்மடங்கு 
அலைவெண் உடையவை. “ ட் 

சுவர்க் “கடிகாரத்தில் இருக்கும் *தணி ஊசல்' ஒரு 

குறித்த நேரத்தில்; 'ஒரே சீரான - இடைவெளியில் 

முன்னும் பின்னும் ஆடுகிறது. இதனை அலைவு 
என்று குறிப்பிடுவார்கள்.. இம்மாதிரி முன்பின்னாக 
ஆடும்.சீரான அலைவுகளைப் பதிவு செய்யும் அருவி, 
தனி ஊசல். . எனப்படும். விட்ட ் 

“சைன்! அலைகளைக் ' எழ்க்காணும் “கருவிகள் 
மூலம் உருவாக்க முடியும்- ப அவையாவன, *சைன்” 
அலை இயற்றி (5106 426 generator’, அலைவு இயற்றி 
(oscillator) என்பனவாகும், 

ன பன்மை- அதிர்விகள் (aultiyibrators), த்றிப்பிகள் 
(choppers) ** "போன்ற... F HIT அலை. 'இயற்றிகள் * 
மூலம் சதுர 'அன்லைகளைப் பெறலாம்.” cee 

LP alk tele Jae tt 

evel குழாயில் அமைந்துள்ள 'ஓய்பாட்டு- ப அலை - 
வியற்றிகள் . (7614524101 -: 0801118107), ! “தைரட்ரான்" 
(ம்நாக1200)), இரிதடையம்-. (1780819407);'' வெற்றிடக்: 
Gps (vacuum tube) : : ஆகியவற்றாலான 'சரிவுலீச்சு - 

சுற்றுவழி (8662 சொல) ஆலெவற்றின் மூலம் வாள் : 
பற்கள் பன்னு அலைவடிவத்தைப் பெறலாம். 
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எடம்: 3. திக்க அரைஅலைவடிவமும். pepsi. 
: வட வி விடிவமும்



தொகை செய்யப்படும் (1016281102) சதுர அலை 
கள் . மூலம். ஒக்க டில. அலைகளைக் பெற 

முடியும்..." ் mre 

சுமையை இணைப்பதனால் 4 அலை வடிவங்களைத் 
திருத்தும் கருவிகள் உள்ளன. அரை அலைவடிவம் 

இருத்தும் கருவி, முழு அலைவடிவம் திருத்தும் கருவி 
ஆகியவற்றின் வெளியீட்டு அலைகளின் (௦0101 48466) 
வடிவங்களை விளக்கப்படத்தில்(படம் 3) காணலாம். 

ர் 

௩ 
 மு,வே. 

அலை வடிவம் தீர்மானித்தல் . 

ஒரு வளைத்த கோடு அல்லது அலை' வடிவத்தைக் 

கால ஒழுங்குடன் மாறும் அளவைகளால் குறிப்பிட 

முடியும். அலை வடிவத்தைத் தீர்மானிக்க Gips 

காணும் கருவிகள் பயன் படுத்தப்படுகின் றன. அவை 

யாவன, அலைவியற்றி (0501112101), "இளை அலை 

ஆய்வி (கனவுக் analyser) என்பனவாகும். 

, அலைவியற்றியில் அலை வடிவத்தை நேரடியாகக் 

காணலாம்;தாள்களில் பஇவு செய்யலாம். களையலை 

ஆய்வி அலைவீச்சினை எண் மதிப்பில் அளக்கிறது.. 

மேலும் கஇளையலைகளின் தறுவாய்க். கோணத்தை, 

யும் அளக்கிறது.. 

் அலை ' வடிவத்தினை 'அளத்தலும் கட்டுப்படுத் 

தலும் சிக்கலான பணியாகும். ஏனென்றால் மின்ன 

முத்த அலைவடிவம் 'சைன்' அலையாக இருந்தால் 

அது முன்னதாகவே வரையறுக்கப்பட்ட வரையளவு 

(rated) மின்னழுத்தத்தில் இருக்கவேண்டும். அப் 

போதுதான் மின்மாற்றிகள், மின்னோடிகள், மின் 

விளக்குகள் போன்றவற்றைப் பெருமத் (கா) 

திறமையோடு. (6111012009) இயக்க முடியும். குறிப் 

பிட்ட முறையில் ' உருவாக்கப்பட்ட அலை வடிவத் 

தில்: ஏதேனும் மாறுபாடு இருந்தால் பொறிகளின் 

இறனில் இழப்பு: ஏற்படக் கூடும். வானொலி மூலம் 

செய்தி: அனுப்பும் 'முறைகளிலுள்ள ஊர்தி : அலை 

வடிவம் *சைன்' வடிவமாக இருக்கவேண்டும். அதிலீ 

ஏதேனும் பிறழ்வு ' இருந்தால் அது இரைச்சலை 
உண்டாக்கிவிடும்; சிறப்புச் செய்திகள் அனுப்பப்: 

படுவத தில் குறுக்கீடுகளை ஏற்படுத்தும், 

அடிப்படை அலை வடிவங்களை இரண்டு வகை 

யாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன, காலவட்ட (2110- 

010) அலைகள், காலவட்டமற்ற (80611௦010) அல்லது. 

ணத்தில், மாறுகின்ற அலைகள். (180518118), 

்.. அலைவடிவங்களைத் தீர்மானிக்க இரண்டு 

பொதுவான அளவைக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படு 

கின்றன. தொடர்ச்சியான அலைகளில் துல்லியமாசு 

அலை வடி.வமைப்புச் சுற்றுவழிகள் 411 

அலைவடிவத்தைத் இர்மானிக்கப். பரவலாகப் 
பயன்படுத்தப்பெறும் கருவி இளையலை ஆய்வி 
ஆகும். அடிப்படை அலைவெண்் . அலைகளையும், 
இளை அலைவெண்் அலைகளையும், தொடர்ச்சி 
யான அலைகளையும் வரையறுத்துக் காட்ட *ஃபூ 
ரியர்: . வரிசை *சைன்: * அலைகளால் முடியும், 
ஆய்வில் உள்ள ஒவ்வொரு களையலை வடிவத் 
தையும் ' இளையலை ஆய்வி சுட்டிக் காட்டும். 
இக்கருவி வீச்சினை எண் மதிப்பிலும், அடிப்படை 
அலையோடு ஒப்பிட்ட களையலைகளின் தறுவாயை 
யும் காட்டும். தேவைப்படும்போது இம்மதிப்புகளி 
லிருந்து முழுமையான அலை வடிவத்தை மேற்படிவு 
முறையில், அலைகளின் உறுப்புகளைக் கொண்டு 
வரைந்து உருவாக்க முடியும். இரண்டாவது வகை 
அளவைக் கருவி அலைவியற்றியாகும். இக்கருவி 
கண்த்தில் மாறுகின்ற அலை வடிவத்தைத் தீர் 
மானிக்கப் பயன்படுத்தப் பெறுகின்றது. தொடர்ச்சி 
யான அலை வடிவத்தைத் தீர்மானிக்க அலைவு இயற் 
றிகளைப் பயன்படுத்தலாம். கிளையலை ஆய்வியில் 
திடைப்பதைவிடக் கணிசமான துல்லியத்துடன். 
இதில் அளக்கும் மதிப்புகள் கிடைக்கும். 

க மு. வே. 

அலை வடிவமைப்புச் சுற்றுவழிகள் 

மின்துகளியல் சாதனங்களாலும் (618012014௦ devices) 
சுற்றுவழி உறுப்புகளாலும் (circuit elements) மின் 
னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்தம் போன்ற காலம் 
பொறுத்துமாறும் மின்னியல் அளவையை (6160117021 
quantity) உருவாக்கும் அல்லது வடிவம் மாற்றும் 
மின்துகளியல் சுற்றுவழிகளே இவை. மின்துகளியல்' 
சாதனங்கள், வெற்றிடக் குழல்களாகவோ (*40பபா 
tubes), திரிதடையங்களாகவோ (178ாட6151018) அமை 
யலாம். சுற்றுவழி உறுப்புகள், தடைகள் (1651851075), 

தூண்டிகள் (inductors) கொண்மிகள் (capacitors) 

ஆகியனவாகும், 

நடைமுறையில் . உருவாக்கப்படும் ஓர் அலை 
வடிவமீ சதுர அலையாகும். இதில் மின்னழுத்தம் 
போன்ற ஒரு: மின்னியல் அளவின் இரு தனித்த 

மதிப்புகள் ஒர் அலைவில் ஏற்படுகின்றன. இந்த. 
அலைவுகள் காலம் பொறுத்துத் தொடர்ந்து ஏற்படு 
கின்றன; ஒவ்வோர் அலைவு நேரத்திலும் இரு சம 

எதிரெதிர் . சதுரம் இருந்தால், இதை *ஒரு சைன் 
அலையை மிகுத்து (ஊற) சுழி அச்சின் அருகுள்ள 
பகுதிகளைத் தவிர பிறவற்றைத் தனிப்படுத்திப் 
பெறலாம். சில நேரங்களில் சமமான அல்லது 
சமமற்ற இடைவெளி உள்ள செவ்வக அலைகள் என



412 அலைவரி விளைவுகள் 
(வர வக் Ba ga LAY oe of) 

வழங்கும் சதுர அலைகள் பன்மை . 'அதிர்ப்பி,, be அலை வீச்சுடைய- "இழைகள் was தகைவுக்கு . 
வெற்றிடக்குழல், இரிதடையச் (transistor) சுற்று BeuGwd. Garre உள்ள இழைகள் இயல்பு நிலை... 
வழிகள், வாயில் சுற்றுவழிகள் (26(6 circuits) ஆகிய, : மையைக் காட்டி லும் அதிகமாக . அழுக்கப்படும்,. ் 
வற்றால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. காண்க, இடுக்கும். 
சுற்றுவழி (clipping circuit);, egubys  சுற்றுவழி , 37 விளைவற்ற" வே, று பாணி: அலை . விளைவு: 
(limiting circuit); . பன்மை. அதிர்வி (multivibrator); களையும் நேர்குத்தாக "அமையும்படி ஏற்படுத்தலாம். 
ஓய்பாட்டு அலைவியற்றி ம்ப oscillator). உடை அலைவரி விளைவை அடுத்தடுத்த பக்கப்பாவு 

. .... நூல்களை இரு தளர்த்துச் சட்ட விளைவுக்கு " உட்' 
ட மின்'துகளியலில் பெரிதும் பயன்படும் மற்றொரு' , படுத்தி ஒற்றைப்படைப் பாவிழைகளை இறுக்கி, 
அலை வடிவம் காலத்தைப் பொறுத்து. நேரியலாக இரட்டைப்படைப் பாவிழைகளைத் தளர்த்தி, மாற்றி 
மாறும் சார்பு (000100) ஆகும்., இதைச் 'சரிவுச். : - மாற்றி நெய்யலாம். பாவு இறுக்கமான . இடத்தில் 
emmy (ramp function) . என்பர். , அதிவளையம், aac. OR HsawrHcyld, uTsy. srt HS . Qe sHod.. 
திருத்திய சைன் அலை ஆ$யெவையும். நடைமுறையில், ஊளடை பரவலாகவும் நெய்வதால் கிடைமட்ட அலை 
பயன்படுகின்றன. ...இவை மின்துகளியல் , இணை. விளைவு POUCA DS. 
அணைச் சுற்றுவழி, வாயில் சுற்றுவழி, தடை-கொண் na 

மக்கால மாறிலி, நேரியல் பின்னூட்டு மிகைப்பிகள் ~~ — பவ த்த இ 
(linear feedback amplifiers). ஆகியவற்றால் 'வடி. , 3 படர பணி டு கரி 
வமைக்கப்படுகின்றன, காண்க, , தறிப்புச் சுற்றுவழி க 
(0180ற1றத. : 01200710); . ஒன்றும் மிகைப்பி; . .மின்து அலை கடத்த 4 
களியல் இணைப்பி; மின்துகளியல் காட்சி; துடிப்பு — eT TE ON ae 
இயற்றி; இருத்தி; சரிவு வீச்சியற்றி (78௦60 generator);. மின்காந்த அலை ஆற்றலைக் குறிப்பிட்ட ஒரிடத்தி 
தொடங்கும் சுற்றுவழி (trigger circuit). . லிருந்து குறிப்பிட்ட'' மற்றோர் இடத்திற்கு வழிப்: 

் .....' படுத்தப் பொதுவாக மின்கம்பிகள் பயன்படுத்தப்' 
படுகின்றன. மின்காந்த அலைகளோ. நீண்ட நெடிய: 

விட்ட க் அ ப பட டட பப”. நெடுக்கத்துக்கு உட்பட்ட அலைகளின் தொகுதியைக்" 
அலைவரி விளைவுகள் ' அன்னி ரர் கழுகி அகத் ஈத்து கொண்டுள்ளன என நாம்: அறிவோம். இவ் வலை: 

களின் .நீளம். சென்ட்டிமீட்டரில், பத்தாயிர த்தில் ஒரு 

பங்கிலிருந்து பல: நூறு மீட்டர்கள் , வரை இருப்ப 
துண்டு. இவற்றுள். பெரும் ப்குதி நம் கண்களுக்குப் 

- புலப்படுவதில்லை, . ஏனென்றால் . சில. குறிப்பிட்ட 
. அலை நீளமுள்ள அலைகளே. நம் கண்களுக்குப் : 

- புலப்படும். பொதுவாக நம் கட்புலனுக்கு உள்ளர்கும்' 

அனைத்துப் a (ends) அல்லது ' 
“ஒரு பகுதி. 'பாவிழைகளை .. மட்டுமோ அலைவரிக் 
கோடுகள் “போல் அமைக்கும் ' போது . 'அலைவரி ' 
விளைவு. ஏற்படுகிறது: "விழுது. கம்பிகளால் ' பல்வேறு 

- கோணங்களில் அமைக்கப்பட்ட, எழுந்த, தாழ்ந்த, 

& . 

சவடையிழைகளைப் — (reed): பயன்படுத்தி இது' ஒளி : அலைகள். சுமார். 8900 ஆ. (A> Angstrom): 
நெய்யப்படுகிறது. முதல்30 உடை இழைகள் அடியில்”! முதல் ஏறத்தாழ :, ,7000ஆ. வரைக்கும் :. இடைப். 

2 செ.மீ. , அகலமும், மேலே 4 செ.மீ.' அகலமும் பட்ட அலை நீளங்களைப் பெற்றுள்ளன... . கட்புல; 
அமையும்படியும் அடுத்த * 30 eaten “இழைகள் ' னுக்கு உள்ளாகாத மின்காந்த, அலைகளை . அவற் 
அடியில் “4 செ.மீ, . அகலமும்' மேலே 2' செ.மீ; றின் . சிறப்புத் தன்மைக்கு _ ஏற்றவாறு. . தொகுதி ' 
அகலம் உள்ளபடி பின் தொடரும்படியும்' அமைத்து ' , களாகப் பிரித்திருக்கின்றார்கள். இத் தொகுதிக்ளுள் ; 
மொத்த 60 ஊடையிழைகளும் 6 செ.மீ, . அகலத் , நுண்ணலைகள் (0101092705) என்பது ஒன்று... இவற் 

துடன் அமையும்படி. நெய்யலாம்.. பாவு. அகலத்தில். றின் அலை நீளம் 0.1 செ.மீ, முதல் 10 செ.மீ” வரை. 
தந்தக் கட்ட மைப்பு ' திரும்பத்: இரும்ப அமையும், . உள்ள: நெடுக்கத்தில் : காணப்படுகின்றது; ' "இதை, 
இந்த ஈளஎடையிழை அமைப்பு அதன் தோற்றத்தால்! .. அதிர்வெண்ணில்.. குறிப்பிட்டால். 'நுண்ணலைகள் ... 
விசிறியமைப்பு ஊடை என. அழைக்கப்படும், Sup gs - + 3,000 மெகாஹெர்ட்ஸ் ( megahertz) முதல் 30 000° 
கம்பிகள் வழக்கமாக அடி, மேல். தளத்துக்கு “நடுவில் . ,மெகாஹெர்ம்ஸ் வரை: ் இருக்கின்றன -: எனலாம். 
அமைந்திருக்கும்." பாவிழைகள் இயல்பு. 'இருப்புகளில் : Qos | நுண்ணலைகள் ' பெற்றிருக்கின்ற * Aw - . தனிச்" 
உள்ள ஒரு சிறப்பு -வகை .இயங்கமைப்பு (mecha-- சிறப்புகளினால்,' எலெக்ட்ரானியல் ' 'துறை சார்ந்த' 

- டர) 'மூலம் ஊடையிழை மேலும் 8ழும் உயரத்ுத். , பயன்களை மிகவும்'விரிவாக்கிவருகின்றன. குறிப்பாக, 
தாழ்த்தப்படும், பாவிழைகளும் இடமும்  வலமுமாக: பன்னாட்டுச் செய்இுப்: போக்குவரத்து, ' தொலைக் 
இறப்பு மாற்றப்படும். இது.5.முதல் 8 செ.மீ. நீள. காட்சிஓலிபரப்பு, ராடார்(78880)யோன்ற துறைகளில் , 
7 அலைவிளைவை ஏற்படுத்துகறைது. எல்லாப் பாவு] பெரிதும் : பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதைச் Gere . 
இழைசளும் 'ஒரே பாவுச் சட்டத்திலிருந்து வருவதால் லலாம். மேலும் உலகெங்கும் ஒலிபரப்பு நிலையங்கள்



அதிகமாகப் பெருகப் போய்லீட்ட படியால், 
வானொலி அலைகளின் தாழ்ந்த அதிர்வெண் பகுதி : -- 
களின் பயன்கள் ' தெவிட்டிவிட்டன. இது காரண 
மாக இன்றைக்கு நுண்ணலைகளைப் பயன்படுத்தத் 
தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். நுண்ணலைகளைப் பயன் 
படுத்துவதனால் பல நன்மைகள். உண்டு. முக்கிய 
மாக, ஒருதிசைத்திறன் உணர்சட்டங்களை (41760- 

tional வர்ற மிகச்சிறிய அளவில் அழைத்துக் 
கொள்ள முடிகின்றது, இதனாலும் ,நுண்ணலைகள் 
உலோகத்தின் மேற்புறப் பரப்பிலிருந்து எதிர்பலிக் 
கப்படுகின்றன என்பதனாலும், 'நுண்ணலைகளைக் 

கொண்டு ராடார் போன்ந நவீன சாதனங்களை 
இயக்க முடிகின்றது, துண்ணலைகளின் சிறிய. அலை 
நீளம் காரணமாக மற்றொரு ,' “பயனும் நமக்குக் 
கிடைக்கின்றது. நுண்ணலைகள், பிற வானொலி 
அலைகளைப்போலம். ' பூமியின் - . அயன மண்டலத் 

தால் எதிர்பலிக்கப் படுவதில்லை; ..  உட்கவரப்படுவ 

தும் இல்லை. இதனால் பூமிக்கு நெடுந் தொலைவு 
தள்ளி ' இருக்கும் செயற்கைக் 
விண்வெளியில் உள்ள விண்வெளி வீரர்களுடனும் 

- சைகைச் செய்திகளைப் பரிமாறிக் கொள்ள: முடி. 

Set gi. 

் இவ்வளவு -:: அளப்பரிய: பயன்களை ' நல்கும் 
் நுண்ணலைகளை. எளிய மின்கம்பி வழி எடுத்துச் 
செல்ல முடியாது, ஏனெனில் இக்கம்பியில் சிறிதளவு 
தொலைவு கட்ப்பதற்குள் பேரளவு ஆற்றலைப் புற 

“வெளியில். உமிழ்ந்து நுண்ணலைகள் மெலிவடைந்து 
் விடுகின்றன. (பொதுவாக ்.இப்படிக் கம்பியால் 
'உமிழப்படும் "ஆற்றல் இழப்பு லீதம்,: அக்கம்பியின் 
வழியே: எடுத்துச் செல்லப்படும் : அலையின் : அதிர் 

வெண்ணுக்கு *  தூற்ப'- அதிகரிக்கின்றது). எனவே 
நுண்ணலைப் : : பயன்களுக்கு  மின்கம்பிகளைத் 

தவிர்த்து : பிறிதொரு வழிமுறையையே நாம் பின் 
பற்ற வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த வகையில் மின் 

“வடங்கள் (080165) “ பயன்படுகின்றன. பொதுவாக 
- மின்வடங்களைப் ' பயன் படுத்தி -:' ்' 5000 : ் மமகா 

அதட்ட அதிர்வெண் - வரையுள்ள நுண்ணலை 

* களைச் சிறப்பாகக் கடத்தலாம், என்றாலும் நுண் 
் ணலைகளின்- 'முழுநெடுக்கத்துக்கும் இதையே பயன் 

' படுத்திக் கொள்ள முடிவதில்லை. '' 'அலை வழிப் 

"படுத்திகள்' (276 guides) என்ற எளிய மின்சாதன 

உறுப்புகள் நுண்ணலை ஆற்றலைக் கடத்த உதவும் 

ப அய்குப்பெரிதும் ப அண ன தபாக இருக்கன் 

wo 

அலைவழிப்படுத்திகள் ~ பொதுக் கருத்துகள். அலை 
வழிப்படுத்திகள்- : உள்ளீடற்ற குழாய் போன்ற 

, அமைப்பையும், மின் , கடத்தும் ,தன்மை' .மிக்க 
, பொருள்களால். ஆன உட்சுவர்களையும் கொண்டன 
- வாக இருக்கின் றன, . இவை நுண்ணலைகளை .ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடச்திலிருந்து மற்றொரு: குறிப்பிட்ட 

கோள்களுடனும் 
ட . ஏற்பவும் 

ப பொழுது, 

அலை வழிப்படுத்திகள் 413. 

இடத்திற்கு எடுத்துச்செல்லத் துணைபுரிகின்றன. 
பொதுவாக “உயர் அதிர்வெண்: அலைகளுக்கு, 

ஆற்றல் செலுத்தத் தொடரை (transmission | line) 
” விட, அலை வ,டிப்படுத்திகள் சரியான மாற்று வழி 
முறையாக உளல்ளன எனலாம். 

ஒர் அலை வழிப்படுத்தியின் குறுக்கு வெட்டுத் 
தோற்றம் பொதுவாக செவ்வகமாகவோ (760(2020- 

. 187) வட்டமாகவோ (௦1200]8ழ) இருக்கும். (படம் 1). 
சில சிறப்புப் பயன்களுக்கெனச் சீரற்ற குறுக்கு 
வெட்டுத் தோற்றத்துடன் கூடிய அலை வழிப்படுத்தி 
கள் பயன்படுத்தப்படுவதும் உண்டு, நுண்ணலைகள் 

அலை வழிப்படுத்தியின் வழியே ஊடுருவிச் செல்லும் 
போது, அதனுள் ஒரு மின் காந்தப்புலத்தை ஏற் 
படுத்துகின்றன. பொதுவாசு இந்த மின்காந்தப் 
புலங்களின் செறிவு மாக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் 

. (Maxwell’s equations) Siajacrtas இருப்பது மரபு. 
தவிரவும் இப்புலங்கள் வழிப்படுத்தியின் சுவரினால் 
செயல்படுத்தப்படும் வரம்பு நிலைமைகளுக்கு 

அமைத்திருக்கும். அலை வழிப்படுத் 
தியின் உட்சுவர்கள் நற்கடத்திகளாக இருப்பதால் 
சுவரில் . மின்புலத்தின் தொடுகோட்டு உறுப்பு 
(tangential component) வழியாக இருக்கும். 
இத்த ' நிலைமைகளுக்கு. உட்பட்டவாறு பல்வேறு 
புலத்தோற்றங்களின் உருவரைகளை ஏற்படுத்திக் . 
கொள்ள முடியும். இவற்றை .அலைமுறை (௱௦௬6/ 

என்று கூறுகின்றார்கள். பல்வேறு புலத்தோற்றங் 
களின் உருவரைகளைப் பதகுப்பாய்ந்து பார்த்த 

*- அலை வழிப்படுத்திகளின் ' பயன்பாடு 
இரண்டு அடிப்படையான வகைக்குள் : அடங்கியிருக் 

, கின்றது என்பது தெரியவந்தது. அவை (௮) குறுக்கு 
lst Kone (pon (transeverse electric 10006) அல்லது 
குமி உருவரைப்பாங்கு (18-1,/4௦06) அல்லது கா அலை 

மூறை (14-0௦06) (ஆ) குறுக்குக் காந்த அலைமூறை 
அல்லது குகா அலைமுறை (1714-0௦06) அல்லது: மி 
உருவரைப்பாங்கு (E- mode), 

- குறுக்கு" மின் துலைமுறையில் : மின்புலம் அலை 
வறிப்படும்தினினுல் எப்பகுதியிலும் அதன் அச்சுக்குக் 
குறுக்காக இருக்கின்றது; அதாவது,வழிப்படுத்தியின் 
அச்சுக்கு இணையாக உள்ள மின்புல உறுப்பு சுழியாக 
இருக்கும், ஆனால் இத்துடன் தொடர்புடைய காந் 

தப் புலம் வழிப்படுத்தியின் அச்சுத் இசையில் உறுப் 
பைப் பெற்றிருக்க முடியும். குறுக்குக்காந்த அலை . 
முறையில் பங்கீட்டை பொறுத்தவரையில் மின்புல 
மும் காந்தப்புலமும் இடம் மாறியிருக்கின்றன. அதா 
வது : இங்குக். காந்தப்புலம் வழிப்படுத்தியின் 
அச்சுக்குச் செங்குத்தாக மட்டுமே : இருக்கின்றது” 
'ஆனால் மின்புலம் வழிப்படுத்தியின் அச்சுத் திசையி 
அம் உறுப்பைப் பெற்றிருக்க முடியும். ee ஹி 

ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் காணப்படுகின்ற பல
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ணை a ணை இ 

வகையான .அலைமுறைகளைக்... குறிப்பிடுவதற்கு 
இரண்டு &ழ்ப். பின்னடைகளைக் ($பற்80]1ற(8) பயன் 

படுத்துகிறார்கள், .. கீழ்ப்பின்னடையில் உள்ள. முதல் 
எண் -பகுதி(இரு வகையிலும்)அலை வழிப்படுத்தியின் 
அகலத்தில் உள்ள மின்புல அலைகளின் அரை । அலை 

மாறுபாடுகளின் எண்ணிக்கையைக்குறிப்பிடுகின் றது. 
இரண்டாவது எண்பகுதி, தடிப்பில். உள்ள மின்புல 
அலைகளின் . அறைஅலை மாறுபாடுகளின். எண்ணிக் 

கையைக் குறிப்பிடுகின்றது, 1.) 11), 118) ம், 
என்பன அலை வழிப்படுத்தியில் உள்ள புலத்தின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட பங்8ட்டு இயல்பின்அமைப்புகளைக் குறிப் 
-பிடுகன்றன. எடுத்துக் காட்டாக 71), அலைமுறை 

" என்றால், அதில் மின்புலம் அரை வழிப்படுத்தியின் 

அச்சுக்கு எப்பொழுதும் செங்குத்தாக இருப்பதோடு, 
அகலத்திற்குக் குறுக்காக ஈரலை மாறுபாடுகளும், 
தடிப்புக்குக் கு நிக்காத அர் Stones மாறுபாடும் 
இருக்கும்... oe gL 

ஓர் அலை . வழிப்படுத்தி, ஒரு மின்செலுத்தத் 
தொடரைப்போலச்: செயல்பட்டாலும், | அவற்றிற் 

கடையே ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு காணப்படு 

கின்றது. ஓர் அலை. வழிப்படுத்தி குறைந்த அளவு 
மட்டுப்பாட்டு.மாறிலியுடன் (attenuation constant) 

அலைகளை உட்புகுந்து செல்ல அனுமதிக்க வேண்டு 
மானால், அந்த அலைகளின் அலைநீளம், ஒரு குறிப் 
பிட்ட: அலை நீளத்திற்குக் குறைவாக இருக்க 
வேண்டும். இந்தக் குறிப்பிட்ட அலை: நீளத்தின் 
மதிப்பு, எடுத்துக் கொண்ட அலை வழிப்படுத்தியின் 
அளவுகளைப் பொறுத்தது. இக்குறிப்பிட்ட அலை 
நீளத்தை வெட்டு அலை நீளம்: (cut. off length) 

படம் 1, .. 

  

என்று சொல்கின்றார்கள், எனவே . அலை வழிப் 
படுத்தியின். வழியே செல்லும் அலையின் அலைநீளம், 
வெட்டு, அலை நீளத்திற்குத் தாழ்வாக. இருந்தால் 
எளிதாகக் கடத்தப்படுகன்றது; வெட்டு அலை நீளத் 
திற்கும் அதிகமாக இருந்தால், விரைந்து' மெலிவுற்று 
அழிந்துபோய் விடுகின்றது. , வெவ்வேறு... அலை 
முறைகள், வெவ்வேறு வெட்டு அலை நீளங்களைப் 
பெற்றுள்ளன. ஓர் அலை வழிப்படுத்தியைப் பயன் 
படுத்த. இயலக்கூடிய பல்வேறு அலைமுறைகளில் 
எதற்கு அதிகமான வெட்டு . அலைநீளம் இருக் 
கின்றதோ அது விஞ்சிய அலைமுறை . (dominant 
10006) . எனப்படும். வெட்டு . . நிலையை - அலை 
வெண்ணிலும் குறிப்பிடலாம். எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட 
அலைவெண்ணுக்குக் கீழே அலை வழிப்படுத்தி 
உயரளவு மட்டுப்பாட்டு - மாறிலியைக் கொடுத்து 
அலை ஆற்றல் , கடத்தும் செயலுக்குப் பயன்படாது 
போகன்றதேர, அவ்வதிர்வெண்,. வெட்டு ; அலை 
வெண் (௦4 ௦47 4720050097)" எனப்படும், Beng fe 
சன்று குறிப்பிடுவார்கள். அதிர்வெண்ணுக்கு ஏற்ப 
மாறுபடும் மட்டுப்பாட்டு.. மாறிலியைப். படம், 2 
அரட்டுறைது. , 

— அலை- 'வழிப்படுத்இயின் 'மூலம் செல்லும் | ஓர் 
அலையின் ஆற்றல் மட்டுப்பாடு, அவ்வலை வழிப் 
படுத்தி. எப்பொருளால் ' 'ஆக்கப்பட்டிருக்கன்றது 
என்பதைப்: பொறுத்து - அமைந்திருக்கின்றது. ஒரு 
குறிப்பிட்ட பொருளைப் பயன்படுத்தி - ஓர்: அலை 
வழிப்படுத்தியை: ஒரு குறிப்பிட்ட . அதிர்வெண்ணில், 
அதே அளவுகளுடைய மின்தடத்தை விடக் குறைந்த 
அளவு-ஆற்றல் மட்டுப்பாட்டைப் பெற்றிருக்குமாறு 

ட
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௯. 

அலை வழிப்படுத்தியின் குறுக்கே உள்ள ot அலை 
வகுப்பு மறை (itis) அதனுடைய விளிம்புகள் மின் 
புலத் இசையனுக்கு இணையாக இருக்கும்போது, 
ஓர் இணைநிலைத் தாண்டமாகவும், . அதனுடைய 

விளிம்புகள் காந்தப்புலத் இசையனுக்கு இணையாக 
இருக்கும்போது ஒர் இணைநிலைக் கொண்மியாக 
வும் செயல்படுகின்றன. இப்படி. அலைவழிப்படுத்து 

களினுள் பொருத்தப்படும் . : இடையீடுகள் (discon- 
tinuities) | உட்புகுந்து செல்லும் ' நுண்ணலைகளை 

ஒரளவு எதிர்பலிக்கின்றன. . எனினும் தக்க இயற்பி 
யல் பொருத்தங்களை அமைத்துக்கொண்டு, , எதிர் 

பலிக்கப்படும்' .அலையைச் SPOS Bs சமப்படுத் 
BS கொள்ள; முடியும். ஒர் அலை, அலை” -வழிப்படுத் 

தியின் முனையை அடையும்போது அங்கு. முறையாக 

புகளை நிறுவிக்கெர்ள்ளவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 
அவை, எதிர்பலிச்கப்பட்டுவிடும்,. சடம் ய 

at we tab Ue Mea. இ) de ae 

மின்மறிப்புத்: தன்மைகளை - இணக்கமாக 
அலைத்துக்கொள்வ்தனால், * அலை: வழிப்படுத்தியி ' 

னுள் 'கடத்தி ' எடுத்துச் . செல்லப்படும் நுண்ணலை 
யின் அலைநீளம், . அதே நுண்ணலை வெற்றிடத்தில் 
பெற்றிருக்கின்ற அலை ' நீளத்தைவிடக். கூடுதலாக 

இருக்கின்றது. அலை -: 'வழிப்படுத்தியினுள் :' “உள்ள 
அலை நீளத்தை dg என்றும்; "வெற்றிடத்தில்" உள்ள 

அலை” நீளத்தை -..4: என்றும்” ''குறிப்பிடுவார்கள். 
42- இன் 
(4௦) தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது. 42-. இன் 
மதிப்பு, 4-ஐ. விட அதிகமாக இருப்பதனால், அலை 

வழிப்படுத்தியினுள் நுண்ணலைகள் ஒளியின் வேகத் 

நையும் (விஞ்சிய வேசுத்தில் பரவிச் , செல்வதைப் 
போலத். தோன்றுகின்றன. உண்மையில் இது. அலை, 

யின் தறுவாய் விரைவாகும் (phase velocity). Qenss 
கு .றிப்பேற்றப்படாத , _(unmodulated) அலையின், 

தோற்ற விரைவு (௨03804 velocity) என்றும் குறிப் 
பிட்டுச், சொல்லலாம். குறிப்பு அலை. அல்லது குறிப் 
பேற்றம் ஊட்டப்பட்ட அலை பொதுவாக. ஒளியின் 
வேகத்தையும்விடக் குறைந்த வேகத்திலேயே பரவிச் 
செல்கின் றது.இவ்வேகத்தை அலைத்தொகுதி, விரைவு 
(group 121001(3) - என்பர். :இவற்றின்.; , பெருக்குத் 
தொகை ஒளியின் விரைவின். இருமடியாகும், என்பது 
நிறுவப்பட்ட இயற்பியல் கொள்கையாகும். தறுவாய் 
விரைவை, :அலைவெண்ணாரல். வகுக்கக் அடைப்பது 
அலைவழிப்படுத்தியின் அலைநீளமாகும் (waveguide 
wavelength), ser மதிப்பே அமைப்பின் .இணக்கத் 
தேவைகளுக்கான இயற்பியல் பொருத்தங்களை நிறு 
விக் கொள்வதற்குக் கருத்தில் அடுத்தக்! கொள்ளப் 

படுகின்றது... ன 
கர்வ பனி “தண்ட a: beds gots 

செவ்வக. வடிவ *அலைவழிப்படுத்திகள். ப்ப 
ணலை ஆற்றலைக் கட்த்து. எடுத்துச்..செல்வதற்குச்.' 

ணிற்கு (4௦) மேல் இருக்க வேண்டும். 

மதிப்பு, வெட்டு அலை ' நீளத்துடன் - 

செவ்வக வடிவ அலைவழிப்படுத்திகள் பெரிதும் 
பயன் படுத்தப்படுகின்றன. செவ்வக வடிவ அலை 
 வழிப்படுத்திகளில் மின்புலம் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக 

இருக்கும். அதாவது அலை மிகக்குறுகிய இடைவெளி 
யுடன் கூடிய சுவார்களுக்கிடையே விரவி இருக்கும். 
மேலும் மின்புலம் அலை வழிப்படுத்தியின் மையப் 
பகுதியில் பெருமமாக உள்ளது; சுவரை நோக்கச் 
செல்லச்செல்ல அலை உருவில் குறைந்து சுவரை அடை 
யும்போது சுழியை எட்டுகின்றது. காத்தப்புலங்கள் 
வட்டவட்டத்திட்டுக்களாக உள்ளன. இவை மின் 

புலத்திற்குச்செங்குத்தாகஉள்ளதளத்திற்குகணையாக _ 
அமைந்துள்ளன. இந்தப்புல அமைப்புகளின் அலை 
முறை சீர்கெடாமல், அப்படியே 'அலை வழிப்படுத்தி 
யின்வழியே எடுத்துச் செல்லப்படுகின் றன.முன்புகுறிப் 
பிட்டுச்- சொன்னதுபோல; ஒரு செவ்வக வடிவ அலை 
வழிப்படுத்தியின் வழியே, நுண்ணலைகள் தடங்கல் 
ஏதுமின்றி எளிதாக ஊடுருவிச் செல்ல, அவற்றின் 
அலைவெண் ஒரு குறிப்பிட்ட வெட்டு அலைவெண்் 

செவ்வக 

வடிவ அலை வழிப்படுத்தி நற்பயன் தருவதற்கு 
அதன் ஏதாவது ஒரு பருமானம், பயன் படுத்தப்படும் 

நுண்ணலையின் அலைநீளத்தில் : பாதியாக இருக்க, 
வேண்டும். "இதற்கு, ஒரே அலை வழிப்படுத்தியை 
எல்லா: . அலை நீளமுள்ள நுண்ணலைகளுக்கும் பயன். 
படுத்திக்கொள்ள முடியாது..'' மேலும்-இதுபோன்ற 

அலை. வழிப்படுத்திகளை 1500 மெகாஹெர்ட்சுக்கும் 
8ம் “அலைவெண்ணுடைய :'அலைகளுக்குப் . பயன் 
ப்டுத்திக்கொள்ள. முடிவதில்லை. 'எனெனில் ::அந் 
நிலையில் அலைவழிப்படுத்தி, “எளிதில் கையாள 
முடியாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய உருவமுடையதாக 
இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 300 மெகா ஹெர்ட்ஸ் 
அலைகளைக் ் கடத்துவதற்கு ! அலைவழிப்படுத்தி 
யின் அகலம் 50 oe, மீ, : க்கும். அடுதல் இருக் 

கின்றது. இ 

்- குறிப்பிட்ட ் அளவுடைய * ஓர் : அலைவழிப் 
படுத்தி ஒருசில அலைமுறைகளுக்கு ஏதுவாக இருக்க 

முடியும். என்றாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட! அலைமுறை 
யில் உயர்ந்த அலை ' நீளமுடைய "(அல்லது 'குறைந்த 
அலைவெண்) 'அலை மிக எளிதாகக் கட்த்தப்படு 
கின்றது; - அந்த அலைமுறையே விஞ்சிய அலைமுறை 
எனப்படுகின்றது. - அஞ்சிய அலைமுறை அடுத்தடுத் 

் துள்ள! - அலைமுறை” ஆகியவற்றுக்குரிய அலைகளின் 
அதிர்வெண்களுக்கு இடையே ஓர் இடைவெளி உள் 
ளது. _ விஞ்சிய' *அலைமுறைக்குரிய -- : அலையைத் 
SATS ~~ My அலைகள்: "மட்டுப்பட்டு - நலிந்து 
போகின்றன". என்பதால்" விஞ்சிய அலைமுறைக்குரிய 

அலையே ' எஞ்சி: -நிற்கின்ற்து, காற்றாட்கத்துட்ன் 
கூடிய gt SCO” ' வழிப்படு த்தியில் அலை. மறிப்புத் 
தடையைக்கீழ்க்காணும் எளிய சமன்பாட்டால் குறிப் 
Een teen we Oe 11 ப :



  . அலைத்தடை ல 977 78. ஒம்கள் 
(18 அலைமுறை) 

= 377 i. ஓம்கள் 

(TM அலைமுறை) 

முன்பே குறிப்பிட்டது போல, அலை வழிப் 

படுத்தி சார்ந்த அலைநீளத்திற்கும் (42), வெட்டு 
அலைநீளத்துற்கும் (4௦), பயன்படுத்தப்படும் நுண் 
ணலையின் வெற்றிட வெளி , அலைநீஎத்திற்கும் 

ஒரு தொடர்பை வரையறுக்க முடியும், செவ்வக 

வடிவ அலை வழிப்படுத்திக்கு 

48 ஒம். a A ப. 

a .2 

வ் 1- (0 

வட்ட வடிவ அலைவழிப்படுத்திகள். வட்ட வடிவ 
ஆலை வழிப்படுத்திகளும், செவ்வக வடிவ அலை 
வழிப்படுத்திகளைப்போல குறுக்கு மின்அலைமுறை, 
குறுக்குக் காந்த அலைமுறை என்ற இருவகைகளில் 
பல்வேறு அலைமுறைகளில் பயன்படுத்த முடியும், 
என்றாலும் வட்ட வடிவ அலைவழிப்படுத்திகளில் 
ஒரு முக்கியமான குறைபாடு காணப்படுகின்றது. 

இவற்றில் அடுத்தடுத்துள்ள இருவேறு அலைமுறை 
களின் வேறுபாடு : மிகவும் குறைவாக, ஒன்றை 
ஒன்று மிகவும் நெருங்கியவாறு உள்ளது. உயர் 

அலைமுறைகளில் இந்த நெருக்கம் இன்னும் அதிக 
மாக இருக்கின்றது. இதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட 

அலைமுறைக்கு முழுதும் பயன்படும்படியாக தூய 
நிலையில் வட்டவடிவ ' அலைவழிப்படுத்திகளை 

அமைத்துக் கொள்ள முடியாது. இது காரணமாக 
வட்டவடிவ :அலை வழிப்படுத்திகளை, இறப்புப் 

பயன்களுக்கு ம்ட்டுமே குறிப்பாகச் சுழல் இணைப்பு 

களில் (701&1102 101015) பயன்படுத்துகின்றார்கள். ' 

ஆகும். 

வட்டவடிவ அலை வழிப்படுத்திகளின் வெட்டு 

அலைநீளம் அதன் ஆரத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் 
இருக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட அலைமுறைக்கான 

அலை வழிப்படுத்திகள் 417 

வெட்டு அலை நீளத்தை ௦ - ணை எனக் குறிப் 

பிடலாம். இதில் 4 என்பது... அலைமூறை 
சார்த்த மாறிலியாகும். செவ்வக வடிவ, சதுர வடிவ, 
வட்ட வடிவ அலை வழிப்படுத்திகளின் பல்வேறு 
அலைமுறைகளுக்கான வெட்டு அலைநீளம் அட்ட 

வணை 3இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ‘a’ 
என்பது செவ்வக வடிவ அலை வழிப்படுத்தியின் 

அகலத்தையும், 0” என்பது அதன் தடி.ப்பையும், *2” 
என்பது வட்டவடிவ அலை வழிப்படுத்தியின் ஆரத் 
தையும் குறிப்பிடுகின்றன. 

அலைத்தடையும் இயற்பியல் பொருத்தங்களும். ஓர் 
அலை வழிப்படுத்தியின் அலைத் தடையை, எதிர் 
பலிக்கப்படும் கூறு ஒரு சிறிதும் இல்லாதபோது, 
சுவர்களுக்கிடையே ஏற்படும் குறுக்கு மின்னமுத்தத் 
திற்கும் (1181876186 701826) சுவரின் வழிச் செல்ஓ.ம் 
மொத்த நெடுக்கு மின்னோட்டத்திற்கும் (1௦0ஐ1ம 
01081 பொக) உள்ள தகவு என்றும் வரையறுக்கலாம். 
இதன்படி காற்றூட்கமுள்ள செவ்வக வடிவ அலை 

வழிப்படுத்திக்கு 11, ) அலைமுறையில், 

1 b . :. ag 
. = 3877 பெட்பு பப்ப . அலைத்தடை i 3 a 

இதில், a= அகலம்; $- தடிப்பு ஆகும். இவ்வரை 
யறை, ஓர் அலை வழிப் படுத்தியோடு மின் 
இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற, மின் 

வடங்களையும் இரண்டு அலைவழிப்படுத்திகளையும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்துப் பொருத்திக் கொள்ளும் 
அமைப்புகள் போன்றவற்றை வடிவமைத்துக் கொள் 
ளப் பெரிதும் பயன்படுகின்றது. 

இரண்டு அலை வழிப்படுத்திகளையோ, அவற் 

றின் கூறுகளையோ ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்துப் 

பொருத்திக் கொள்ளுவதற்கு இணைப்புப் பொருத்தி 

aonet (flanges) வைத்துப் பற்றவைத்தக் கொள்ளு 

இன்றார்கள். இந்த இணைப்புப் பொருத்திகள் இரு 

வகைப்படும், அவை, (௮) அடை இணைப்புப் 

பொருத்திகள் (04௦%6 1120. ஐ69) (இவ ற்றில் கால் அலை 

அகழ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன), (ஆ) மேற் 

அட்டவணை; 1, அலைவழிப்படுத்திகளும் -வெட்டு அலை 8எங்களும் 
  

  

    
  

"EB ” வெட்டு. ் ்) _ வெட்டு வெட்டு 

அலைமுறை ... அலைநீளம் அலைமுறை அலைநீளம் அலைமுறை அலைநீளம் 

ப 28  நறபூ ட்டச&.., ந 3,422 

் TEq a. - TE: vo. 2a TM, . 2.61r 

நக | ் a TE, ida TE, - 2.06r 

‘TE, 0.89a' - TMi, ' Ida > TE 1.646 

TM, 0.89a TE,. Ta MT,, 7,640   
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டம் 2. 

செய்து கொள்ளலாம். அலைவழிப்படுத்தியினுள் 
ஆற்றல் இழப்பிற்குக் காரணமான ல காரணி 
களைத் தக்கவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளு 
வதனால், ஆற்றல் மம்டுப்பாட்டைக் குறைவாக 
வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஒர் அலை வழிப்படுத்தி 
.யினுள். ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு, ஜுல் விளைவு, 

சுழிப்பு மின்னோட்டம் (ம்ம) மர) போன்ற 
விளைவுகளினால் ஏற்படும் செம்பு இழப்பு (copper 
105568) களினால் உண்டாகின்றது. இதனால் அலை 
வழிப்படுத்தியின் உட்சுவரை மிகவும் உயர்ந்த அளவு 
மின்கடத்தும் இறன் கொண்ட பொருள்களால் 
அமைக்க வேண்டியது தேவையாகிறது. 

பொதுவாக உயர் அதிர்வெண்ணில் மாறுதிசை 
மின்னோட்டம்; கடத்தியின் மேற்புரை வழியாகவே 

செல்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம். மேற் புரை 
யிலிருந்து ஒரு குறுகிய . தடிப்பில் மட்டும் ஏற்படும் 
இந்த மாறுதிசைமின்னோட்டத்தினைபுறணிவிளைவு 
(skin 61/௪௦) என்று கூறுகின்றார்கள். மின்னோட்டம் 

நிகழும் மேற்புரைப் பகுதியின் தடிப்பைப் புறணி 
ஆழம் (61/0 மறம்) என்பார்கள். இந்த ஆழம் அலை 
வெண்ணின் வர்க்க மூலத்திற்கு எதிர்வி௫தத்தில் 
இருக்கின்றது. இதனால் நுண்ணலைகளுக்குப் புறணி 
விளைவின் ஆழம் மிகக்குறைவு என்பது தெளிவு. இது 

காரணமாக மெல்லிய உலோகச் சுவர்களே நுண் 
ணலை ஆற்றலைப் புற வெளியிலிருந்து காப்பீடு 

செய்யக்கூடியனவாக இருக்கின்றன. நுண்ணலைப் 
பகுதி அலைவெண் பிநடுக்கத்தில் புறணி விளைவின் 
ஆழம் ஒரு சென்ட்டிமீட்டரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கை 
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யும் விடக் குறைவாக இருக்கின்றது. இதனால் அலை 
வழிப்படுத்தியை, விலை அதிகமில்லாத, பித்தளை 
அல்லது அலுமினியம் போன்ற சாதாரண உலோகப் 
பொருள்களில் - வடித்துப் பின் அதன் மேல் ஒரு 
மெல்லிய படலமாகத் தங்கம், வெள்ளி அல்லது 
செம்பைக் கடத்தும் இறனை அதிகரிப்பதற்குப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள். துருவேறிக் கெட்டுப் போய் 
விடாமல் இருப்பதற்கு ரோடியம் (ங்௦0்1ய0) என்ற 
உலோகத்தின் ஒரு மெல்லிய பூச்சொன்றைப் பூசுகின் 
றார்கள். எனினும் ரோடியத்தின் மின்தடை 
வெள்ளியைவிட அதிகம் என்பதால், இப்பூச்சின் 
தடிப்பு, புறணி மின்விளைவு ஏற்படும் ஆழத்தை 
விடக் குறைவாக இருக்குமாறு பார்த்துக் 
கொள்ளுவது மிகவும் அவசியமாகும், அப்போது 
மின்னோட்டம் சார்ந்த இயக்கங்கள் மேற்பூச்சை 
அடுத்துள்ள வெள்ளிப் படலத்தில் ஏற்படும். 

பொதுவாக அலை வழிப்படுத்தகளைச் செய் 
வதற்குப் பித்தளையைப் பெரிதும் பயன்படுத்துகின் 
றார்கள். ஏனெனில் பித்தளையை எந்திர வினை 
களுக்கு மிக எளிதாக உட்படுத்த முடிகின்றது . 
மேலும் மிக எளிதாகப் பற்றுவைத்து இணைத்துக் 
கொள்ள முடிகின்றது. வளி மண்டலம், விண் வெளி 
ஆகிய பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் சென்று பெறப்படும் 
பயன்களுக்கு, தாழ்ந்த எடையுள்ள அலுமினியம் 
அல்லது மக்னீசியம் (0182165110) போன்ற உலோகங் 
களினால் ஆன அலை வழிப்படுத்திகளே பெரிதும் 
பயன்படுன்றன. 

எளிய கட்டமைப்பு, குறைந்த ஆற்றல் இழப்பு 
போன்றவை நீங்கலாக, அலை வழிப்படுத்திகள் 
மின் வடத்தைவிடக் கூடுதலான திறன் செலுத்தும் 
Serennenucs (power transmission capacity) பெற்றி 
ருக்கின்றன. அலைவழிப்படுத்திகள் முற்றிலும் 
காப்பீடு செய்யப்பட்ட இறன் செலுத்தத்தொடர் 
போன்ற அமைப்பாகும். ஆற்றல் இழப்பு ஏகும் 
இல்லாத வகையில் அலை வழிப்படுத்தகளைத் தக்த 
வாறு வளைத்துக் கொள்ளலாம் .அல்லது முறுக்கிக் 
கொள்ளலாம். எனினும் ஒர் அலை வழிப்படுத்துயை 
இப்படி வளைத்து அதன் வழிச்செல்லும் அலையின் 
திசையை மாற்றும்போது அலைகள் வளைவுகளில் 
பட்டு எதிர்பலிக்கப்பட்டுவிடாமல் குறுக்குவெட்டு 
சீராக இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். 

. . அலை வழிப்படுத்திகளில் உள்ள எல்லா வகை 
யான இடையீடுகளும் (01500011001(166) திரள் சுற்று 
வழி அறுப்புகளுக்குச் (1மறுற£ம் 017001 constants) 
சமம் எனக் கருதலாம், அலை வழிப்படுத்தியின் 
அகலச் சுவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறியகூர்முனை 
அல்லது திருகு ஓர் இணைநிலை கொண்மி போலச் 
(51மர் 08080101) செயல்படுகின்றது; அலை வழிப் 

படுத்திக்கு.குறுக்கே அமையும் சிறிய குத்துக்கம்பி 

ஓர் இணைநிலைத் gictti.o (shunt inductance
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கூடு இணைப்புப் . 'பொருத்திகள் (00188 . 3180269). 

இவை தட்டையான சமதளப்.பரப்புகளாகும். பொது 

வாக இந்த அகழ்வுகள், அலைவழிப் படுத்தியின் 

சுவரிலிருந்து PG கால் அலை தள்ளியிருக்கின்றன- 

அடை ஒரு குறுக்குச் சுற்று வழி மறிப்பை(31070 0105 

௦6 18ற 642௦05), இரு: “அலை - வழிப்படுத்திகளுக் 

இடையே ஏற்படுத்துகின்றது. ஓர் அடை இணைப்புப் 

பொருத்தி, சுழலும் : அல்லது இயக்கம் சார்ந்த 

அமைப்புகளில் மிகவும்' பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. 

இதில் ஓர்: அலை: வழிப்படுத்தி மற்றோர் அலை 

வழிப்படுத்தியிலிருந்து இடப்” பெயர்விற்கு உள்ளாக் 

கப்பட்டபோதும், மின்னியல் சார்ந்த பற்றுதல்கள் 

தொடர்த்து, நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன.. ்் 4% 

சுழல் 'இணைப்புகளிலும்,. நுண்ணலைச். சுற்று 

லழிகளிலும் (microwave . -citcuits) | ஓர். அலைவழிப் 

படுத்தியிலிருந்து . மற்றோர் அலை. வழிப்படுத்திக்கு 

அல்லது மின்வடத்துற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய 

அவசியம் , ஏற்படுகின்றது. Qs. போன்ற . மாற்று 

அமைப்பிற்கு உதவும்.துணைக் கூறுகளின் (adapters) 

அமைப்புகள் அடிப்படையில், ' ஒரு குறிப்பிட்ட அலை 

வெண் நெடுக்கத்தில் அலைம்றிப்பின் . இயற்பியல் 

பொருத்தங்களுடன் : தொடர்புடையனவாக இருக் 

இன்றன... மின்னழுத்த நிலை அலைத்தகவு (401226 

8 31த ௭கா6) 1.10 மதிப்புடன் மின்வடம் அலை 

வழிப்படுத்தி | காத்தும் பொருத்திகள் . வடிவமைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. மின்னழுத்த ,நிலைஅலைத்தகவு 

என்பது அலை வழிப்படுத்தியினுள் பெரும மின் 

அழுத்தத்திற்கும் | Ap ,மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள 
தகவாகும்.. பொறித் .துளை (slotted _ lines) மூலம் 

இதை மதிப்பிடுகின்றார்கள். ர ee 

அலை வழிப்படுத்திகளை ஒன்றுடன்” ஒன்று 

தக்கவாறு பொருத்திக். கொள்வதனால், நுண் 

ணலைகளைச் சில கு றிப்பிடும்படியான பகுப்பிற்கோ 

அல்லது தொகுப்பிற்கோ உள்ளாக்க முடியும். இவை 

களை நேர்குத்து 'இணைப்பு (tee) என்று கூறுவார் 

கள். "இதில் ஓர் அலைவழிப்படுத்தி 'மற்றோர். அலை 

வழிப்படுத்திக்குக் ' குறுக்காகப் . பொருத்தப்பட்டிருக் 

கும்; ' ஏதாவது ஒரு: கையில்: உள்ளே-: “செலுத்தப் 

படுகின்ற : நுண்ணலை: ஆற்றல் இச்சந்திப்பில் இரு 

வழிப்பாதைகளைப் பெறுகின்றது. -முக்கிய: அலை 

வழிப்படுத்தியின்' அகலச் சுவரில் துணைப்புலம் 

பொருத்தப்பட்டால், மின்புலத்திசையன் (E-vector)- =. 

பக்கக்கையில், : - முக்கிய - வழிப்படுத்தியில் - உள்ள: 

மின்புலத் திசையனுக்குச் செங்குத்தாக இருக்கின் றது, 

இதை மின்புலத் தள நேர்குத்து Qenenrciry (E plane 

tee) என்று கூறுவார்கள். இயற்பியல்) இணைப்புப் " 

பொருத்தம் சரியாக இருந்தால், ஒரு கையில் - (800) 
உட்செலுத்தப்படுகின்ற ஆற்றல் “சரியாக இருகூறாகப் 
பிரிஐன்றது. : . அவை ஒன்றுக்கொன்று! 180” காலக் 
கட்ட் வேறுபாட்டில் இருக்கின் றன. இவ்வமைப்பைத் 
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தொடர்சந்திப்பு: இணைப்பு (361465 junction tee) 

என்றும் கூறுவார்கள். முக்கிய அலைவழிப்படுத்தி' 

யின் குறுகிய ' சுவரில் துணைப்புயம் பொருத்தப் 

பட்டால், காந்தப்புலத் இசையன் (11-760107) பக்கக் 

கையில், முக்கிய: வழிப்படுத்தியில் உள்ள காந்தப் 

புலத் இசையனுக்குச் செங்குத்தர்க இருக்கின்றது. 

இதைக் காந்தப்புலத் தள நேர்குத்து இணைப்பு 
(H-, plane .tee) அல்லது ' இணை த்தட சந்தப்பு 

இணைப்பு (50801 001100. 166) என்று கூறுவார்கள். 

இயற்பியல் இணைப்புப் பொருத்தம் சரியாக இருந் 

தால்; ஒரு கையில் (11-௩௭) உட்செலுத்தப்படுகின்ற 

ஆற்றல் சமமான. இரு கூறாகப் பகுக்கப்படுகின்றது. 

அவை சமத்தறுவாயில்: இருக்கின்றன... ன். 

ஓர் அமைப்பில் உள்ள முக்யை : அலை வழிப் 

படுத்தியின் .ஒரே. முனையில். ம-கையும், $1-கையும் 

அமைந்திருந்தால், அது கலப்பு நேர்குத்து இணைப்பு 
(பீம் tee) எனப்படும், புறநிலை இணைப்புப் 

பொருத்தங்கள் சிறப்புற அமைந்திருந்தால், அவ 

வமைப்பு,சில சீரிய சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றிருக்கும் 

இதை மாய நேர்குத்து, இணைப்பு (௯8210 166) என்று 
குறிப்பிடுவார்கள். இவ்வமைப்பில் 11. கை : - அல்லது 
1.கை” வழியாக, உட்செலுத்தப்படும் ஆற்றல், : சம 
கூறாகப் பிரிந்து. மற்ற இரண்டு கைகளில்... செல்: 
இன்றது. மேலும் 11, 8-கைகளிடையே புற இணைப்பு 
ஏதும் இல்லை, த் ஜனா ய ந ப்ட் 

of * 

. ்.. இரு பக்கச். கைகளின் வழியாக... ஆற்றலை" உட் 
செலுத்தும்போது, 'இவற்றின் . கூடுதல் 11- வ்" 
கவறுபாடு Epa gue தேர்ன்றுகன்றன. 

ட “அலை வழிப்படுத்தியின் அள்வுகளைத் ் தக்கவாறு 
அமைத்துக்கொண்டு, அதன் திறந்த முனைப்பகுதி 
களை மூடிக்கொண்டு விட்டால், அதை ஓர். ஒத்தலை 
வானாகப் (resonator) .. பயன்படுத்தக்... Gant oi on 

முடியும்....இந்த' ஒத்தலைவான்கள் -: , நுண்ணலை 
இயற்றிகளில்... (microwave oscillators) ; “பெரிதும். 
பயன்படுகின்றன... 

ல் நுண்ணாைகளின் பயன்கள். இன்று. பெரிதும் 
விரிவடைந்து. .வருன்றன:. "என்பதால் இந்த' அலை 
வழிப்படுத்திகளின் தேவை ' மிகவும் அவசிய 

fy மாகின்றது... மூலக்கூறுகளின் உட்கூறுகள் பற்றிய 
மடப் ஆய்வுகளுக்காக . நுண்ணலை அலைமாலைமானிகள் - 

இன்று பல ஆய்வக்கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படு 

, Aen por. இவை. மின் துகளியல் 'துறையில், ஒரு * புதிய . 
வளர்ச்சிக்கு' - வழிவகுத்துக்- -கொடுத்திருக்கின் றன. 

தவிரவும் இன்றைக்கு. வீட்டு உபயோகங்களிலும் 

கூடப்” பயன்படத்- தொடங்கியிருக்கின்றன. நுண் 

-ணலை அடுகலன்களைக் (Microwave cooker) . 

கொண்டு மிக .விரைவாகச் சமைக்கும் - : முறையை 
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. இன்றைக்குக் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தத் 
8] தாடங்கியிருக்கின், றார்கள், ் 

பிற வகையான அலை” வழிப்படுத்திகள்.. அலை 
'வழிப்படுத்திகள் பல் லுறுப்பு எத்திலீன் (0013 61141606) 

வம 

போன்ற: திண்ம. மின்காப்புப் பொருள்களினாலும் 
செய்யப்பட்டிருக்கும், மின்காப்புப் பொருள்களால் 
ஆன அலைவழிப்படுத்திகள் கட்புலனுக்கு உள்ளாகும் 
.அலைகளுக்குப் பயன்படுகின்றன, மின்காப்புப் 
பொருள்களால் ஆன குழாயினுள், மின் காப்புப் 

் பொருள் தன்மையின் ' காரணமாக, மின் ஆற்றல் 

BPO வரையறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

பார்க்க, நுண்ணலைகள்; நுண்ணலை இயற்றிகள்; 
தலை, அளலைமாலையியல், 

. 2 மெ.மெ, 

நாகோதி' ட்ட , 

. McGraw-Hill - ‘Encyclopaedia. of... Science & 

Technoldey. ‘Vol. 14, 4th Edition, McGraw-Hill 
Book Company, New York, 1977.° 

ட ட * ன 4 wee 

'அலைவிலகல் - 
ம்? se ட ae ei உ டட fae 

இயற்கையின். , ஆற்றல்களில் ஒன்று ஒளியாகும். 
ஞாயிறும் வின்மீண் களும் ஒளியின் பிறப்பிடங்களாய் 

் விளங்குகின்றன. பழங்கால மக்களால் "நிலை நிறுத்த 
் முடிந்த ண்மைகளாவன, ஒளி நேர்பாதையில் செல் 
். லும் தன்மையுடையது. ஓர் ஆடியில் ஒளி எக்கோணத் 

இல் விழுகன்றதோ,; அதேகோணத்தில் 'பிரதிபலிக் 
கும் தன்மையுடையது; ஒளிக்கற்றையானது காற்றி 

_ லிருந்து கண்ணாடி, நீர் போன்ற ஓளி அணடுருவிச் 
“செல்லக் கூடிய ‘(transprent) | பொருளின் வழியே 
“செல்லும் போது. அதனுடைய Boos மாறுகின்றது 
என்பனவாரும்; ் 

1678 இல் டச்சு இயற்பியல் நிபுணரான. கிறிஸ்டி 
யன் ஹைகன்ஸ் ((0ம715(1௧0 Hygeas ) ஒரு நுட்பமான 
கருத்தை அளித்தார். ' அதாவது ஒளி அலைகளாகப் 
பரவுகின்றது என்றார். ஒளி '- அலைகளாகப் பரவி 
“னால் பலவகை ஒளிக்கதிர்கள், ஓர் 'களடகத்தின் 
'வழியே செல்லும்போது, வெவ்வேறு அளவில் விலூச் 
செல்லும்:- (017778௦110௦) தன்மையை விளக்குவதில் 
யாதொரு வகையான. சிக்கலும் . இராது -- ஆனால், 
"ஒளி, Somes செய்யும் உஎட்கத்தின் வழீயே 
செல்லும்போது :: காற்றினூாடே செல்வதைவிடக் 
குறைந்த வேகத்தில் செல்வதாக இருக்கவேண்டும். 

இளி விலூச் இடல்னும் அளவு அலைகளின் நீளத்திற் 

௮:௯2 273 

_பிலேயே: ஒளி, அலைகளைக் 

* அலைவிலகல் 419 

கேற்ப மாறுபடும். குறைந்த அலை நீளமாக (wave 
length) இருந்தால் அதிகமாக விலூச்' “செல்லும். 

, எடுத்துக்காட்டாக, eat Sit Ger நீல ஒளியைவிடக் 

குறைந்த அலை நீளத்தைக் கொண்டிருக்கும். அலை 
் நீளத்தில் உள்ள இந்த மாறுபாடுதான் கண்ணுக்கு 
நிறங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றது. உண்மை 

கொண்டுள்ள் தாக 

இருந்தால் இரண்டு கற்றைகளும் எவ்வித இடையூறு 
_ மின்றி ஒன்றையொன்று கடந்து செல்லமுடியும். 

அலை நீளங்களின் குறுகிய அளவு -மிகவும் 

முதன்மை வாய்ந்தது. ஒளி அலைகள் நேோர்பாதையில் 
சென்று கூர்மையான நிழல்களைக் கொடுப்பதற்குக் 
காரணம், ' அவை வழக்கமான பொருள்களைவிட 

ஒப்பிடமுடியாத : அளவுக்குச் சிறியனவாக இருப்பதே 
யாகும், தடை” செய்யும் ' பொருள் ஒளியின் அலை 
நீள த்தைவிட மிகவும் பெரியதாக இல்லாது இருந்தால் 
மட்டும் அலைகள் அப்பொருளைச் சுற்றி வளைழர்து 
செல்ல முடியும். எடுத்துக்காட்டாக,நோய்க்கிருமிகள் 
(bacteria) at. அலை 'நீளத்தைவிட அதிக அகலமாக 
இருக்கின்றன. ஆகையினால்தான், ். நுண்நோக்கி 
(microscope) wer அடியில் இருக்கும் : நுண்ணுயிர் 
களை ஒளியால் வரையறுத்துத் தெளிவாகக் காட்ட 

"முடிகின்றது. ஒளியின் அலை நீளத்திற்குக் கட்டத் 
 தட்டச் சமமாக உள்ள பொருள்களாக இருந்தால் 
"மட்டும் ஒளி: அனவகளால் அவற்றைச் சுற்றிச் வில்ல. 

முடியும்.” 

் எதிரொளிர்வு, ஒளிவிலகல், குறுக்கட்டு விளைவு 
போன்ற இயற்பியல் உண்மைகளை அலையியக்கக் 
"கொள்கை தெளிவான முறையில் விளக்குகின்றது. 
ஒரு தொட்டியிலுள்ள நீர்ப்பரப்பில் ஏற்பட்டுப் 
பரவும் சிற்றலையின் வழியில் ஒரு தக்கையை மிதக்க 

'விட்டிருந்தால் சிற்றலைகள் அந்தத் தக்கையிலிருந்து 
விலகி வளைந்து பரவுவதைக் காணலாம். ஒளி 
அலையியக்கத்தின் மூலம் பரவுவதாகக் கொண்டால் 
அதன் வழியில் ஏற்படும் தடைகளை வளைந்து 
'கடந்து சென்று பரவவேண்டும், “ஆனால் ஒளிநதோர் 
கோட்டு . வழி செல்வதையும், தடை ஏற்படுகின்ற 

இடத்து அது வளைந்து சென்று பரவாததையும், 
தடையினால் VPS LAE நிழல் நமக்குக் காட்டு 

ன்றது. 

. தடை செய்யும் பொருள் போதுமான அளவு சிறிய 
பதுக்க இருந்தால்,ஒளி அலைதிட்டமாக அதனைச்சுற்றிச் 
- செல்லும் என்று .நிறுவினார். பிரெஞ்சு இயற்பியல் 
மேதை அகஸ் டின்ஜீன் ஃபிரெனல் (க 285110 760 1725 
361).இந்நிகழ்ச்சி*விளிம்பு விலகல்''என் று(011120(10௨) 
சொல்லப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கண்ணாடித் 
துண்டில் ஏராளமான மென்மையான : இணை கோடு 
, களினால் 8றல்களை.உண்டுபண்ணினால் ஒவ்வொரு 
கோடும் அதன்மேல் ஒளிவிழும்பொழுது திசை மாறு



420 அலைவிலகல் 

தனை உண்டு பண்ணக்கூடிய மிகச்சிறிய தடை 

செய்யும் பொருளாகப்பயன்படுகிறது. " இவ்வகை 

அமைப்பு விளிம்புவிலகல்,8ற், றண்ி(01181801100 grating) 

என்று அழைக்கப்படுகிறது. விளிம்பு விலகும் அளவு 

அலைநீளத்தைப் பொறுத்திருப்பதால் ஒருநிறமாலை 

தோன்றுகிறது. ஏதாவது ஒருநிறம் அல்லது நிற 
மாலையின் ஒரு பகுதி விளிம்புவிலகல் அடைகின்ற 

் அளவையும் கண்ணாடியின் மேல் உள்ள $றல்களின் 

இடை வெளியையும் கொண்டு, அலை கினன்னகு மநு 

- படியும் கணக்கிட முரிடிம்: 

இந்த விளிம்பு விலகலை பபிரனெல் வகை விளிம்பு 

விலகல் (Fresnel class of 01878011௦0) (2) : ஃபிரான் 

, ஹோபர் வகை விளிம்பு விலசுல் (Fraunhofer class of 

. பீ18£02௧௦0௦ய)என்று இரவகைகளாகப். பிரிக்காலம். ஃப்ர 

 ளெல் விளிம்பு விலகல் பிரிவில் ஒளிமூலம், விளிம்பு வில 

தலைக் காட்டும் இரை 'அல்லது' ' விளிம்பு 'விலகலை 

'ஏற்படுத்துகின்ற தடைப்பொருள் அல்ல்து ஒளித்துளை 

(aperture) gaa ற்குட்பட்ட் தொலைவிலிருக்கும். 

இதில் படு அலைமுகப்பு," சமத் அலைமுகப்பாக 

இராது. மாறாக, உருளை வடிவிலோ , Gar era of 

“லோ இருக்கும். ஆகையால் கதிர்களை இணையாக் 

கவோ குறைக்கவோ வில்லைகளைப் பயன்படுத்த 

வேண்டியதில்லை, ஆகையால் விளிம்பு விலகலை ஏற் 

படுத்துகின்ற .தடைப்பொருள்' தளத்தில் அல்லது 

ஒளித்துளைத் தளத்தில் 'படுகின்ற இரண்டாம். நிலை 

அலைக்குட்டிகள் ஒரு கட்டத்திலிரா. ‘Beng uted 

எந்தப் புள்ளியிலும் ஏற்படுகின்ற . இடப்பெயர்ச்சி 

யின் அலை வீச்சு அலை முகப்பின்... தடைபடாத 

"பகுதியின் வெவ்வேறு , பிரிவிலிருந்து. வரும் , இரண் 

டாம் நிலை அலைக்குட்டிகளினால் ஏற்படும் , குறுகி 

"இட்டு விளைவின் பயனாகும். 'பொதுவாக , ஒரு 

நேர் விளிம்பு, குறுபிளவு, மெல்லிய கம்பி, சிறுதுளை 

அல்லது சிறு . தடைப்பொருள் இவைகளால் ஏற்படு 

கக் விளிம்பு விலகல் இந்தப் பிரிவில் அடங்கும். , 

ட 'கபிரான்ஹோபர் விளிம்பு லில் (Fraunbofer 

4187௧௦04௦௦). வகையில் . படு அலைமுகப்பு,: சமதள 

அலைமுகப்பாக இருக்கும். . இதனால் ஒளிமூலம், 

விளிம்பு விலகலைக் காட்டும் திரை, அல்லது அவை 

இரண்டும், விளிம்பு விலகலை ஏற்படுத்தும்: தடைப் 

. பொருள் அல்லது இடையிடத்திலிருந்து வரம்பற்ற 

.தொலைவிலிருக்க . வேண்டும்.- - இதனை, :ஒரு... குவி 

வில்லையைக். கொண்டு "ஒளியைத், தடைப். பொருள் 

அல்லது இடையிடத்தில் விழச் செய்து, விளிம்பு 

விலகல் ஏற்பட்ட - பின் மற்றொரு. வில்லையைக் 

.'கொண்டு.'. திரையில் .".குவித்து- ' ஏற்படுத்தலாம். 

, இந்தச் செயலினால், ஒளி மூலத்தையும். இரையையும் 
நாம் வரம்பில் தொலைவிற்கு: நகர்த்துகிறோம், 

இதனால் படு அலைமுகப்பு சமசளமாக இருக்கும். 
உடைபடாத அலை .  முகப்பிலிருந்து களம்புகன்ற 

"பொழுதும் ஒலி விலகல் 

, அதிகமாகவும் 

இரண்டாம் நிலை அமைக்குட்டிகள் இடையிடத்தின் 

எந்தப் புள்ளியிலும் ஒரு கட்டத்திலிருக்கும். ஆகை 

யால் இந்த வகையில் ஏற்படுகின்ற விளிம்பு விலகல் 

. ஒருகுவி வில்லையால். ஒரு புள்ளியில்... குவிக்கப்படு 

- இன்ற கதிர்களுக்கு இடையில் | ஏற்படும் _ குறுக்கட்டு 

விளைவினால் உண்டாகும்... 2... aA feel 9 

~ ் அடர்த்திடும் மீட்சியியல்பும்வேறுபட்ட ( இரண்டு 

. ஊடகங்களில், Qo sonuact (Sound waves) ஒன்றி 

, லிருந்து மற்றொன்றிற்குள் புகும்பொழுது அவற்றின் 
வேகம் மாறுகின்றது. அப்பொழுது அவை தங்கள் 

் பாதையிலிருந்து விலூச் . செல்கின்றன. இந்நிகழ்ச் 
சிக்கு ஓலி விலகல் எனப்பெயர். காற்றானது . பல 

பகுதிகளில் பல வெப்ப நிலைகளிலிருந்தால், அப் 
ஏற்படுவதுண்டு. ' வளி 

மண்டலத்திற்கூட வெப்பநிலை மாற்றங்களேற்பட்டு 

ஒலி விலகல் உண்டாகும். சில சமயங்களில் காற்று 

வீசும்போது அடி. மண்டலங்களில் காற்றின்வேகம் 
குறைவாகவும் மேல் மண்டலங்களில் காற்றின் வேகம் 

. இருப்பதுண்டு. அப்பொழுது ஒலி 
அலைகள் காற்றின் திசையிலேயே சென்றால். தரைப் 
பக்கமாகவும், காற்றிற்கு எதிராகச் சென்றால் மேல் 

பக்கமாகவும் விலூச் செல்லும், 

தரைமட்டத்திலிருந்து மேலே செல்லச் செல்லகீ 
காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும், இதனால் ஒலி அலை 
முகங்கள் (௬௨76 fronts) ஆட்டப்படுகின்றன. எப் 

,பொழுதுமே ஒலிக்கதிர்கள் அலைமுகத்திற்குச்: செங் 
, குத்தாக இருக்கும். ஆகையால், காற்றுவீசும் .இக்கி 

லேயே ஓலியும் சென்றால், ஒலிக்கதிர்கள் வளைந்து 
, தரையைத் தொடும். .ஒலியும் “தரைமட்டத்திலேயே 
"செல்லும். : யாரேனும் காற்றுப்படாத திசையில் 
,தரைமட்டத்திலிருந்தால் அவருக்கு ஒலி இ ண்றிவின்கு 

கேட்கும், 

" காற்றடிக்கும்' ் இசைக்கு எதிர்த் ' இசையில் கலி 
“சென்றால், , 'ஓலிக்கதிர்கள் விலட மேலே, செல்லும், 
அநேகமாகக் கேட்போரின் காதை. ஒலி | , எட்டுவ 
தில்லை. ஆனால், மேலேயிருந்து கேட்போமானால் 
Bene ae அதிகரித்திருப்பது air * 

_ Gua போகப் போக ் வெப்பநிலை அதிகரித் 
பதால், ஒலியின் வேகமும். அதிகரிக்கும். செங்குத்தாக 
மேலே செல்லும் இர் ஒலிக்கதிர் அடர்த்து அதிகமான் 

: மண்டலத்திற்குச் 'செல்கிறது... எனவே, நேர்குத்துத் 
(௩௦31) - இசையிலிருந்து . ஒலி... விலகலடைந்து, 

- வளைந்துசென்று, ஒரு கட்டத்தில் முழு எதிர்பலிப்பு 
‘(total reflection) .. அடைகிறது. அப்பொழுது மிகத் 

தொலைவிதுள்எவர்களுக்கும், ஒலி கேட்கும்; வோடு 

மேலே செல்லச் செல்ல வெப்பநிலை: குறைந்தால், 
ஒலிக்க இரின் வேகமும் குறைந்து கொண்டேபோகும், 

ல 4S se விடல ச லின்று



ஆகையால், அது நேர்குத்துத் இசையை நோக்கி 
விலகலடைந்து, வளைந்து வளைந்து மேலே சென்று 
விடுகிறது. ஆகவே, அருகில் உள்ளவர்களுக்கும் ஒலி 
கேட்பதில்லை. இக்காரணத்தினால் : தான் பகலை 

விட இரவுநேரத்தில் ஒலி நெடுந்தொலைவு கேட்கிறது 
இரவில் அமைதி நிலவுவதோடு கூட, மேல் மண்டலங் 
களில் வெப்பநிலை அதிகமாக இருப்பதால் ஒலிக்: 
கதிர்கள் வளைந்து வந்து மிகத் ௪ தொலைவுவரை 
கேட்கின்றன. பூமியும் : அதைச் சார்ந்த இடங்களும் 
விரைவில் வெப்பமடைந்து விடுகின்றன. -காற்றடுக் 
குகள். அப்படி. வெப்பம் அடைவதில்லை. ஒலி வேகம்: 
தரை . . மட்டத்தில் .. அதிக. வேகமாசவும், . மேலே 

போகப் போகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. எனவே 
ஒலி விலகலால் அது மேலே சென்றுவிடுகிறது, பகல் 
வேளையில் இரைச்சலும் அதிகமாகவுள்ளது. அண் 

மையிலுள்ளவர்கள் கூடக் கேட்பது எளிதன்று. 
ஆனால், இரவு “வேளைகளில் விரைவில் குளிர்ந்து 

விடுகிறது. ஒலி மேலே செல்லச் செல்ல அடர்த்தி 
குறைவான மண்டலங்களில் நுழைவதால் வில 
கலடைந்து வளைந்து மிகத்தொலைவு சென்று பூமியை 
அடைகிறது. தரையில் உருண்டு, உராய்தலில் செறிவு 
குறைந்து, . வலிவில்லாவிடினும் கெடுந்தொலைலிற் 
கப்பால் கேட்கிறது. 

ஒலி அலைகளின் பாதையிலுள்ள ,தடைகளின் 
அளவு'ஒலி அலை : நீளத்தைவிடச் சிறியதாக இருந் 
தால், அவை தடையின் விளிம்புகளிலே வளைந்து 
விலக, . தடைக்குப் பின்னால் ஒன்றுகூடி , வழியில் 
தடையே “இல்லாதது போல் மேல் செல்கின்றன. 
இருந்த போதிலும், கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் ஒலி 
யின் ஆற்றலில் ஒருபகுதி திசைமாறிச் சென்று விடு 
வது விளங்கும். தடையிலிருந்து எல்லாத் திசைகளி 
லும் ஆற்றல் பரவுகின்றது. பல தசைகளிலும் இகழும் 
இவ்வாற்றல் ப்ரவுதலுக்கு ஒலிச் சிதறல் (8081161102 

௦7 0ம்) என்று பெயர். தடையின் அளவு பெரிதாக 

இருந்தால் ஆற்றலில் பெரும்பகுதி. சிதறிவீடுகிறது. 
சிதறிய ஆற்றல் 'எந்தத் இசையில் செல்கின்றதென்பது 
தடையின் உருவத்தைப் பொறுத்திருக்கும். | 

ஓர் அறையில் எழுப்பப்படும் ஒலி. நெடுநேரம் 
நிலைப்பதில்லை, சுவர், “கூரை; தரை. எல்லாமே 

ஒலியைத் தொடர்ந்து எதிரொலிக்கின்றன. இருந்தும் 

ஒலி சீக்ரம் அழிந்து விடுகிறது. இதற்கு அடிப் 
படைக் காரணம் ஓலி . உட்கவரப் . படுவதுதான். 

உளடகங்களில் தேங்கி நிற்கக்கூடிய தூசி முதலிய 

பொருள்களும் ஒலியை உட்கவருகின்றனவாவென்று - 
இன்னும் தெளிவாக விளங்கவில்லை, இருந்தபோதி - 

லும், இத்தகைய மாற்றம் பொருள்களின் நிலைமம் 

(inertia) Gua Bw அளவு: இருந்தால், “அவை காற்றுத் 

துகள்களுடன் துடிக்காமல் பெரும்ளவில் இழுவை 

யேற்படுத்து, 'அவையே ஒலியை உட்கவராவிடினும் 

உட்கவருதலுக்குப் பெரிதும் உதலி புரிகின்றன. ஒலி. 
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அலைகளின் நீளம் சாதாரணமாக இருந்தால் இவ் 
வுதவி அதிகம் தெரிவதில்லை. தாசி,பனி முதலிய 
துகள்கள் இடை நிலைப் பொருளுடன் கலந்தஇருந் 
தால்; ஒலியின் உரப்பு ' ' குறைவதில்லையென்றும், 
அதிகதூரம் ஒலி கேட்கிறதென்றும், :ட்டிண்டால் 
(190411) காண்பித்துள்ளார். உட்கவார்தல் இல்லா 
மலிருப்பதற்குக்' காரணம், இந்நிலையில் இடை 
நிலைப் பொருளின் வெப்பநிலை சீராக இருப்பது 
தான் என்றும் விளக்கியுள்ளார். ஆனால், ஒலியின் 
அலைநீளம் மிகச் சிறியதாக இருக்குமானால் நூ, 
பனி போன்ற துகள்கள் அதிக உட்கவருதலை உண் 
டாக்குகின்றன.. 

ல் ; 4 எஸ்.ர, 

நூலோதி 

1. சண்முகசுந்தரம், வி. சபேசன், ஆர். ஒளியிய.., 
தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், சென்னை, 

2. மூருகையன், டி. ஒலி நூல், கல்லூரி நூல் வெளி 
மீட்டு இயக்குநரகம், சென்னை, 

3. Noakes, G. R., A Text Book of Light, 

Macmillan & Company Ltd., London, 1982. 

4. Harnam Singh, Principles of Light, S. Chand 
& Co. Delhi-6, 1985. 

5. Sharma, L. P., Saxena, H. P., A Text book of 

Sound, S. Chand & Co, Delhi-6, 1984, 

அலைவீச்சு 

அலை இயக்கம் (௭816 101100) என்பது இயற்கையில் 
நிகழும் மிக அடிப்படையான நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றா 
கும். எடுத்துக்காட்டாக, கல் எஏறிவதால் குளத்தின் 
நீர்ப் பரப்பில் வட்டமான நீர் அலைகள் உண்டா 

கின்றன; வீணை அல்லது வயலின் இசைக்கப்படும் 
பொழுது கம்பிகள் அதிர்ந்து இனிய ஓசைபரவுகிறது; 
வானொலி நிலையத்திலிருந்து செய்திகள் ஒலி பரப்பப் 
படும்போது அவை மின்அலைகளாக "வெளியில் 

பரவுகின்றன. அலை ஓட்டம் நிகழ்வதை இவை தெளி : 
வாக விளக்குகின்றன. 

bo அவ | 

படம் 1,
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.. குறிப்பிட்ட ஒரு சமயத்தில் துடிக்கும் துகள்கள். 

இருக்கும் அமைப்பைப் படம் இல் காணப்படும் 

வளைகோடு குறிக்கின்றது... ' &-யும், நி.யும் 

மேல்நோக்கி நகரத் தொடங்கும் இரண்டு துகள்கள், 

எல்லா நேரங்களிலும் அவை அந்தந்தத் துடிக்கும். 

நிலையிலையே இருக்கும். இவ்விரண்டு துகள்களுக் 

இடையேயுள்ள தொலைவு, அலை நீளம்(ஈ2176 160210). 

எனப்படும். அதாவது, எந்த வொரு _ சமயத்திலும் 

ஒரே துடிப்பு நிலையிலுள்ள அடுத்தடுத்திருக்கும் 
இரு துகள்களுக்கி௮டையேயுள்ள தொலைவு அலை 

நீளமெனப்படும். ட் 

._ ஓரு துகளானது ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்கக் 

கொண்டிருக்கும்பொழுது, அதன் முடுக்கம் அதே 

நேர் சோட்டிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை 

நோக்கி அமைந்து, அதன் 

புள்ளிக்குமிடையே உள்ள தொலைவைப் பொறுத் 

'இருக்குமாயின், அந்தத் துகளின் இயக்கம் சீரிசை. 

இயக்கம் crarciu@ (simple harmonic motion). 

ame வரையறைப்படி :..க&3 என்னும் Gor 
கோட்டில் இயங்கும் ஒரு துகளைக் கவனிப்போம். 

க ' 
1, ச் 

  

P
e
 —@ 

Ze. B ‘x 5. 
my af ' 

ட படம் 2. 

0 என்னும் புள்ளி AB யின் மையமாகும், 14 என் 

னும் துகள் சீரிசை இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாகக் 

கொண்டால், 14 இன் முடுக்கம் எப்பொழுதும் 

மையத்தை நோக்கி இருக்கவேண்டும். அதன் மதிப்பு 

0௩0 என்ற தொலைவைப் பொறுத்திருக்கும். OM | 

என்ற தொலைவை ௩ என்று வைத்துக் கொண்டால், 

ட்ட கே: ogi, 

  

ட். ச உட கோர . ae gd Mase 

மாறாத மதப்புடையது. 2 என்ற குறி, இடப். 
. எதிரெதிர்த்திசைகளி . 

லுள்ளன என்பதைக் குறிக்கும். துகளின் இசை, 
பெயர்ச்சியும், முடுக்கமும், 

வேகத்தை * என்ற குறியாகக் கொண்டால், .:.” 

d Sedat, 
ir = முடுக்கம் 

த 

a 

dv dx த டப ட வப ன 
29 dx dt ர 

dv og 
செய்யவ Ss =~ x 

¥ dx 

மதிப்பு துகளுக்கும் 

ல vdv = -w'xdx - 

தொகுக்க, 2 வூ 40௦. 

௩௩ இன் மதிப்பு கூடும்பொழுது 4 இன் மதிப்பு குறை 

கிறது. ஒரு சமயத்தில் * இன் : மதிப்பு சுழியாகிறது. 

அப்பொழுது ந இருக்குமிடம் & என்று , சணக்கிட் 

டால் கெ. இன் மதிப்பு ௨ என்று கொள்ளலாம். 

துகள் & என்ற இடத்திலிருந்து நசுரத் -தொடங்கும் 

பொழுதிலிருந்து காலத்தைக் கணக்கிடுவோம். பிறகு 

$50 ஆக இருக்கும்பொழுது 4 - 0 ஆகவும் ௩: & 

ஆகவும் இருக்கின்றன ஆகவே,  . மோ Me 

'. ௮.7 84240. அல்லது ¢ = wa? 

இடல் வலி வியில். we? (பீ) ப 

ws tf ம் (வந). 

இதிலிருந்து ௩ இன், மதப்பு 4: ௨ என்றிருக்கும் . 
பொழுது துகளின் வேகம் சுழியென்று விளங்கும். - 
எனவே துகளானது இரண்டு இடங்களில் கணநேரம் 

நிற்கிறது. இவை 0௦ என்னும் _ புள்ளியிலிருந்து ௪ம 

தொலைவில் (0-0 - a) இருக்கின்றன. அல்லது 

௦0 என்றும் புள்ளியை மையமாசக் கொண்டு A,B 

இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே 14 என்ற துகள் இயங்கு 
கின்றது எனக் கொள்ளலாம்.' 

ட் 

. மேலும், 41.௨௭ 

எ: பூர்விக) - 

உ தடப் உ ஒற்! 

  

ட ் — டடத =.@ dt . 2 

J 4 வீரர லப் ‘ 

ge) Pee =f o dt 

"gos? x/a = at +c ன தக 

ஐ என்ற தொலைவு : & :க்குச் :சமமாக '. இருக்கும்.* 
பொழுது t=O அகவே: ம. ம: ட்ட 

> 09 COS => xja = at 2 a oe 

14 at ச் x fia aac att 2 ட 

oe COS at ௬: “ர oo X ௯ 4 COS wt ’ 

0 ஆகும்போது OA= OB = a. அதாவது இயங்கும் .



துகள் மையத்திலிருந்து . தள்ளி இருக்கும் தொலைவு 
பெருமமாகும். இந்தத் தொலைவுக்கு ‘sige’ (Awpli- 
18௪) என்று பெயர். எந்த நேரத்திலும் மையத் 
திற்கும் : துகள்களுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 
(OM) இடப்பெயர்ச்சி (displacement) வைப்பும், 

மேலும் : X = a cos ot © சமன்பாட்டி 

லிருந்து 1 இன்: மதிப்பு “2 என்ற BA SSH அதி 

கரிக்கும்பொழுது ச x இன் மதிப்பு மாறவில்லை என் 
பதும். விளங்கும் : 

என்ற 

அதாவது x = acosut = a cos a (t + 2s பப 

| sma cos (mt + 2a) ~ 

= a cos at cee 

இது போன்றது இன் அதிகரிப்பு உ இன் மதிப் 

2ஈ 

(இ 

  பையும் மாற்றுவதில்லை, ஆகவே குறிப்பிட்ட 

என்ற இடைவேளை ஒவ்வொன்றிற்குப் பிறகும், 
் துடிக்கும் துகளானது ஓரே திசையில் ஒரே வேகத்தில் 

. இடத்தைக் கடக்கிறது. இந்தக் குறிப்பிட்ட இடை 
வேளைக்குச் சீரிசை இயக்கத்தின் - அலை நேரம் 
(021௦0) என்று பெயர், .. அலை. நேரத்தின் :. தலை. 
தம் மதிப்பு,  அலைவெண் . (1768016103) :, எனப்படும். 

| இயங்கும் துகள் ஒவ்வொரு . நொடியிலும் எத்தனை 
முறை இயங்குகறதென்பதை அலைவெண் குறிக்கும். 
ப் ட 

= எஸ், ௩. 

நூலோதி 

பாஷிருஷ்ணன், தெ. ரா., அலைகள் தமிழ் நாட்டுப். 

பாடநூல் நிறுவனம்,சென்னை, 1972. 

அலைவு 

முன்னும் பின்னும் அல்லது எதிரெதிராட்ட முறை 
யில் நிகழும் விளைவு அலைவு (0801114110) ஆகும். 
அலைவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக ஒலி அலை 

யிலுள்ள அழுத்த மாற்றத்தையும் ஒரு கணிதச் சார் ': ' 
பில் ஒரு சராசரி மதிப்பிலிருந்து மேலும் Gap’ 
மாறும். நிலைமாற்றங்களையும் . கூறலாம். அலைவும் 
அதிர்வும் ஒத்த கருத்தினவே. எனினும். அதிர்வு 
எந்திர இயக்கத்தோடு மிகவும் ஒன் றிய கருத்தாகும். 

ஒரு மனிதனை :-மேலும் கீழும் குலுக்கும் .கருவி 

சலட் 

'தொடர்ந்து அலைவது, 
'05011181101) ஆகும். ஒரு காலம் பொறுத்து அலையும் 

_வியற்றிகள்; 
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அதிர்ப்பி எனப்படும். மின் அலைவுகளைத் தோற்று 
விக்கும் மின்துகளியல் கருவி . அலைவு இயற்றி 
(oscillator) ' எனப்படும், . . மாறுமின்னோட்டமும் 
அதோடு தொடர்புடைய மின்காந்தப் புலங்களும் 

மின்காந்த அலைவுகள். எனப்படுகின்றன. 

தொடக்கக் குலைவால் 'அலைவுற்ற பொருள் 
விடுதலை அலைவு (free 

அலைவுக்கு எதிராக ஏற்படும் அலைவு முடுக்கிய 
அலைவு (101064 0501118110) எனப்படும். :. 

வீச்சில் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வரும் 
அலைவு ஒடுக்கிய அலைவு (480064 0801118110) எனப் 
படும். நிலையான வீச்சுடைய அலைவு ஒடுங்காத 
அலைவு [மற 420060 oscillation) எனப்படும். காண்க, 

கஇளையலையிலா அலைவு இயற்றி; ஓடுக்கல்; முடுக்கிய 
அலைவு; இளையலை அலைவு இயற்றி; எந்; gy 

டயம் அலைவு இயற்றி) அதர்வ. 

அலைவு இயற்றிகள் 

நேோர்மின்னோட்ட மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கும் 
ஆற்றலைச் சீரான இடைவெளிகளில் மாறிக் 
கொண்டிருக்கும் அலை மின்வெளியீடாக மாற்றித் 

தீரும் ஒரு மின்னணுச் சுற்றுவழியே (electronic 
Cifcuit) அலைவு இயற்றி . (0501118400) எனப்படும். 
நேரம் சார்ந்த சைன் அலைகளாக (5106 waves) 

_ மின்னழுத்த வெளியீடு இருந்தால் அத்தகைய அலைவு 
இயற்றி சைன்வடிவ (8100801441) அல்லது இளையலை 
(8£௱௦௦1௦) அலைவு இயற்றி: எனப்படும். துடிப்பு 

' அலை அல்லது சதுர அலைகள் (2ய/86 or square 

waves) , போன்று . வடிவங்கள் . சட்டென மாறிக் 
கொண்டிருக்கும் மின்னழுத்த வெளியீட்டைத் தரும் 
அலைவியற்றி ஓய்பாட்டு அலைவு இயற்றி(618:8110௩ 
0501118101) எனப்படும். பார்க்க, ஓய்பாட்டு அலை 

அலைவடிவமைப்புச் சுற்றுவழிகள், 
அலைவியற்றிகள் குதித்து மட்டுமே சைன் வடிவ 

_.இங்கு விவரிக்கப்படுகின்றன. ' * 

அடிப்படைக் கொள்கைகள்: (Basic principles). 
சைன் வடிவ அலைவியற்றிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் 
அடிப்படை விதிகள் ஏனைய அலைவியற்றி வகை 
களுக்கும் பொருந்தும். படம் 1-இன் மூலமாக அடிப் ' 

படைக் கருத்துகள் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. 

வெளியிலிருந்து ஒரு மின்னழுத்தம் *) ஓர் உள்ளீட்டு 
குறிப்பலையாகக் (signal) கொடுக்கப்படுவதால் 

விளைந்த மிகைத்த வெளியீட்டு (௨ற!1(160் ௦11011) 
மின்னழுத்தம், 49 எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இம்மின்னமுத்தம்(7,) பின்னூட்டு([8₹0் 6206) வலைச் 
சுற்றுக்குக் கொடுக்கப்பட்டு 7 மின்னழுத்தம் 
பெறப்படுகிறது, இப்பின்னூட்ட மின்னழுத்தம் 

அயும் உள்தரும் மின்னழுத்தம் 4][ஐயும் முற்றொரு 
மித்தனவாக(142011041) ஆக்கி, மிகைப்பியின் (௨11118) 
உள்தரும் முனைகள் 7, 2-க்கு வெளியிலிருந்து தரப் 
பட்ட பற அகற்றிவிட்டு அம்முனைகளுக்குப் 
பின்னூட்ட மின்னழுத்தமான 70% தரப்பட்டால் 

ஏற்கெனவே மிகைப்பிவெளியிட்ட?, என்ற மின்ன 

மு.த்தத்தைத் தொடர்ந்து தரும். இதற்கு 5, 74) 
ஆூயெவற்றின் மதிப்புகள் ' எப்போதும் ஒரே சம 
அளவில் இருக்க வேண்டும்.அலைவடிவத்தில் எந்தவித 
வரைமுறையும் செய்யாததால் வெளியீடு சைன்வடிவ 
அலைவுகளாகவே இருக்கவேண்டும் என்பதில்லை. 

முழு மினசுற்றும் நேரியலாக (11௦682) இயங்கி 
மிகைப்பியிலோ பின்னூட்டு ' வலைச் ' சுற்றிலோ 
அல்லது இரண்டிலுமோ எதிர்வினைப்பு (reactance) 

் உறுப்புகள் கொண்டிருந்தால் ஒரு சீரான நேரத் 
துடன் அலைவு இயற்றப்பட்டு, அலைவியற்றல் நிலை 
பெற்றிருக்க சைன் அலைவடிவங்கள் உருவாவதால் 
மட்டுமே இயலும். அவ்வாறு இயங்கும் மின்சுற்று 
சைன்வடிவ அலைவியற்றி எனப்படும், சைன்வடிவ 
அலைவியற்றத்திற்கு *,-உம்,7உம் சமமாக இருக்க 
வேண்டும் என்றால், அம்மின்னழுத்தங்களின் வீச்சு, 
தீறுவாய், aAmvGeursir (amplitudue, phase, frequen- 
094: ஆகியவை முற்றொருமித்தவையாக . இருக்க 
வேண்டும். எதிர்வினைப்பிகளுடைய சுற்றுவழி மூல 
மாகக்: கறிய /லைகள் செல்வதால் THUG so 

சைன்வடிவ அலைவியற்றியிலுள்ள அலைமிகைப்பி, 
பின்னூட்டி Aureus per தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி 
களின் மொத்தம் சுழியாகவோ 2௭-இன் முழு எண் 
பெருக்கமாகவோ ஆக்கும் அலைவெண்ணுடன், அது 
இயங்கும் கண்ணியின் (1௦0) 'தறுவாய்ப்பெயர்ச்ச 
சுழியாக இருக்கும் கட்டுப்பாட்டைச் சார்ந்தே, அலை 
வியற்றியின் அலைவெண் அமையும், 

அலைவியற்றி செயலாற்ற மற்றொரு கட்டுப் 
பாடு, *. 71 ஆயெவற்றின் பருமை முற்றொருமித்த 
தாக இருக்க வேண்டும் என்பதே,. அலைமிகைப் 
பியின் மின்னழுத்த ஈட்டம்(2௨ய) & எனக்கொண் 
டால் Vo SAV, YG. Wer nm aes கொடுக்கப். 
படும் 7,-வின் பகவு (080100) பின்னூட்டக்கெழு a 
எனப்படும். . இதிலிருந்து ... சமன்பாடு (1) பெறப் 
படுகிறது. 

Vr = BV, Ve = BAVs (1) . 

| Vt, Ve | அசியவை சமமாக ்் இருந்தால் BA 
ஒன்றாக இருக்கும், 8& என்பது பின்னூட்ட 
சட்டம் (feedback gain) எனப்படும், 

QT அலைவியற்றியில் அலைமிகைப்பியின் ஈட் 
டம், பின்ஞஜூாட்டக்கெழு ஆக௫யெவற்றின் : பெருக்கற் 
பலன் ஒன்றிற்குக் குறைவாக : இருந்தால் அதன் 
அலையின் அலைவெண்ணுடன் அலைவு இயற்றி செய 
லாற்றாது, கண்ணி ஈட்டம் ஒன்றாக இருத்தல் 
என்ற கட்டுப்பாடு பர்க்காசென் வலமக கறவைக் 
criterion) ydog st Quun@ எனப்படும், 
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ஙிடம் 1, கண்ணி முமாறிலைமல் அலையிகைப்பி, மின்தூட்டவ வலை 

வாய்ப் பெயர்ச்சி (phase shift)* அலைவெண்ணைச். 
சார்ந்தமையும், அதில் வழக்கமாக ஓரே ஒரு: அலை 
வெண்ணில் மட்டுமே Vs,’ Vs ஆகியவற்றை ஒரே 
தறுவாயில் இருக்க “வகை செய்யும். “ஆகவே : ஒரு 

- படம் : 1-இல் காட்டப்பட்டதுபோல் ' அலைவு 
இய்ற்றியின் அலைவெண்ணில் ,$& சரியாக ஒன்றுக்குச் 
சமமாக இருந்து, பின்னூட்ட மின்னமுத்தத்தை உள் 
தரும்முனைகளுக்குக் கொடுத்தால், அம்மின்சுற்றுவழி



வெளிப்புற ஆக்கியினை நீக்கிய பின்பும் செயலாற்றும். 

$& ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருந்தால் உள்தரும் முனை 

களில் முதலில் ஒரு வோல்ட் இருந்து பின்பு கண்ணி 

யில் சுற்றி. வந்து ஒரு வோல் டைலிடக் கூடுதலான 

அளவுடன் உள்தரும் முனைகளை வந்தடையும். 

அடுத்த கண்ணிச் சுற்றலுக்குப்பின் இது மேலும் அதிக 

மாகும். இங்ஙனம் இக் ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருப்பின் 

அலைவு இயற்றலின் அலைவீச்சு கட்டுப்பாடின்றிப் 

பெரிதாகிக் கொண்டே செல்லும், இந்நிலை, மிகைப் 

பியிலுள்ள செயல்புரி கருவிகளின் (80116 0841068) 

“நேரியலற்ற (௦௦௦-11௦631) பண்புகளை அடையும்வரை 
மட்டுமே இருக்கும், இங்ஙனம் நேரியலற்ற பண்பை 

அடைந்து 'வீச்சைக் கட்டுப்படுத்தும் நிலையே நீக் 

ஒன்றுக்கு அதிகமாக உள்ள நடைமுறை அலைவு 

இயற்றிகளின் ஒர் இன்றியமையாத நிகழ்வாகும். 

க் 5 1 என்ற நிபந்தனையைத் துல்லிய 

மாகச் * செயல்படுத்தும் ' எலெக்ட்ரானியல் 

கருவிகளை வடிவமைப்பது இயலாததாகும். அவ் 

வாறு ஒருவேளை முதலில் வடிவமைக்க இயன்றாலும் 

காலப்போக்கில் . அமைப்பிலுள்ள பொறிகளின் 

முதுமை அடைதல், வெப்பநிலை, மின்னழுத்தம் 

ஆகியவற்றினால் ஏற்படும் ப்ண்புநிலை மாற்றங் 

_ களுக்கு உட்படுவதால் மாறிவீடும். அப்படியே விட்டு 

விட்டால் அவ்வலைவு இயற்றியின் நீக் சிறிது நேரத் 

இற்குப் பிறகு மாறுபட்டு ஒன்றுக்கு அதிகமாகவோ 

, குறைவாகவோ . ஆகிவீடும். எனவே பயன்முறை 

அலைவு இயற்றிகளில் நீக் சிறிது அதிகமாகவே 

(சுமார் 5%) வைக்கப்படும். இரிதடையம் (1140518001), 

குழல் (78196), மின்சுற்றுவழி உருபுகளில் (0374௭61678) 

ஏற்படும் மாறுபாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள இவ்வாறு 

அமைப்பதுதான் பயனளிக்கும். க எப்பொழுதும் 

ஒன்றுக்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.: 

தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி அலைவுஇயற்றி (6256 51474 

0501112400). படம் 8-இல் உள்ள தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி 

அலைவுஇயற்றி, மேற்கூறிய கொள்கைகளுடன் 

அமைந்த ஒரு நல்ல, எடுத்துக்காட்டாகும். மரபு 

வடிவிலமைந்த ஒரு புலவிளைவுத் திரிதடைய மிகைப் 

பியுடன் (187)': கொண்மி, 8), தடை 8 சேர்ந்த 

மூன்று ஒடை இணைப்பு (1266 cascaded arrange- 

ment) கொடுக்கப்பட்டு கடைசியிலுள்ள RC Gertior 

னத்தின் வெளியீடு வலைக்குத் '(ரரம்) திருப்பிவிடப் 

படுகிறது. மிகைப்பியல் “குறிப்பலையின் தறுவாய் 

780-க்குப் பெயர்ச்சி அடைந்து பின்பு ௩ வலைச் 

சுற்றில் மேலும் அதே அளவு பெயர்ச்சி அடைகிறது. 

ஏதாவது ஒர் அலைவெண் இயற்றலின்போது RC 

சேர்மானங்களின் தறுவாய் சரியாக 180 க்குப் 

பெயர்ந்து சுற்றின் மொத்த தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி 

சரியாகப் பூச்சியத்தை அடையும். மிகைப்புப் பருமன் 

தகுந்த. அளவு : பெரிதாக இருக்குமாயின் மேற்குறிப் 
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பிட்ட அலைவெண்ணுடன் சுற்று தொடர்ந்து அலை 
வியற்றும், 

  

  

  

          
  

  

படம் 2, தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி அலைவியற்றி 

௩ வலைச்சுற்று 1480” தறுவாய்ப் பெயர்ச்சி 
தரத்தக்க அலைவெண்ணின் (1) சமன்பாடு (2) 
ஆகும். இத்த : அலைவெண்ணில் 9, 1/29 என்ற 

f-—t (2) 
~ Tae RCYb 

மதிப்பை அடையும். 0& ஒன்றுக்குக் குறையாமல் 
இருக்க வேண்டுமானால் &- 29-க்குத் குறையாமல் 
இருக்க வேண்டும் எனவே 29-க்குக் குறைந்த 
மிகைப்பு (8) உடைய 187 அல்லது வெற்றிடக்குழல் 

பயன்படாது, 

ஒரு சில அலைவெண்களிலிருந்து பலநூறு அலை 
வெண்கள் வரையிலும் பெறத் தறுவாய்ப் பெயர்ச்சி 
அலைவியற்றிகளே மிகவும் பொருத்தமானவையா 
கும், வானொலி அலைவெண்களும் இவ்வலைவெண் 
களுக்குள் அடங்கியவையே. மெகாஹெர்ட்ஸ் அளவு 

. களுமான அதிக அலைவெண்களைப் பெறுதற்கு 

இசைத்த 1.0 வலைச்சுற்றுடன் கூடிய அலைவியற்றி 
களைவிட இவ்வலைவியற்றிகள் எந்தவிதத்திலும்மேம் 
பாடுஉடையனவல்ல. மேலும் அதிஉயர் அலைவெண் 

இயக்கத்தில் தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி வலையிலுள்ள 
மறிப்பு குறைந்துவிடுவதால் அந்த வலை, மிகைப் 
பியில் அதிகச்சுமையை ஏற்றித் தகாத விளைவுகளை 

ஏற்படுத்தும். வணிக அடிப்படையில் கிடைக்கும் 

உயர்துல்லிய ௩, 0 ஆசியவற்றைக் கொண்டு ஒன்றி 

ரண்டு ஹெர்ட்ஸ் அலைவெண்களைக்கூட எ ளிதாகப் 

பெறலாம். இந்த அலைவெண்களைத் தரத்தக்க Lo
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இசைப்பித்த அலைவியற்றிகள் அமைக்கத் தேவை 
யான தாண்டங்களை நடைமுறையில் உருவாக்க - 
இயலாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி வலையின் மறிப்பு உறுப்பு 
களில் ஏதாவது ஒன்றின் மதிப்பை மாற்றுவதால் 
அலைவியற்றியின் அலைவெண்ணை -' .மாற்றிக் 
கொள்ள முடியும். பெருமளவில் . அலைவெண்ணை 
மாற்றிக்கொள்ள, மூன்று கொண்மிகளையும் ஓரே 
சமயத்தில் மாற்றி அமைத்துச் செயல்படுத்தலாம். 
அவ்விதம் செய்வதால் தறுவாய்ப்பெயர்ச்சி வலையின் 
உள்ளீட்டு மறிப்பு மதிப்பினைச் சீராக வைத்து 
நிவின் பருமையையும் நஇிக்யின் பருமையையும் சீராக 
வைத்துக்கொள்ள இயலும், எனவே அலைவெண் 
மாற் றப்படுவதால் - - அலைவியற் ற் றலின் .. வீச்சு 
பாதிக்கப்பட்ாது. ் 

படம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி. செயல்புரி 
உறுப்பாக ஒரு திரிதடையம் பொருத்தப்பட்டால் 
பின்னூட்ட வலையின் வெளியீட்டுத்தடை 0-க்கு 
அதைவிடக்குறைந்த திரிதடைய 'உள்ளீட்டு மறிப்பு, 
கிளை (8௦ய4) இணைப்பாக அமைந்துவிடும். எனவே, 
படம் 3இல் காட்டப்பட்ட :மின்சுற்றுவழி பயன் 
படுத்தப்படுகிறது. இதில் பின்ஞஜூட்டக் குறிப்பான 
மின்னோட்டம் 1), அடிமுனை (286) மின்னோட்ட 
மான % - யுடன் கிளையாக இணைக்கப்படுகிறது. 
smu. R, = ௩. இங்கு, Ry .இரிதடையத்தின் 

  

  
    

  

      

Hl 

படம் 3. இரிதடையத் தறுவாம்ப்பெயர்ச்சி அலைவியற்றி 

உள்ளீட்டுத் தடையைக் .'குறிக்கிறது.: புறஞ்சரிப்புத் 
தடைகள் (185102 -166154015) ௩, ௩. 0 ஆகியவை 
குறிப்பின் செயல்பாடுகளில் பாதிப்பு : ஏற்படுத்தா 
எனக்கொண்டு அவற்றின் மதிப்புகளைப் பப்பி 

" வில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, ... :': “5... 

பார்க்காஸன் கட்டுப்பாடான 1, நூ ஆலயெவற் ற்றின் 
தறுவாய்கள் - சுழியாக : இருக்கும்போது அலை 
வியற்றியின் அலைவெண்ணுக்கான சமன்பாடு (3) 
கீமே தரப்பட்டுள்ளது. : 

ஈ 1 . ட : : 

ஆட . "ORS 8 Ging. என்பது பட்ட 

4 Beh x” Of a லட 

அலைவியற்றல் "தொடங்குவதற்கு" I,}To. 'இன் பருமை 
ஒன்றைவிட. அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும். இந்தச் 
சமனற்ற நிலையைச் அம்பது (4) தெளிவுபடுத்து 
இறது, 

ஆ 8 
: Jf 

he > + 23° +29. ப்பம் (4). 

K இன்: “மதப்பு 20 ஆக "இருந்தால். by, இன் மதப்பு 
மிகக்குறைந்ததாக இருக்கும். மடி: 44,5 ஏன ஆகும் 
போதுதான் 80/81 மிகஉயர்ந்த மதிப்பைப் பெறும், 
சிறிய குறிப்புடன் இயங்கும் .தரிதடையத்தன் பொது 
உமிழ்வியின் குறுக்கணைவு மின்னோட்ட: ஈட்டம். 
(common-emitter-short circuit curtent gain) 44.5-5 G4 
குறைவாக இருப்பதால் அத்தகைய ” திரிதடையங்கள்: 
பணமா பவியயாகக அலைலியற்றலுக்குப். பயன் 
படா. ; 2 

- ஒத்திசைவு மின்சுற்றுவழி , அலைவு, இயற்றி, ர்க் 
nant. circuit oscillator). ஓர். . இசைப்பித்த :- தட்டு 
அலைவு . இயற்றியின் (1106ம் 01316 oscillator) மின் 
இணைப்புப் . படம்: -கீ-இல்... காட்டப்பட்டுள்ளது. 
இதன். அலைவெண்ணை அறுதியிடும் ஒக்திசைவுச் 

  

    

  

படம் 4. 'இசைப்பித்த தட்டு. அலைவு. இயற்றி :



சுற்றுவழி அடங்கியுள்ளது. £ என்ற தடையும் தட்டுச் 
சுற்றுவழியின் 1 என்ற தாூண்டமும் தொடர் 
நிலையில் : காட்டப்பட்டுள்ளன. . இங்கு: £ மின் 

மாற்றியின் இழப்பைக் (1௦59): குறிக்கிறது. . இந்த 
இழப்பு. மிகச்சிறிய. அளவாக இருந்தால். £ 
தடை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அவ்வா 

றெனில் 1/0 அலைவெண்ணில் ஒத்திசைவுச் 
சுற்றுவழியின் மறிப்பு தன்னிச்சையாகப் பெரிது 
பட்டும் முற்றிலும் தடைப் பண்புடனும் செயல் 
படும்.குழலின் உள்ளீட்டு மின்னழுத்தமும் தட்டுக்கும் 
தரைக்கும்(21316-2௦001) இடையிலுள்ள தாண்டியின். 
குறுக்கே ' ஏற்படும் மின்னழுத்தமும் 180” விலயெ 
தறுவாய்களுடன் இருக்கும். மேலும் 180 தறுவாய்ப் 

- பெயர்ச்சியைத் தருமாறு மின்மாற்றியின் துணைச் 
சுருணை இணைக்கப்பட்டால் (துணைச்சுருணையில் 
சுமை இல்லாமல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்) 
மொத்த தறுவாய்ப் பெயர்ச்சிக் கட்டுப்பாடு நிறைவு 
செய்யப்படுகிறது. இச்சூழ்நிலையில் மின்மாற்றியின் 
சுமைஅகற்றப்பட்டது போன்ற நிலைமைஇருப்பதால் 
முதன்மைச் சுருணைக்கும் துணைச் சுருணைக்கும் 

இடையே உள்ள . லீச்சின் விகிதம் 14/1, என்றாகும். 
இதில் 14 என்பது பிறிதின்தாண்டம் (ம௦(௰£! 
1௦00௦18008) ஆகும். வரம்பிலி மதிப்பு (infinite value) 
உடைய மறிப்பைச் சுமையாக உடைய அலைமிகைப் 
பியின் .ஒத்இசைவுக் :, கட்டுப்பாடு &, 8-வுக்குச் 
சமம். எனவே BA ஒன்றாக இருக்க, 1./18 -இன் 
மதிப்பை ம-வுக்குச் சமமாக்க வேண்டும். பார்க்க, 
ஒத்திசைவு; மாறுமின்னோட்டச் சுற்றுவழிகள், 

...ஒரு. மின்சுற்றுவழி செயல்புரியத் தேவையான 
கண்ணித் தறுவாய்ப் பெயர்ச்சி, , கண்ணிஈட்டம். 
ஆகியவை தொடர்பான இறப்புக் கூறுகளை மேற் 
கூறியவை தெளிவாக்குகின்றன. ஒஓத்திசைவைத் 
தூண்டும் இயற்கை அலைவெண்ணின் அருகில் 
அலைவு இயற்றியின்' அலைவெண் இருந்தபோ 
திலும் இரண்டிற்கும் ' தொடர்பு எதுவும் கூறுவதற் 
கில்லை, அதுபோலவே அலைவு இயற்றி அலைவெண் 
ணுக்கும் சீர்நிலை ஒத்திசைவு (steady state reso- 
112006) அலைவெண்ணுக்கும் தொடர்பு ஏதுமில்லை. 
கண்ணித்தறுவாய்ப் பெயர்ச்சியை ஒன்றுக்குச் 
சமமாக்கும் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டதே, அலைவு 
இயற்றியின் அலைவெண்,  : 

படம் 4-இல்: காட்டப்பட்டதுபோல் 8 ஜே 
இணைச் சேர்மான வலைக்குத் தொடர் இணைப்பாக 
அமைந்து, ஒத்திசைவுச் சுற்றுவழி அலைவியற்றியில் 
புறஞ்சரிப்பை (0125) ஏற்படுத்துகிறது, வலையும் 
எதிர்முனையும் (0810006) சேர்ந்து: Bos Duras 
(7601111810) செயல்படுகின்றன, %2 0 என்று நேர 
மாறிலி (1106 constant) gir அலைவைவிடப் பெரி 
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தாக இருக்குமெனில் வலையின் பெருமவீச்சு அளவு 
வரை, வலை ஒழுக்குக்கொண்மி (21ம் 163% 02௨01101) 
மின்ட்டம் (௦2126) பெறும். ரே -க்குக் குறுக்கே 
யுள்ள இந்த மின்னழுத்தம் புறஞ்சரிப்பாகச் செயல் 
படுவதால் வீச்சு பெருமமாக உள்ள ஒரு சிறிய இடை 
நேரத்திற்கு மட்டும் வலையை நேர்மின் ஊட்டத் 
தற்குத் (091146) தள்ளிவிடும். ஒர் அலையின் பக 
cures. (fraction) குழலின் வலை அடிப்பகுதியில் 
(2118-0856) குறுக்குப் பெயர்வு (1181461586) ஏற்படுவ 

தால் இது 6-வகுப்பு அலைவியற்றி எனப்படும். 

தொடக்கத்தில் சுற்றுவழிக்கு மின்னாற்றல் 
ஊட்டப்படும்போது புறஞ்சரிப்பு சுழியில் இருக்கிறது; 
Bm என்ற அதிக அளவுடைய குறுக்குக் கடத்தலுடன் 

((7801500100014006)குழல் செயலாற்றுகிறது. அதனால் 
கண்ணி ஈட்டம் ஒன்றுக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது. 
வீச்சு வளரவும் ஆரம்பிக்கிறது. அவ்வாறு நடை 
பெறும்போதே வலையில் மின்னோட்டம் ஏற்படு 
கிறது. இகனால் வலை. மின்னழுத்தத்தின் ௨ச்௪ 
மதிப்புக்குச் சமமாகப் புறஞ்சரிப்பைத் தானாகவே 
சரிசெய்து கொள்கிறது, ஐ - இன் மதிப்பு குறைய 
ஆரம்பித்து அடிப்படை . அலைவெண்ணுக்கான 
கண்ணி ஈட்டம் ஒன்று ஆகத் தக்கவாறு அலைவீச்சு 
நிலைப்பு அடைூறது, ் 

இசைப்பித்த திரட்டுமுனை உள்ள திரிதடைய 
, அலைவு இயற்றி((20515(07 (0164 601160401 09611184௦1), 
படம் 5இல் காட்டப்பட்ட திரிதடைய அலைவு 
இயற்றி, படம் 8-இல் காட்டப்பட்ட வெற்றிடக் 
குழல் பயன்படுத்தப்பட்ட அலைவு இயற்றிக்கு 
ஒப்புமை உடையது. Ry, Ry Re ஆகியவற்றின் 
அளவுகளைக் கொண்டு அமைதிப் புறஞ்சரிப்பு ' 
(quiscent 5188) அறுதி இடப்படுறது. கடஜஐத் 

    

    
  

  

மடம் 8, இசைப்பித்த இரட்டி அலைவு இயற்றி
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தவிர்த்தால், இரிதடையத்தின் - (transistor) cetr 

னோட்டங்கள் முதலில் சுழியாக இருககும். 

மின்சுற்றுவழி அலைவீயற்றாது, R, பொருத்தப் 

படும்போது தரிதடையம் செயல்படு மண்டலத்திற்குப் 

புறஞ்சரிப்பை அடைந்து அலைவுகள் உருப்பெற்றுப் 

பெருகும். அடிமுனை மின்னோட்டத்தின் உதவியுடன் 

௩,0௦0” சேர்மானத்திலிருந்து இயக்கத் கன்புறஞ்சரிப்பு 

(dynamic self 185) கிடைக்கிறது. ஏற்கெனவே 

கூறியதைப்போல இதுவும் வகுப்பு 

அலைவு இயற்றியே ஆகும். ச 

அலைவு இயற்றிகளின் பொது வடிவம்.' வானொலி 

அலைவெண் அலைவு இயற்றிகளின். இணைப்புகளின்: 

பொது வடிவம் படம் 6-இல். காட்டப்பட்டுள்ளபடி. 

அமையும், :இருமுனைத் இரிதடையம்,.' வெற்றிடக் 

குழல், புலவிளைவுத் திரிதடையம் (1:81), இவற்றில் 

ஏதாவதொன்று செயல்புரியும் உறுப்பாக அமையும், 

செயல்புரியும் : உறுப்பின் உள்ளீட்டுத்தடை மிக 

உயர்ந்ததாக அமைந்து, 2-இன் சுமையைக் குறைக் 

காதிருப்பதாகக் கொண்டு இப்பகுப்பாய்வு செய்யப் 

படுகிறது. 2 மறிப்புகள் எல்லாம் % எனப்படும் தூய 

எதிர்வினைப்பிகளாகக் கொள்ளப்பட்டால் பர்கா 

சன் கூற்றின்படி, ட 26, 23% Gaderer gio 

௪௪)யல் உறுப்பு 

  

  
Jub 6, ஒத்இசைவுச் சுற்றுவழிகளின் அடிப்படை வடிவம் 

ah mous தொடர்நிலை இணைப்பாக அமைந்து 

அலைவு இயற்றும். “அலைவு இயற்றலின் அலை 

வெண் 360 2. சேர்மானத்தின் ஒத்திசைவு 

அலைவெண்ணுக்குச் சமமாகும், மேலும் , சமன் 

பாடு (5)-இன்படி. கண்ணி ஈட்டமும் அமையும், 

உ! ௫) \ Ag = ஆ 4 பப. 

BA Gar எண்ணாகவும் ஓரலகுக்குக் குறையாம 

லும் இருக்க வேண்டியிருப்பதால் %).28)” ஆய்வை 

சார்ந்த 

Cc வகுப்பு 

ஒரே குறியீட்டுடன் இருக்க வேண்டும். அத, ரவது 

இரண்டும் ஒரேவகை : எதிர்வினைப்பிகளாகவோ 

இரண்டுமே தாண்டி.சளாகவோ கொண்மிகளாகவோ 
இருக்க வேண்டும். %,,' 9) ஆகியவை கொண்மமாக 

இருந்தால் 26, -': (28,4269) என்பது : தூண்டியா 
கவோ அல்லது தேர்மாறாகவோ இருக்க வேண்டும்.” 

2. ஆ௫யெவை கொண்மிகளாசவும் 4 இ: தூண். 

டியாகவும் இருப்பின் அவ்வகை இணைப்பு ' STU 

பிட் அலைவு wha) (Colpitt Oscillator) , எனப் 

படும், %) இரண்டும் தூண்டிகளாகவும் 8, கொண் 

மியாகவும் கொண்ட இணைப்பு ஹார்ட்லி (1481(163) 

அலைவு இயற்றி எனப்படும். ஹார்ட்லி அலைவு 
இயற்றியில் 26,, 2 இவற்றுக்கிடையே ஈரிணைப்பு : 

இருப்பதும் உண்டு. 3) 2) ஆகியவை... இசைப் 

பித்த மின்சுற்றுவழியாகவும் ~ வலையிலிருந்து தட்டுக் 

கான மின்முனை இடைக்கொண்மம் '%,$ ஆகவும் 

அமைந்தால் அவ்வகை அமைப்பு இசைப்பித்த வலை, 

தட்டு அலைவு இயற்றி எனப்படும், வலை,. "தட்டு 

ஆகியவற்றின் இணைப்பு ஓத்திசைவின் கரண்டல் 

பகுதியில் இசைப்பிக்கப்பட வேண்டும். 

ஹார்ட்லி அலைவு இயற்றி செயலாக்க அமைப்பு 

படம் 7-இல்: காட்டப்பட்டுள்ளது. %,வைவிட் அதிக" 

எதிர்வினைப்புள்ள தூண்டி 1 'வழியாக' றற என்ற 

தட்டு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. ' இயற்றப் 

படும். அலைவெண்ணில் குறைந்த எதிர்வினைப்பு 

தரும் கொண்மி 6 அதிர்வெண் சுழியாக "இருக்கும் * 

போது இறந்தசுற்று வழியாக இருக்க ே உதவுகறது. ' 
Ly, Ly ஆகியவை தொடர்நிலை இணைப்பாக மாறி 

மின்கலத்தின் மின்னூட்டத்தைக் குறுக்கிடாதவாறு 

Geren Cc தடுக்கிறது. ஜே Re Beet சேர் 

  

    
படம் 1 ஹார்லி. வெறிடக்குழ்ல்: அலைலியற்றி. 

ன் "தேவையான 'புறஞ்சரிப்பைத் தற்கு. 

அலைவியற்றியாகச் செயல்பட்டுத்



- தேவையான வலைப்புறஞ்சரிப்பு மின்சாரத்தைத் 

தீரத் . தகுந்தவாறு, தே மின்னூட்டம் பெறுகிறது. 

குறைந்த "ஆற்றலுடைய அலைவு! இயற்றிக்குப் 
படம் '7இல் ' காட்டப்பட்ட களை ஊட்டத்திற்கு 

- (ஹ்பா4*-7₹₹4) பதிலாகத் தொடர் ௨எட்டம் பயன்படுத் 
 தப்படும், மின்கலத்தின் அழுத்த ஊட்டம் தரையிடப் 

ட பட்ட எதிர்முனைக்கும் வுக்கும் இடையே தரப் 
"படும், : ) 1 ஆகியவை இதனால் தவிர்க்கப்படும். 
எனினும் 1மின்கல ஊட்டத்துடன் 1,,-வுக்கு குறுக்கே 

"தோன்றும் பெரும மின்னழுத்தத்தின் அளவுக்கு 1, 
தரையிலிருந்து மின்காப்பிடப்பட வேண்டும். ் 

'இரிதடையங்களைப் . பயன்படுத்தியும் 1, வகை 
'அலைவியற்றிகள் அமைக்க 'இயலும், எடுத்துக்காட் 
டாக படம் 8இல் திரிதடையத்துடன் கூடிய கால்ப் 
பிட் அலைவு இயற்றி. காட்டப்பட்டுள்ளது, மேற் 
சொன்ன முறையிலேயே இந்த இணைப்பும் செய 
லாற்றும் பண்புகளை உடையது, எனினும் இரண்டு 
அடிப்படைக் காரணங்களால் .. குழல் அல்லது புல 
விளைவு திரிதடைய இணைப்புகளைவிடத் திரிதடைய 

. இணைப்புகள் பகுத்தாய்வதற்குக் கடினமானவை. 
படம் 6இல் காட்டப்பட்ட .2, இரிதடையத்தின் 
"குறைந்த. உள்ளீட்டு மறுப்புக் இளையாக அமைந்து 
கண்ணி. ஈட்டத்தினைப் பெறுவதற்கான சமன் 

பத உட னத், meg AQ be 

  

    

  

    
  

பமடம் 8. “sn இர்தடைய அலைவு und 

பாட்டை _ அமைப்பதில், சிக்கல் ஏற்படுவது ரு கார 
ணம். 'அலைவியற்றியில். கேள்வி அலைவெண்களை 
விட அதிகமான அலைவெண்கள் இயற்றப்பட்டால் ந 
உருபுடன்கூடிய 'எளிய. மாதிரிச். : சுற்றுவழியைப்' பய 
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னற்றதாக்கிச் எக்கலான உயர் அலைவெண்ணுடன் 
கூடிய ஒரு£ஈ ஒட்டுமாதிரிச் சுற்றுவழியைப் பயன்படுத் 

தும் நிலை ஏற்படுவது இரண்டாவது காரணம், 

மிகைஉயர் ,அலைவெண் அலைவு 'இயற்றிகள் (Very 
high frequency oscillators). ஒரு சில மெகாஹெர்ட்சு 
களிலிருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான மெகாஹெர்ட் 
சுகள் வரை இவை செயலாற்றுகின்றன. இந்த அலை 
வியற்றிகள் படம் 6இல் காண் பிக்கப்பட்டதை 
ஒத்த அடிப்படை வடிவம் உடையவை. ஆனால் 
மறிப்புகள் ஒருசேரக் காணப்படா, பரவலாகக் 
காணப்படும்: இணையான  கம்பிகளுடன் மின் 
'செலுத்தம், ஓரச்சுப் புதைவடங்கள் ஆகிய உறுப் 
புசுள் தூய எதிர்வினைப்பிகளாகத் தோன்றும்படி 
இருத்தப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் மி, ௨, ௮. 
(vhf) அலைவு இயற்றிகளில்' இசைக்கும் உறுப்பாகப் 
பட்டாம்பூச்சி அமைப்புப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
பட்டாம் பூச்சியின் இறகுகள் வடிவில் நிலையகத் 
தகடுகளில் (812(01-ற1816) துளைகள் இடப்பட்டிருக் 

கும். இவ்வறுப்பு மற்றபடி மாறும் காற்றுக்கொண்மி 
(variable air capacitor) போன்றதே ஆகும், சுழலி 
யைச் சுற்றும்போதே தூண்டமும் (காத்த ஆற்றல் 
தேக்கம்) கொண்மமும் (நிலைமின் ஆற்றல் தேக்கம்) 
மாறுபடுகின்றன. எனவே அலைவெண்களை மிகப் 
பரவலாக இசைப்பித்துப் பெறமுடிகிறது. மின்துகள் 
aot (electrons) மின்முனைகளுக்கு இடையே பயண 
நேரமானது, மிகஉயர்ந்த அலைவெண் நேரத்தின் 
பெரும் பகுதியினைக் கொண்டதாக இருப்பதால் 
உறுப்புகளுக்கு இடையே மிகச்சிறிய இடைவெளி 
களுடன் கூடிய சிறப்புக் குழல்கள்: (லைட்ஹவுஸ் 
குழல் போன்றவை) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

் மின்சமனி அலைவுஇயற்றி (81426 0564119100). சம 
நிலை அலைவெண்ணுடன் இயங்கும் ஒரு மின்சமனி 
சுற்றுவழியில் வெளியீடும் உள்ளீடும் ஒரே தறுவாயில் 
அமையும். எனவே ஓர் அலைவுஇயற்றியில் மிகைப்பி 
யின் தறுவாய்ப் பெயர்ச்சி சுழியாக அமையுமானால் 

அதற்குச் சமனிச்சுற்றை ஒரு பின்னூட்டியாகப் பயன் 

படுத்த முடியும். இதற்கு இரண்டு அடுக்கு மிகைப்பி 
பயன்படுகிறது. ஓர் எளிதான வீயென் சமனி அலைவு 

இயற்றியின் (17168. 1026 0501114100) அமைப்பு, படம் 
9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அலைவு இயற்றியின் 
அலைவெண், சமதிலைச் சமனியின் சுழி அலைவெண் 
carer (null frequency) fo =. 1/27 RC - க்குச் சரி 

‘ சமமானதாகும். 

௨ என்பது: ௨௦- க்குச். சமமாகும்போது சம 
நிலைச் சமனியின் வெளிப்பாடு சுழியாகும். தறுவாய்ப் 
பெயர்ச்சி சுழியாக..வைத்துக்கொண்டே சமனியைச் 
சமநிலையற்றதாக :..மாற்றி . பர்க்காசன் . கட்டுப் 
பாட்டை (04 - 1) நிறைவு செய்யலாம். அதாவது, 
R,/Ri + Cy என்ற வீகிதம் 1/9-ஐவிடக் குறைவான



430 அலைவு இயற்றிகள் ' 

தாக ஆக்குவது, குறைந்த அலைவெண்களில் செயல் 
படும்போது சொல்லத்தக்க அளவு தறுவாய்ப் 
பெயர்ச்சி எதையும் உருவாக்கிவிடாமல் பார்த்துக் 
கொள்ள மிகப்பெரிய அளவிலான ஈரிணைப்புக் 
கொண்மிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. %; என்ற 
தடை, சமனிக்கு ஓர் உறுப்பாகவும் வலைத்தடை 
யாகவும் இரட்டைச் செயல்புரிகிறது, : . 

    

     

'எதிர்ழளை 
Maru 

. சவளி ருக்கு 
  

  

  

  

“ படம் 9, *வீயென்' மின்சமனி, iene | இற்றி- 

.. இரண்டு கொண்மிகளையும் இதாகுக்கப்பட்ட 
மாறும். கொண்மிகள்) ' ஒரே' சமயத்தில்' 'இயக்குவதன் 
மூலம் தொடர்ந்த . 'அலைவெண் .. மாறுதல்கள்: ஏற் 
படுத்தப்படுகன்றன; R என்ற. இரண்டு ஒத்த தடைக 
ளும் வேறு அளவுகளுட்ன் 'ஒரே” "நேரத்தில் மாற்றப் 
பட்டு அலைவெண் கர்ணல் மாற்றம்! ஏற்படுத்தப் 

் வட் உர 31 வழ்புத்பு ப * ரா 
படுகிறது. :* 5. ; 

க ந ஆடு ரா பம Peat 
. “ep gueter உறுப்புகளைப் , பொறுத்துச் , செய 

மாறும் காற்றுக் கொண்மித் தொகுப்பு செயலாற்றும் 

அளவுக்கு மாறும் : தடைத்தொகுப்புகள் .. கிடைப்ப 

தில்லை. மாறுகொண்மிகள்' பயன்படுத்தப்பட்டால் 
அவை குறைந்த கொள்திறனையே : கொண்டிருக்க 
வேண்டும். எனவே: குறைந்த : அலைவெண்களைப் 
பெறுவதற்கு உயர் அளவு. தடை'&ஐப் : பயன்படுத்த 
வேண்டும். % - வலைஓழுக்குத். தடையாகவும் : செயல் 
புரிவதால் உயர்அளவு தடையுடைய % சிக்கல்களையும் 

ஏற்படுத்துகிறது. வெற்றிட்க்குழலில் தடுப்பு ஏற்படுத் 
துவதும், வலைக்கும் தரைக்கும் இடையிலுள்ள அதிக 

ட பெ லாம், 

மறிப்பு இருப்பதனால், ஊட்ட மின்சாரத்திலிருந்து ' 
சிதறிய '50/60112. மின்னழுத்த அலைகளைக் “கவச 
மிடுவதில் உள்ள . சிரமமும் இ௫ச்சிக்கல்களுக்குக் 
அ ie மெகாஒம் தடையுடைய &-ஜஐப் :.பயன் 
படுத்தி வரையிலான அலைவெண்களைப் 

னக லும் குறைந்த அலைவெண்களில் 
தகுந்த அளவு பெரிய இணைப்புக் .கொண்மிகளைத் 
தேர்ந்தெடுப்பதும் மிகக் கடினமாகிறது, : உயர்ந்த 

' அலைவெண்களுக்குச் சிறிய . மதிப்புடைய ' தடைகள் 
பயன் படுத்தப்படுகின்றன..... வீயென்: - சமனியுடைய 
உள்ளீட்டு முனைகளின் . மறிப்பு அளவை, இவை 
குறைப்பதால் மிகைப்பியின் சுமை அதிகமாகிறது. 

. அலைவு இயற்றலினை..  நிறுத்துமளவுக்குச் சுமை 
அதிகமாக இல்லாவிட்டா2 லும் அலைவெண் : வரிசை 

“யில் ஏற்படும்: மாற்றம் அலைவீச்சின் . நிலைத் 
தன்மையை: மிகவும் பாதிக்கிறது. 

படம் 9 இல் உள்ள ‘R, "தடைக்குப் “பதிலாக 
"டங்ஸ்டன் ' இழைக்குழல் பய்ன்படுத்தப்பட்டு அலை 
வீச்சு நிலைப்படுத்தப்பட்லாம், அலைவெண் வரிசை. 
'மாற்றப்படும்போதும் ' சுற்றிலுள்ள” குழல், " மற்ற 
உறுப்புகள் பழமையடைவதாலும் ஏற்படும் : வேறு 
பாடுகள் இங்ஙனம் தவிர்க்கப்படுகின் றன." & மாற்ற 
'மடைந்தாலும் டங்ஸ்டன் இழைக்குமிழிலுள்ள: ஒரு 
சீரான இயக்கம்: $&-ஐ நிலைத்த'எண்ணாக'' இருக் 
கும்படி. . 8-வின் மதிப்பை மாற்றி. அமைக்கிறது. 
வெப்பநிலை அதிகமாகும்போது. இழையின் தடை 
யும் அதிகமாகிறது. அந்த வெப்ப நிலையை அறுதியிடு 
வதற்கும் இழையின் வழியே' செல்லும் .மின்னோட் 

் டத்தின் சராசரி வர்க்கமூல (மம. டட மதிப்பே . "உதவு 
கிறது.. * 

் இரட்டை 1, சமனி...£ போன்ற பரல் 
சமனிச்சுற்றுகளும் அலைவு இயற்றிகளின். பின்னாட்டி. 
களாகப் பயன்படுகின்றன, . இவற்றுக்கும். மேற்கூறிய 
பொது அடிப்படைகள் பொருந்துவனவாகும். 
ஆனால் செயல்படுத்துவதில் ஒரு ." (அல் மாற்றங்கள் 
தேவைப்படலாம்." OS ) 

படிக * அலைவியற்றிகள் . நவக். .- oscillators). 
. அழுத்த மின்படிகத்தின்: (piezo electric crystal) குறிப் 

பாக Garis (quarts) படிகத்தின் ் எதிர்எதர் 
முகங்களில் - முலாம் பூசி மின்முனைகள்-- உருவாக்கப் 
பட்டு, அவ்விரண்டு முனைகளிலும் மின்னழுத்தம் 

கொடுக்கப்படுவதால், படிகத்தின் உள்ளே அடங்கிய 
மின்னேற்றத்தில் விசைகள் ஏற்படுகின்றன. படிகம் 
ஏற்புடைய வகையில் .பொருத்தப்பட்டால் படிகத்தி 
னுள்ளே வடிவமாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மின்னியக்க 

அமைப்பு (616010 mechanical. system) -2.~jv7@ub. 
முறையாகத். .தூண்டப்படும்போது. அது. அதிர்வடை, 
,இறது, !படிகத்தின்' அளவு,. அச்சுக்களைச்:. சார்ந்த 

: புறப்பரப்பு :- அமைவு,” :: பொருத்தப்பட்ட நிலை



ஆகியவற்றைப்பொறுத்துஒ த்திசைவுஅலைவெண்ணும் 
0-உம் இருக்கும். சல லோ ஹெர்ட்சுகளிலிருந்து 
சிலமெகாஹெர்ட்சு அலைவெண்கள் வரையிலும்,பல் 
லாயிரக்கணக்கிலிருந்து பலநூறு ஆயிரக்கணக்கி 
லான ௦ மதிப்புகளும்கொண்ட படிகங்கள் கிடைக் 
கின்றன. அரிதானஉயர் மதிப்புடையனவும், நேரம், 
வெப்பநிலை ஆகியவற்றில் மாறுபாடு ஏற்படும் 
போதும் நிலையான பண்புகளைத் தருவனவுமான 
குவார்ட்சு படிகங்கள், அலைவு இயற்றியாகப் பயன் 
படும்போது குவார்ட்சு உதவியுடன் வியக்கத்தக்க 
அளவுக்கு நிலையான அலைவெண்களைப் பெறலாம். 
(பார்க்க, அழுத்த மின்படிகம்), ் 

படிகத்தின் சம 'மின்சுற்றுவழி படம் 10 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது, படிகத்தின் பொருண்மை, 

ஓ.த்துழைமை (0010118006 reciprocal of the spring 
601191814), பிசுப்பு ஒடுக்கல் mm (viscous damping 
factor) ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புமையாக முறையே 
தூண்டி, கொண்மி 6 தடை ௩ ஆகியவை காட்டப் 
பட்டுள்ளன. 137 ஹென்றி தாண்டியும் 0.0235 11 
கொண்மியும் 15Kr தடையும் 5,500 மதிப்புடைய 
0 வையும் கொண்டுள்ள இணைப்புக்குச் சமமான 
குவார்ட்சு,906112 வரை அலைவுகளைத் தரும். அத்த 

கைய படிகத்தின் புறஅளவுகள் 30%4%1,5 மிமீ, C 
என்பது படிகத்தின் மின்காப்புப் பொருளாகக் 
(0141601110) கொண்டு மின்முனைகளுக்கிடையில் ஏற் 
படும் கொண்மம் ஆகும். இதன் பருமை (3-5ற0) 
் இன் மதிப்பைவிட .மிகக்கூடுதலானது, ் 

௩ ௩ தடையைக் சுவனத்திற் கொள்ளாது விட்டு 
விட்டால் படிகத்தின் மறிப்பான எதிர் விளைப்பு 
7௩ என்பது சமன்பாடு 6 இல் தரப்பட்டுள்ள அலை 

வெண்ணைச் சார்ந்து அமையும். 

ix = J (a? — os?) 6 
x= wl’ (w-wp?) ( ) 

ம் ௯ 1/1, தொடர் ஒத்திசை அலைவெண் 
(சுழி க அலைவெண்்) அகும் 

1 1 
ot =r(c + c) 

இணை ஓத்திசை அலைவெண் ஆகும். 

௦” என்பது 6 ஐவிட மிக அதிகமாக இருப் 

பதால் ஷ 5 மட முதலில் கூறப்பட்ட அஉருபுகளை. 

உடைய ஒரு படிகத்திற்கு இணை அலைவெண் 

தொடர் அலைவெண்ணைவிட 0.4 இலிருந்து 71% 

வரை அதிகமாக இருக்கும். படிகத்தின் எதிர்வினைப்பு 

_ தூண்டமாக , இருந்தால்தான் ௨௨ €₹ ல. வர என 

இருக்கும், . 
செயல்பட அவ்வெதிர்லினைப்பி 
அமைந் திருக்கும். 

. கொண்மமா க 

ர் . ் . பூ ஹ் 

. இந்த அலைவெண்களுக்கு வெளியே ' 
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தூண்டநிலை 

     கொள்மநிகல 
[இ ட்டி ச 

$ 

படம் 11, படிகத்தின் எதிர்வினைப்புச் சார்பு 
(தடை தள்ளப்பட்டது) 

படிக அலைவுஇயற்றி மின்சுற்றுவழிகளைப் பல 
வகைகளிலும் அமைக்க இயலும். படம் 6 இல் 
காட்டப்பட்ட அடிப்படைத் தொகுப்பில் 2; இல் 
ஒரு படிகமும், 2, இல் ஒரு 10 தொகுப்பும் 2; க்கு 
வடிமுகத்திற்கும் கதவிற்கும்(0810 ௨௭0 2816) இடையே 
Cdg என்ற கொண்மமும் அமைந்துவிட்டால் படம் 
12 இல்உள்ளபடிமின்சுற்றுவழிகிடைக்கும்.ஏற்கசவே 
கூறியுள்ளபடி. படிக எதிர்வினைப்பி, 1,6 தொகுப்பு 
ஆகியவை தாண்டங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். 
கண்ணி ஈட்டம் ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்க, 3, 
மிகச்சிறிய அளவுடையதாக இருக்கக்கூடாது, wa, 
லற ஆகியவற்றிற்கு, இடையிலான அலைவெண்களில் 

ப்ர ல் க்க ற கடட ட்டு ல் மிச பகி
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படம் 12, 1-மெகாஹெொர்ட்சு படிக ௮லைவு இயற்றி 

மின்சுற்றுவழி அலைலவியற்றும். ஆனால் அலைவெண் 
இணை ஒத்துசை மதிப்பின் அருகிலேயே இருக்கும். 
Wp = Ws ஆக இருப்பதால் படிகத்தைச் சார்ந்தே 

அலைவியற்றியின் அலைவெண் ணும் அமையுமே தவிர 

மின்சுற்று வழியின் ஏனைய பகுதி எதனையும் சார்ந்து 
அமையாது. வடிமுகம் தகவமைக்கப்பட்ட அலைவு 
இயற்றியாகச் செயலாற்றும் படிகம் பொருத்தப்பட்ட 
மின்சுற்றுவழி படம் 72 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 6 இல் 2, என்பதை வலை உள்ளீட்டுக் 
கொண்மமாகவும் 2; வலைத்தட்டு வெளிமீட்டுக் 

௦
 

3 =
 <
 

3 

  

  

  

  

toad 

oe : 2 

உ ப 

படம் 13, பியர்சு படிக அலைவு இயற்றி 

கொண்மமாகவும், 2; படிகமாகவும் கொண்டால் 
விளையும் சுற்றுவழி படம் 13 இல் காட்டப்பட்டுள் 
ளது. இதுபியாசு படிக அலைவுஇயற்றி (718106 0038181 
6501118100) எனப்படும், இது கால்ப்பிட் அலைவு 
இயற்றியின் படிகப் பயன்பாடு ஆகும். படம் 7 இல் 
செயலாற்றியது போலவே வானொலி அலைவெண் 
தூண்டியும் (1) தடுப்புக் கொண்மியும் (0) செய 
லாற்றுகின்றன. இசைவிப்பதைத் தவிர்த்து, படிகங் 
களை மாற்றி மாறுபட்ட அலைவெண்களைப் பெற 
லாம். இதுவே இந்த மின்சுற்றுவழியின் முக்கிய 
நன்மையாகும். ட்ட ன 8 

மிகைப்பன்மை இயக்க அலைவியற்றி (11௦4700906 
Oscillators). ஷஹெட்ரோடைன் அல்லது மிகைப் 
பன்மை இயக்க அலைவெண்் இயற்றியில் இரண்டு 
வேறுபட்ட அலைவுகள் கலக்கப்படுகின் றன. 

வானொலி அலைவெண்களுக்கான அலைவியற்றி 

யிலிருந்து வரும் மின்னழுத்தம், இசைவிக்கப்பட்ட 
அலைவியற்றியின் வெளியீடு, ஆகிய இவ்விரு அலை 
வெண்களின் வேறுபாடு ஓர் இசைப்புக் கொண்மியின் 
உதவியால் வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சி 
அலைவெண் வரிசைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளப் 
படுகிறது. ப 

நுண்ணலை அலைவு இயற்றிகள் (Microwave 
Oscillators). ஒரு சில நூற்றிலிருந்து . இலட்சக் 
கணக்கான மெகா ஹெர்ட்சு வரையான எண்களைக் 
கொண்ட அலைவடிவங்களை இயற்றுவதற்குத் 
தனிவகைக் குழல்களும் அரைக்கடத்திகளும் பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன. பார்க்க, நுண்ணலை இண்ம 
நிலைக்கருவிகள்;  நுண்ணலைக் குழல், , 

 எஸ்.செ 

ப தட 

நூலோதி 
ல 

Turner L.W., Electronic - Engineer's Reference 
Book, Fourth Edition, Butterworth Company, 
London, 1981. oo. : ர 

அலைவு காட்டிகள் ன அ 

அலைவுகாட்டிகள் (0501110800065) மின் அலைகளைப் 
பார்க்கக்கூடிய பிம்பங்களாக மாற்றும் கருவியாகும்." 
இயந்திரவியல் அதுபவு, மின்னியல் அதிர்வு முதலிய 
பலவகைப்பட்ட அதிர்வுகளின் தன்மைகளையும் 
இதன் உதவியால் பார்த்து அவற்றின் தன்மையை 
அறிய முடியும். அலைவுகாட்டிகளின் உதவியால் *



இந்த அதிர்வுகளில் அலை இயலைக் காணுவதால் 
அவை நிலையானவையா அல்லது விட்டுவிட்டுச் 

செயல்படுகின்றனவா, மாறுகன்றனவா என்பன 

போன்ற பலவகையான தன்மைகளையும் அறியலாம். 

இவற்றை அறிந்து அதிர்வுகளை நமக்கு வேண்டிய 
வாறு மாற்றவும் முடியும். இயற்பியலிலும் தொழில் 

நுட்பவியலிலும் இவை பெருமளவில் நீண்ட நாட் 

களாகக் கையாளப்பட்டு வந்தன. மற்ற துறைகளிலும் 

பெருமளவில் இவை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

| நெடுங்காலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகை 

அலைநோக்கியை நாம் மிக எளிதாகச் செய்யலாம். 

ஒரு சிறிய தகரக் குவளையோ, கொட்டங்குச்சி 

யையோ அடியில் ஒரு சிறிய துளை செய்து நுண் 

மணலால் நிரப்பி ஒரு நூலினால் இரு திசைகளில் 

அதிரக்கூடியதாகத் தொங்கவிடவேண்டும். மணல் 

சிறிது தரையில் விழும். வேண்டிய அதிர்வினால் 

இதை (இரு இசைகளிலும் ஆட்டினால் தரையில் 

விழும் மணல் அலைக் கோலங்களை வரையும். இது 

விலை குறைவானது, எளிமையாசவும் செய்யலாம். 

ஆனால் நுட்பம் (5605114113) குறைந்தது. 

_ ued (Duddell) crew ayo அறிஞர் பிறிதோர் 

அலைநோக்கியைச் செய்தார். ஒரு பித்தளைக் கம்பிச் 

சுருளைப் படிகங்களின் இடையில் ஓர் ஆற்றல் 

மிக்க காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிட்டு, கீழ்ப்பக்க த்தை 

ஒரு விசைச் சுருளில் பொருத்தினார். இந்த விசைச் 

சுருள் பித்தளைச் சுருளையைச் சுலபமாகச் சுற்றும் 

படியாக வைக்க உதவியது. சிறியதொரு ஆடியைக் 

கம்பியின் மையத்தில் பொருத்தினார், ஓர் ஒளிக் 

கற்றை இநத ஆடியில் விழுந்து எதிரொளிர்ந்து ஒரு 
சமதளத்தில் விழுகிறது. இந்த அமைப்பு முழுவதும் 
எண்ணெயில் மூடப்பட்டிருந்தது. காண வேண்டிய 

அதிர்வைப்பித்தளைச்சுருளுக்கு ஊட்டினால் ஒளிக் 

கற்றை அதன அலை நிலையைக் காண்பித்தது. மேற் 

சொன்ன இருவகைப்பட்ட அலை3ோக்கிகளும் 

அவற்றின் எடை.யினால் உண்டாகும் மெத்தனத்தால் 

வேகமாகச் செயல்பட முடிவதில்லை, மிக வேகமாக 

ஏற்படும் மாறுதல்களை அவை பதிவு செய்ய இயலா. 

தற்காலத்தில் அலைகளின் அதிர்வெண் மிக அதிக 

முள்ள அலைகளைப் பதிவு செய்யும் அலைநோக்கி 

கள் மிகப் பரவலாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. 

எலெக்ட்ரான்க௧களினால் ஆக்கப்பட்ட ஒரூ மெல்லிய 

கற்றை, அலைகளை உருவகப்படுத்தப்பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. இதன எடை மெத்தனம் மிகவும் குறை 

வானதால் பெருவேகமாக இயங்க முடிகிறது. 109 

Gants . அதிர்வெண்களையும் கூட இதனால் 

பதிவு செய்ய முடிகிறது. 

.... அலை நோக்கிகளின் வடிவமைப்பு. ₹௮' எனப்பட்ட 

எதிர்மின் வாயிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் புறப்படு 

இன்றன. கடைசியில் இவற்றில் எத்தனை ‘or’ crows 

வி.௧-2-58 ் வட்ட 0. 
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படம் 1) அலை நோக்கி 

குறிக்கப்பட்ட தரையில் விழுகின்றன. என்பதைப் 

பொறுத்து அதில் பிறக்கும் ஒளியின் அளவு இருக்கும். 

இந்த எண்ணிக்கை *ஆ' எனப்படும் கிரிட்டில் உள்ள 

எதிர் மின் அழுத்தத்தால் ஆளப்படுகிறது, இ:ல் 
அதிக எதிர் அழுத்தமிருப்பின் ஒளி மிகக் குறைவாக 

இருக்கும். இ' எனப்படும் குழல் வழியாக இந்த 

எலெக்ட்ரான்கள் உந்தப்படுகின்றன, இதன் ஆற்றல் 

பொதுவாக 800 எலெக்ட்ரான் வோல்ட்டுகளாக 
இருக்கும் அளவிற்கு அதிகப்படுத்தப்பட்டு 'ஈ' எனப் 
படும் குழலினால்'எ' எனப்படும் திரையின் மையத்தில் 
ஒரு புள்ளியாகக் குவிக்கப்படுகிறது. இ” யை உந்து 
மூனை என்றும், ஈ' யை குவிமுனை என்றும் 
அழைக்கிறோம். & Lat என்பவை இரு இணைத்தகடு 

கள். இவற்றில் மின் ௨.ந்து ஆற்றலை அனுப்பினால் 

மின்னணுக்கற்றையைத் திசை மாறச்செய்து வேறோர் 

இடத்திற்கு நகர்த்த முடியும். *௨” தகட்டினால் 
இதை 3%-திசைகளிலும் 2ல” தகட்டினால் *-தஇசை 

களிலும் நகர்த்தலாம். *2ன' எனக் குறிக்கப்பட்ட 

கண்ணாடித்திரையில் துத்தநாக ஆக்சைடு, துத்தநாக 
ஆர்தோசிலிக்கேட்டு போன்ற வேதியியல் கலவை 
கள் பூசப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றின்மீது எலெக்ட், 
ரான் விழுந்தால் ஒளி பிறக்கும், இந்த ஒளியின் 
அளவு விழும் எலெக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை 

யும் ஒளியின் வண்ணம் பூசப்பட்ட வேதியியல் கலவை 

யையும் பொறுத்து இருக்கும். ஒளியன் அளவு முன் 

சொன்னபடி ஒளி அளவு ANH ‘eter செலுத்தப் 
பட்ட மின் அழுத்தத்தைப் பொறுத்து இருக்கும். 

தொலைகாட்சிப் பெட்டியில் காணப்படும் அலை 
நோக்கிகளில் இவற்றைத் தவிர ௨, ஊ எனப்படும் 

இசை மாற்றும் தகடுகளுக்கும் தரைக்கும் இடையில் 

உள்ள கண்ணாடித் தளத்தின் உட்புறத்தில் அக் 

வாடக்' எனப்படும் கலவை பூசப்பட்டு அதிலிருந்து 

வெளியில் ஒரு புலம் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கும். 

இதன்மீது 21,000 வோல்ட்டு மின்அழுத்தம் தரப்பட் 

டிருக்கும். இதனால் புள்ளி மிக நுண்ணியதாக 
இருப்பதால் ஒளி மிக்கதாகவும் இருக்கும். இதைத் 

இசைமாற்றத்திற்குப் பிந்திய மின்புலம் எனக்
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கூறுவர்,  ஒளிப்புள்ளியின் திசைமாற்றம், இசை 
மாற்றுத் தகடுகளில் உள்ள மின்னமுத்தத்தைப் 
பொறுத்தது. சாதாரணமாகப் புள்ளி 3-இடமிருந்து 
வலமாக மெதுவாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு 

வலப்பக்க ஓரத்திற்கு வந்தபின் சடுதியில் மீண்டும் 
இடப் பக்கக்கோடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது, 
(நாம் படிக்கும்போது நமது கண் இடப்பக்கத்தி 
லிருந்து வலப்பக்கம் மெதுவாகச் சென்று வரியின் 
முடிவில் விரைவாக இரண்டாவது வரியின் தொடக் 
கத்தில் வருவதுபோல்) இந்த வகை ஒட்டத்தைப் பெற 
தகடுகளில் படம்-8 இல் கண்ட மின் அழுத்தத்தை 
அனுப்ப வேண்டும். ் 
(Time base) er: அழுத்தம் என்று . பெயர், . ஒரு 

  

  

ன்பம் உ 
கரல அடிப்படை ,... 

    
மகி பஷ. TNert ta te ae 

மின் 1 அலையின் . 'வடிவமைப்பைக் . - காணவேண்டு 
 மெனில் % - தகடுகளின் மீது அந்த அலை மின் அழுத் 
குத்தையும் % - தகடுகளில் கால அடிப்படையையும் 

அளிக்க . வேண்டும். - ஒளிப்புள்ளி & இந்த .. இரண்டு 
மின்அழுத்தங்களால் %,%:: என்ற, இரண்டு வழி 
களிலும் ஈர்க்கப்பட்டு, 3: ஆம் படத்தில். உள்ளது 
யோல் ) வரிவடிவமைப்பைக்: காட்டும்... அ. அடல் 

தக் maa Of oe BS 

  

படம் 3. 
கவத கட்ட eee பப 

அலை வரிவடிவமைப்பு 

இதைத்தவிர 7₹,8 இரண்டு வகைத் தகடுகளிலும் 
இரு அலை மின்அழுத்தங்களை அமைத்தும் அலை 
யின் அதுர்வெண்களைக் கண்டறியலாம். கண்ணா 
டித்திரையில் உள்ள புள்ளி இந்த இரு அலைகளினா 

இதற்குக் கால அடிப்படை — 

லும் பாதிக்கப்பட்டு ஒர் ஒளிக்கோலம் போடும். 
இதற்கு லிசாஜோவின் ஒளிக்கோலம் என்று பெயர். 

(படம்-4) இதல் அதார்வெண்களைக் கண்டறியலாம். 

இதைத்தவிர :. அலைநோக்கிகள் மின் அழுத்தத்தை 

- அளக்க. உதவுவதோடு தொலைக்காட்சிகளில் படக் 

குழல் ஆகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.:... -. -, ப 
" அிசாஜோலின் ஒனிக்கோலம் 

  

wef + ssnuatt nraiinedtoy மறுவகை தொலைக்காட்டிப் 

பெட்டியின் .படக்குழலாகவும் .- 'பயன்படுகின் றது. 

_ கருப்பு, வெள்ளைத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளில் 

உள்ள குழலின் அமைப்பு மேற்சொன்ன அலை 

நோக்கியைப் போன்றே இருந்தாலும், திசைமாற்றம் 
- மின்அழுத்தத்தால்: * அல்லாமல் காந்தப்புலத்தினால் 

- ஆக்கப்படுகிறது."' இதனால் படக் - குழலின் : நீளம் 
குறைகிறது. வண்ணத் தொலைக்காட்டிப் பெட்டியில் 
உள்ள படக் குழலில் மூன்று எலெக்ட்ரான் துப் 
பாக்கிகள் இருக்கின்றன.” கண்ணாடித் '” திரையில் 
மூன்று வண்ண ஒளிர்வு அலைகள் பூசப்பட்டு : ஒவ் 
வொரு 'துப்பாக்கியிலிருந்து “ 'வரும் எலெக்ட்ரான் 

் களும் ஒவ்வொரு" வகைக்” கலவைகளில் விழுமாறு 
்' அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை மூவண்ணப்- படக் 
"குழல் ் எனப்படும். இவை எண்ணியற் கணிப்பியில் 
உள்ள ' வண்ண எதிர்முனை அலைக் குழலாகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகன்றன; ரப பிக ஸ்ட கர்ப OS 
வ] Perens me 

ei இரா, Ge. 

ட் 

நூலோதி. 

(oes பை 

Vasudeva, sD. 73. Fundamentals _ of , _Magnetism 

wie: and -Electricity, S. Chand & Company. _Ltd., 

ட்ட, ‘» Ramnagar, 11௬ 0ல், 1950... :.... 2: 
oe OS 

ic; 
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“Bauer ் "த்தர்கள் ட்ப தட்டு * எனப்படும் 

எலெக்ட்ரான் , கற்றைகள் (616010 மற) குறிப் 

பிட்ட சூழ்நிலைகளில் செயல்படுகின்ற தன்மையின்



பயனாகத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி முதல் ராடார் 
வரை பல்வேறு கருவிகளை உருவாக்க முடிந் 
துள்ளது. : : 

எங்கோ நடக்கிற நிகழ்ச்சியைத் தொலைச்காட் 
சியில் காண முடிகிறது. தொலைவில் வருகின்ற 
வானூர்இ, கப்பல் அல்லது மழைமேகம், புயல் சின் 
னம் ஆகியவற்றை ராடார் கருவியின் கண்ணாடிதீ 
இரையில் புள்ளி வடி.வில் அல்லது படமாகக் காண 

முடிகிறது... ஒர் இதய நோயாளியின் இதயத் துடிப்பு 
கண்ணாடித் திரையில் அலைவடிவக் கோடுகளாகத் 

தெரிகிறது. ' ஒரு கணிபொறியில் செலுத்தப்படுகிற 

அல்லது ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட செய்திகளைத் 

தேவைப்படும்போது திரையில் எண்களாக, எழுத்து 

களாக அல்லது குறியீடுகளாகப் பெற முடிகிறது. 

ஒரு நொடியில் லட்சத்தில் ஒரு பங்கிற்கும் குறை 

வான நேரத்தை அளக்கின்ற கருவியில் இந்தக் கால 

வேறுபாடு எவ்வளவு என்பது திரையில் தெரிகிறது: 

- இப்பணிகள் அனைத்திலும் எதிர் மின்கதிர்கள் 

இன் றியமையா த நிலையில் பங்காற்றுகின்றன. 

சொல்லப்போனால் கிட்டத்தட்ட முற்றிலுமாகக் 

காற்று அகற்றப்பட்ட ஒரு சுண்ணாடிக் குழாயின் 

முன்புறப் பகுதியைத் தான் நாம் மேலே குறிப்பிட்ட 

பல சுருவிகளிலும் கண்ணாடித்திரையாகக் காண்கி 

றோம். ஒரு புறத்தில் குறுகிய நீண்ட குழல் போல 

வும், மறுபுறத்தில் விரிந்த புனல் போலவும் அமைந்த 

இக்கண்ணாடிக் குழாய் எதிர் மின் அலைவு வரைவி 

(cathode ray oscillograph) erorg கு றிப்பிடப்படு 

கிறது. 

    குவிக்கும்மைப்பு 

   

   

முதக்கும்வலை 

  

  

  
கட்டுப்படுத்தும் 

எதிர்மின் கதிர் அலைவு வரைவி 

எதிர்மின் கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கின்ற முனை 

(6160120௦ ஜா), கதிர்களை குவிமுனைப் படுத்துகின்ற 

நேர்மின்வாய்கள் (௨௦௦065); சைகைகளுக்கு (signals) 

ஏற்பக் கதிர்களைத் இருப்புவதற்கெனக் கதிர்களின் 

பாதைக்கு மேலும் 8ீழுமாக ஓர் இணைத்தகடுகள், 

பக்கத்துக்கு ஒன்றாக மேலும் இரு இணைத் 

A.B. 32-25 
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தகடுகள், எலெக்ட்ரான்கள் பட்டால் ஒளிருகன்ற 

வகையில் வேதியியற் பொருள் பூசப்பட்ட கண் 
ணாடித்திரை ஆ௫யன இக்கருவியின் முக்கிய பகுத 
களாகும். திருப்புத் தகடுகளுக்குப் . பதில் கம்பிச் 
சுருள்களும் அமைக்கப்படுவதுண்டு, இவை காந்தப் 
புலத்தைத் தோற்றுவிக்கின் றன. 

எதுர்மின் கதிர்கள் காற்றில்லாத வெற்றிடத்தில் 
மின்சாரம் அல்லது காந்தப்புலம் வழியே பாய்ந்து 

செல்கையில் குறிப்பிட்ட சைகைகளுக்கு ஏற்ப விலக 
லக்கு உள்ளாகின்றன. வேதியியற்பொருள் பூசப் 
பட்ட கண்ணாடித் திரையின் உட்புறத்தின் மீது 

படும்போது ஒளிருகின்றன. திரையின் உட்புறத்தில் 

ஒளிர்ந்தாலும் அது வெளிப்புறத்திலும் தெரிகிறது. 
இத்தன்மைகளின் அடிப்படையில் அலைவுவரைவி 

செயல்படுகிறது. சுருங்கச்சொன்னால் செய்திகளை 
இக்கருவி காட்சி வடிவில் காட்டுகிறது. குறியீடு 

வடிவில் கிடைக்கின்ற செய்திகள் எலெக்ட்ரான் கற் 
றைகள் வடிவுள்ள ஆற்றல்களாக மாற்றப்பழி 

இன்றன. அவ்வாற்றல்கள் ஒளி வடிவிலான ஆற்றல் 
களாகிக் கண்ணாடித் திரையில் காட்சி வடிவில் 

செய்திகளைத் தருகின்றன. 

எவ்வகைப் பணிக்கு எவ்வகை உத்தி கையாளப் 
படுகிறது என்பதைப் பொறுத்துக் கருவியில் உள்ள 

திரையின் வடிவம் வேறுபடலாம். திரையில் செய்தி 
கள், படமாக, அலைவடிவக் கோடுகளாக, ஏதேனும் 

ஒரு மொழியின் எழுத்துக்களாக, எண்களாக அல் 
லது குறியீடுகளாகத் தெரியலாம், அலைவடிவக் கோடு 
கள், ஒளிப்புள்ளிகள் முதலியன எவற்றைக் குறிக் 
இன்றன என்று காட்ட அத்திரை மீதே அளவீட்டு 
அலகுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். மின் அழுத்த வேறு 

பாடு, கால வேறுபாடு, அமுக்க வேறுபாடு ஆகிய 
வற்றை அளந்தறியும் கருவிகளின் திரையில் அந் 
தந்த அளவீடுகளின் அலகுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

கார்ல் பெர்டினாண்ட் பிரான் (௨! 12£010800 
நப) என்னும் செர்மானியர் 1897 gu ஆண்டில் 
உருவாக்கிய எதிர்மின் அலைவுவரைவி பல மாறு 

பாடுகளுக்கு உள்ளாகி இப்போது எண்ணற்ற 
எலெக்ட்ரான் கருவியமைப்புகளில் பயன்படுகிறது. 

பறக்கும் விண்கலத்தின் பல பகுதிகளின் இயக் 

கம் பற்றிய செய்திகளை விண் வெளியில் உள்ள 

இரைகளில் காட்சி வடிவில் காணமுடிகிறது. ஒரி 

டத்தில் தயாரிக்கப்படுகிற செய்தித்தாளை எந்த 

மாற்றமும் இல்லாமல் அதே அச்சாகப் பிற நகரங் 

களில் அச்சிட முடிகிறது ஒளிப்படங்களைக் கம்பி 

மூலம் அனுப்ப முடிகிறது. தொலைக்காட்சிப் 

பெட்டியின் தரையில் எலெக்ட்ரான் எழுதுகருவி 

கொண்டு எழுதப் படுகிற செய்திகளை வேறிடத்தில்
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ஒருவர் பெறமுடிகிறது. இவை அனைத்துக்கும் இக் 
கருவி உதவுகிறது. 

இக்கருவியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் 

வாய்ப்பு இன்னமும் முழுமையாக நிறைவெய்தி 

விட்டதாகக் கூறமுடியாது, எதிர்காலத்தில் இதன் 

பயன் வளர்ந்து விரிந்து கொண்டே செல்லும். 

- 8. Bon. 

நூலோதி 

Vasudavan, D. N., Fundamentals of Magnetism 

and Electricity, S. Chand and Company & Ltd. 

Ramnagar, New Delhi, 1951. 

அலைவெண் 

ஒரு நொடி நேரத்தில் முழு சுழற்சியுடைய அலை 
யைப் போலத் தமது சமநிலை இருப்பிலிருந்து ஒலி, 
அழுத்தம், மின் செறிவு போன்ற புறநிலை அளவுகள் 
(physical quantities) எத்தனை தடவை மாறு 

இன்றனவோ அந்த எண்ணிக்கை அலைவெண் 
(1260 ஷ) என வழங்கப்படுகிறது. வழக்கிலுள்ள 
அலைவெண்ணின் அலகு எர்ட்சு 112.ஒரு 112என்பது 

ஒரு நொடியில் ஒரு சுழற்சி ஏற்படுவதற்குச் சம 
மாகும். ஒரு சுழற்சியில் ஒரு நேர் மதுப்பு மாற்றமும் 
பிறகு ஒரு சமநிலை இருப்பும் பிறகு ஓர். எதிர் 
மதிப்பு மாற்றமும் பின் மற்றொரு சமநிலை இருப்பும் 
அமையும், இது பெரும்பாலும் சைன் வடிவ அலை 
யால் விளக்கப்படும். சாண்க, சைன் வடிவ அலை, 

அலையியக்கத்தில் அலையை அலைவெண்ணால் 

குறிப்பிடுவது ஓர் ஏற்ற முறையாகும். எடுத்துக்காட் 
டாக கேளலையின் அலைவெண் 20112 முதல் 20,000 

112 அலைவெண் இடைவெளியில் அடங்கும். அசுஒலி 
அலைகள் 20112 க்குக்கும் குறைந்தவை. கேளலைக்கு 

அப்பாற்பட்ட மேற்புற ஒலியலை புறஓலியலை 
(114788௦௧04) அல்லது கேளா அலை எனப்படுகின்றது. 

மின்காந்த அலைவெண்கள் 7172 முதல் 10°Hz 
வரை அமைகின்றன. காட்சியலை 4x10*Hz முதல் 
75௩1014072 வரை அமையும். அலைவீச்சுக் குறிப் 
பேற்ற வானொலி ௩12 இலும் அலைவெண் குறிப் 
பேற்ற வானொலி 14182 இலும் இயங்குகின்றன. 
காண்க, கோணஅலைவெண்்; அலையியக்கம், 
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ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப் 
பலையிலுள்ள சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையை அதா 

வது, அதன் அலைவெண்ணை எண்ணும் அமைப்பே 
இது. துல்லியமான நேர அடிப்படை (time base) 
இருந்தால் தற்கால மின்துகளியல் அலைவெண்் 
எண்ணி (818011001௦ frequency ௦௦ய4) அலை 
வெண்ணை அளப்பதில் மிகவும் பயன்மிக்க கருவியா 
கும். இது இலக்க முறையில் எண்ணும் அல்லது 
இதில் கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் நிகழும் 
நிகழ்ச்சிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைப் பதிவு 
செய்யும் அளவீட்டு அமைப்பு (scaling device) 

இருக்கும், 

இத்தகைய மின்துகளியல் முறையில் எண்ணும் 
சுற்றுவழிகள் (000௩110த 0120016) பல வணிகப் பயன் 
பாடுகளில் நொடிக்கு 107 எண்ணிக்கை வீதத்தில் 
எண்ணுகன்றன. ஒரு நொடிக்கு 5௩106 எண்ணிக்கை 
அளவுக்கு வேகமாக எண்ணும் கருவிகளும் நடை 
முறையிலுள்ளன. இலக்கச் சுற்றுவழிகளின் எல்லையி 
லுள்ள ஒர் அலைவெண்ணை அளக்க, செந்தர 
அலைவெண் . Qupienu (standard frequency 
61801) நேர அடிப்படைக் கட்டுப்பாடாகப் பயன் 

படுத்தி நேரடியாக இவ்வகை எண்ணியைப் (௦௦1060) 
பயன்படுத்தலாம், 
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- படம் 1. மின்துகளியல் இலக்க எண்ணி 
1: we 4 

படம் 1 ஒரு மின்துகளியல் இலக்க எண்ணியைக் ' 
(6190110010 (121181 0௦1060) காட்டுகிறது. [17 என்பது 
செந்தர அலைவெண், 1/௩ என்பது செந்தர நேர



இடைவெளி, எண்ணி, : சுழற்சி அல்லத துடிப்பு 
எண்ணிக்கையை ஃ&௭எர்ட்சில் உள்ள $ என்ற அலை 
வெண்ணுக்கு நேர்ப் பொருத்தத்தில் எண்ணும். £, 
ஒரு செந்தர அலைவெண் அல்லவென்றால் எண்ணி, 
f,/f, விகதெத்துக்கு நேர்ப் பொருத்தத்தில் எண் 
ணும். ர; செந்த அலை வெண்ணாகவும் 1/8 
நேர இடைவெளியாகவும் இருந்தால் 1/& என்பது 
செந்தர நேர இடைவெளியின் பகுதியாகவோ பெருக் 
குத் தொகையாகவோ (௯11216) இருக்கும்போது 

எண்ணியின் குறிமுள் நேரடியாக எண்ணிக்கையை 

31 இன் பகுதியாகவோ (1/14) பெருக்குத் தொகையா 

கவோ (14) படிக்கும். 1, மிகவும் சிறிய அலைவெண்் 

ணாகவும், அதாவது, அதன் அலைநேரம் இரு துடிப் 
பிடை நேரத்துக்குச் சமமாகவும்,  செந்தர அலை 

வெண்ணாகவும் இருந்தால் &-1 எனக் கொண்டு 

எண்ணி நேரடியாக நேர இடைவெளியை, வாயிலின் 

(836) முதல் துடிப்பில் இறந்து, இரண்டாம் துடிப் 
பில் மூடச்செய்து, படிக்கும், 

நேரடியாக எண்ண முடியாத அளவு அலை 

வெண் பெரிதாக இருந்தால் கருவியின் அளக்கும் 

இடைவெளியை (measuring range) மாற்றிக்கொள்ள 

வேண்டும். படம் 8. பன்மை இயக்கமுறையில்(61810- 

dyne) அலைவெண் இடைவெளி நீட்டிக்கும் அமைப் 

புள்ள மின்துகளியல் இலக்க அலைவெண் எண்ணி 

யைக் காட்டுகிறது. ஒர் இலக்க எண்ணி 101402 வரை 

எண்ண: முடிந்தால் அதில் செந்தர அலைவெண்் 

பபப தை 
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பெருக்குத் தொகைகள் 104172 இடைவெளியுடன் 
அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இவ்வகை எண்ணி மூலம் 
நடைமுறையிலுள்ள எல்லா அலைவெண்களையும் 
எண்ணீட முடியும். இத்தகைய செருக முடிந்த 
இடைவெளி நீட்டிப்பு அமைப்புடைய எண்ணிகள் 
பல, வணிக நடைமுறையிலுள்ளன. அலைவெண், 
அலை நேரம், நேரஇடைவெளி அளக்கும் பல் 

நோக்கு இலக்கு எண்ணிகளும் . பயன்பாட்டில் 
உள்ளன. 

தக்க மட்டமுடைய குறிப்பலைகளைத் துல்லிய 
மாக . அளக்க தேவையான இரண்டு தேவைகள், 

குறுக்கீட்டையும் இரைச்சலையும் நீக்குவதே. அலை 
வெண் இடைவெளியைப் பன்மை இயக்க அமைப்பின் 
இடைவெளியை மாற்றியும் பெறலாம். படம் 9 இல் 

உள்ள நுண்ணலைவரையில் களையலை மாற்ற 

HonoIuh Heouujd (harmonic transfer oscillate r) 
இணைக்கலாம். 

மேற்கூறியமாற்ற அலைவீயற்றி முறையால் நுண் 
ணலையின் அலைவெண்களளையும் அளக்கலாம். இந்த 
எண்ணியில் அமைந்த மாற்ற அலைவியற்றியின் அடிப் 
படை. அலைவெண்ணை எண்ணும் விம்மல் ஒற்றி 
(௯ 420600௦0) குறிமுள் மாற்ற அலைலியற்றியின் 
இளையலையாலும் வேறு தெரியா அலைகளாலும் 
ஏற்படும் அலைவிம்மல்களைத் (08818) தீர்மானிக்கும். 
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5 க்கு 
ஆடைப் 

இளையலை மாற்ற 
3 வரையும் லவியர் உப அட்டு அலைவி (100-220 MHz) 

விம்மல் 

ஒற்றி யும் 
காட்டியும் 

படம் 3, நுண்ணலை மாற்ற அலைவியற்றி : 

100MHz வரை '' எண்ணும் : .மின்துகளியல் 
இலக்க எண்ணிகளும் நடைமுறையில் உருவாக்கப் 
பட்டுள்ளன. 20-50%111௪2 இடைவெளிக்கு அப்பால் 
இவற்றின் விலை மிகவும் அதிகமாடிவிடுகிறது. 
இவற்றில் அலைவெண் இடைவெளியைப் பின்வரும் 

- மூன்று முறைகளில் நீட்டிக்கின்றனர். அவையாவன, 
3, முன் அளவீடு (650112) 2. பன்மை இயக்க 

அமைப்பு (116067௦006 83/21), 4. தன்னியக்க மாற்ற 

அலைவியற்றி முறை என்பன. 180142 அலைவெண் 
இடைவெளியில் பின் கூறிய இருமுறைகள் நன்கு 
பணிபுரிகின்றன. இவற்றின் துல்லியம், நேர அடிப் 
படைக்கும் பன்மை இயக்கத்துக்கும் பயன்படும் 
செந்தர அலைவெண் மூலத்தைப் பொறுத்தது. 

காண்க, மின்அளவை. ் ர ்ரர ர) 

ன ட ட்டு ்் [ 1 
1, ட்ட ee Row. 

அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 

ஊளர்து அலைகளில் செய்தி அலைகளை . ஏற்றும் 
ஓர் முறையில் செய்திகளை அனுப்பக் கதிர்லீச்சுஅலை 
கள் (18018(1008) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இக்கதிர் : 
வீச்சு அலைகள் (18010 எக) அலைவு இயற்றி 

களால் (0801118௦05) ஆக்கப்படுகின்றன. செய்தஇக்குத் " 
தக்கவாறு கதிர்வீச்சு அலைவுகளின் . சல சறப்பியல் 

புகள் மாற்றப்படுகின்றன. அலைவுகளின் வீச்சை 

(amplitude) மாற்றலாம் அல்லது ஒரு நொடியில் 
அலையும் அலைவுகளின் எண்ணிக்கையை மாற்ற 

லாம். வீச்சுக் குறிப்பேற்றம், அலைவெண் : 

பேற்றம், தறுவாய்க் குறிப்பேற்றம், துடி.ப்புக் குறிப் 
பேற்றம் எனக் குறிப்பேற்றங்கள் நான்கு வகைப் 

eau. 
“, Glu miei ener. 

படும். இவற்றில் அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 
(frequency modulation) நம்பகமான செய்துத் தொடர் 

புக்கு மிகவும் சிறந்த முறையாகும். 

,. அலைவெண் முறைக் குறிப்பேற்றத்தின் இன்றியமை 
யாமை, வீச்சுக் குறிப்பேற்றம் நிறையக் குறைபாடு 
களைக் கொண்டது. முக்யெமாக இதில் இரண்டு 
குறைபாடுகள் உள்ளன. இம்முறையில் மின் சாதனங் 
களால் ஏற்படும் மின் தொல்லைகள் அதிகம். 
மூதலாவதாக, . வானொலிப் பெட்டிகள் வீச்சுக் 
குறிப்பேற்றத்தைப் பயன்படுத்தும் பொழுது செய்தி 
களை உள்ளபடியே பிரிக்க முடிவதில்லை. இரண் 
டாவது குறைபாடு கேட்கப்படும் ஒலியில் கணிீ 

ரென்ற ஓசையும், காதிற்கு இனிமையும் இல்லா 

திருப்பதே. இதற்குக் காரணம் அலைப்பட்டை 
அகலம் (080 ஈம்) மிகக் குறைவாக இருப்பதே. 
மனிதன் கேட்கும் ஒலியின் அலைவெண் 30,000 

ஹெர்ட்சு (112112) வரை உள்ளது. ஒலியின் இனிமை 
யைப் பெற எல்லா அலைகளையும் திரும்பிப் பெற 
வேண்டும். இதற்கு 30 கிலோ ஷஹெர்ட்சுகளை 
அனுப்ப ஏற்றதாக மின்னணுவியல் சாதனங்கள் 
அமைய வேண்டும். 75 கிலோ ஹெர்ட்சு அகல 

பட்டையாகக் கொண்ட மின் துகளியல் சாதனங்கள் 
வடிவமைக்கப்பட்டதால் வீச்சுக் குறிப்பேற்றத்தால் 
மிக இனிமையான ஒலியைத் திரும்ப உண்டாக்க 

முடிவதில்லை. மேழ்கூறிய குறைகளைப்: போக்க .. 
இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பின் அலைவெண் 

குறிப்பேற்றம் நடைமுறைக்கு வந்தது. இம்முறையில் 
குறிப்பேற்றம் அலைவெண்ணில் மட்டும் ஏற்படும் 
படி செய்து ஊர்தி அலையின் (௦162 ௭௨76) வீச்சில் 
(கஊயற111006) எவ்வித மாறுபாடும் செய்வதில்லை. 
மின் குறுக்&டுகள் சிறிதளவே வீச்சு உடையவை 

। என்பதால் அலைவெண்ணில் பெரிதும் மாற்றத்தை 

1 ஏற்படுத்த முடியாது, ஆகவே மின் குறுக்கீடுகள் 
உடனே விலக்கப்படுகின்றன, அலை அகல்பட்டை 

யில் ஒலி அலைவுகள் எல்லாமே இடம் பெறுவதால் 
ஒளிபரப்பப்படும் செய்தி காதுக்கு இனிமையாக 
உள்ளது. அலைவெண் குறிப்பேற்றத்தால் ஒளிபரப் 

பப்.படும் செய்திகளுக்கு 8.8 இலிருந்து 10.8 மெகா 
னு ஸஷஹெர்ட்சுகள் கொண்ட அகல்பட்டை ஒதுக்கப் 

பட்டது. ஒவ்வோர் ஒளிபரப்பு “ நிலையத்திற்கும் 
200 கிலோ ஸஷெர்ட்சு அலைப்பட்டை ஒதுக்கப் 
பட்டது. : இதன்படி. 100 ஒலிபரப்பு ' நிலையங்கள் 

“ மேற்கூறிய அகல்பட்டையில் செயல்படலாம். 

| 
| 
I 

்்.. அலைவெண்-.: குறிப்பேற்றம் செயல்படும் முறை. 
படம் 1 இல் அலைவெண் குறிப்பேற்றத்தில் இடம் 

பெறும் அலைகளின் படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன . 
: குறிப்பலைகள் மட்டும் படம் 1 (௮) இல் காட்டப் 

குறிப்பைத் தாங்கும் உளர்தி அலை 

கள் படம் 3 (அ) இல் உள்ளன. அலைவெண் குறி



பேற்றத்தால் " குறிப்பேற்றமுற்ற : ஊர்.இ "அலைகள் 
படம் :31 (இ)யில்  காட்டப்பட்டுள்ளன. படத்தில் 
காட்டியுள்ளபடி ஊர்தி அலையின் வீச்சு மாறாமல் 
ஒரே சீராக ௨ள்ளது. ஆனால் அதன் அலைவு எண் 
மட்டும் ' நேரத்திற்கு .- நேரம்:- ஒலி : அலைகளின் 
வீச்சிற்குத் தகுந்தவாறு மாறுதல் அடைகின்றது. 
கேளலை ' மின்குறிப்பு (101௦ signal) Gar used 

இதில் (0081(146 8106) உள்ளபொழுது அலைவெண் 
அதிகமாகவும், : எதிர்பக்கத்தில் ௪: உள்ளபொழுது 
அலைவெண்் : குறைவாக 'உள்ளதையும் படத்தில் 

- காணலாம். ஒலி அலைகளால் ஏற்படும் மின்குறிப் 
பலையின் வீச்சிற்குத் தகுந்தவாறு சளர்தி அலையின் 
அலைவெண்ணில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 2-4 

இபப... 
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மட 5 படம் 1,* அலைவெண் குறிப்பேற்றம் - 

ப காட்டாக, . நடு 4 'அலைவெண்் .. , (02016 

frequency) எனப்படும் கலர்தி அலையின் அலை 
Geustr (carrier, | 800) - 100,000 "கிலோ 

ஹெர்ட்சு என்று ' வைத்துக் கொள்வோம். குறிப்பு 
அலைவெண்் 10,000 ஹெர்ட்சுகள் என இருக்கட்டும். 

கேள்வி மின் . குறிப்பலை (audio signal) அதன் 
'பெரும ம் (maximum). ...syaremeu - அடையும்போது 

அலைவெண்ணில் , ஏற்படும் மாற்றம் 50 கிலோ . 

ஹெர்ட்சு என்று வைத்துக் கொள்வோம். கேள்வி 
-மின்குறிப்பலை நேர்இசையில் ; பெரும ." அளவை 
அடையும்போதும், எதிர் இசையில் பெரும அளவை 

அடையும்போதும் . ஊர்தி அலையின் அலைவெண் 
100.05 .மெகா ஷெர்ட்சிலிருந்து. 99.95 மெகா 

ஹெர்ட்ஸ் வரை அலைவெண் மாறும். ஊர்தி அலை 

யின். அலைவெண் 100 கிலோ ஹெர்ட்சு வரை 

மாற்றம் : அடைகின்றது. - இதையே அலைவெண்் 
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மாற்றம் அல்ல து A றகாட்டம் (frequency swing) என் று 
கூறுகிறோம். சர்தி ' அலையின் அலைவெண் 
99.95 மெகா ஷஹெர்ட்சுகளிலிருந்து ' 100,00 மெகா 
ஹெர்ட்சுகள் வரை மாறுபடும், 

”” ஊர்தி “அலையின் அலைவெண்ணில் ஏற்படும் 
குறிப்பேற்றத்தைக் குறிப்பேற்ற எண் , (modulating 
index) கொண்டு ' கூறலாம். இது ' குறிப்பேற்றத் 
தின் “ஆழத்தை அளக்கப் பயன்படும் முக்கியமான 
அளவாகும். :அலைவெண் குறிப்பேற்றத்தில் ஓலி 
பரப்பும் நிலையங்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு குறிப் 
பேற்ற எண் எனப்படுவது அலைவெண்மாற்றம் 750 
கிலோ ஸஷெர்ட்சுகளைக் கொண்டதாக அமையும். 
15இலிருந்து25 கிலோ ஹெர்ட்சுகளும் வேறு வகை 
யான செய்தித் தொடர்புகளில் பயன்படுத்தப்படு 

கின் றன. 5 ் 

நடைமுறையில் குறிப்பேற்ற எண் வேறு வக 
யாகக் கணக்கிடப்படுகின்றது, அலைவெண்ணில் 
ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் குறிப்பேற்ற அலைவெண் 
ணிற்கும் உள்ள விகிதம் குறிப்பேற்ற எண் என்று 
வரையறுக்கப்படுகின் றது, 

  

அனர் இஅலையில் 
குறிப்பேற்ற _ மொத்த அலைவெண் மாற்றம் 

எண்  குறிப்பேற்ற அலைவெண் 

உதாரணமாக : அலைவெண் மாற்றம் 75 ஆயிரம் 
சுழற்சிகளாகவும் (ஆ...சு) குறிப்பேற்றும் அலை 
வெண் 1000 சுழற்சிகளாகவும் வைத்துக்கொண்டால் 
குறிப்பேற்ற எண் 75 ஆ. சு/1, ஆ. ௬ அல்லது 75 
அகும். ஒர் அலைவெண் குறிப்பேற்ற அமைப்பை 
(அ.கு. அமைப்பு - 8, 14, வு்) அதனுடைய 
விலக்க off 5rd (deviation ratio) Heng வரம்பிடும் 
குறிப்பேற்ற எண் (limiting modulating index) 

கொண்டு விளக்குவார்கள். இது குறிப்பேற்று அலை 
வெண்ணின் பெரும .அலைவெண்ணுக்கும் ௫௪௨ர்தி 
அலையின் : அலைவெண்ணில் : அனுமதிக்கப்பட்ட 
அதிகப்படியான அலைவெண் மாற்றத்திற்கும் உண் 
டான விூதெமாகும். : உதாரணமாக . 2ர்தி . அலை 

யின் அதிகப்படியான அலைவெண் மாற்றம் 75 ஆ.சு. 
எனவும் குறிப்பேற்றும் ... அலைவெண் 1/5 இலோ 

ஹெர்ட்சு என்றும் வைத்துக் கொண்டால் மாற்ற 

விகிதம் 75 கி, ஹெசு.[15 கி, ஹெசு. 5 ஆகும். 

அலைவெண்் குறிப்பேற்றத்தில் பக்கப் பட்டைகள், 
குறிப்பேற்ற எண் அலைவெண் குறிப்பேற்ற அமைப் 
பிற்குத் தேவையான அகல்பட்டையைத் தீர்மானம் 
செய்கின்றது. மொத்தமாக ௪ளர்தி அலைவெண்ணில் 

ஏற்படும் அலைவெண் மாற்றத்தை மட்டும் வைத்து 

வேண்டிய 'அகல்பட்டையின் அளவைக் : கணக்கிடக் 
கூடாது. குறிப்பேற்றப்பெற்ற அலைகள் தம் உரு 

வத்தில் மாற்றம் : அடைவதால் (815(01164) அகல்
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பட்டையின் அளவு அதிகமாகின்றது.உருமாற்றம் மேல் 
பக்க அலைவெண்ணிலும் சீழ்ப்பக்க அலைவெண்ணி 
லும் ஏற்படுகின்றது. பக்கப் பட்டைகளின் அலைவு 
களின் எண்ணிக்கையும், ஆற்றலும் குறிப்பேற்ற 
எண்ணை வைத்தே அமைகின்றன. . ஆகவே அலை 

வெண் குறிப்பேற்ற அமைப்பில் செய்தியை அனுப் 
பும் போது மொத்தமான அலைவெண் மாற்றத்தின் 
அல்லது விலகலின் அளவும் இரண்டு மடங்கு குறிப்பு 
அலைவெண்ணும் சேர்ந்த அளவிற்கு அலைவெண் 

அகல்பட்டை அமையவேண்டும், பககப்பட்டைகளில் 

உள்ள மின்குறியின் வீச்சைக் கணக்கிடலாம். அதன் 
அலைவெண்ணிற்கும் லீச்சுக்கும் வரையப்படும் படம் 
அலைவெண் அலைமாலை (8780060000 spectrum) 

என்று கூறப்படும். குறிப்பேற்ற எண் மாறும்போது 
அலைமாலை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைப் படம் 2 
காட்டுகிறது. 

  
Pitt - 

ப் ர் a 

ull 

wilt ities 

அலைவெண் —_——____+ 

  
  

  
  

      

படம் 2. Benno (spectrum) 

செய்திகளை அனுப்பப் பலமுறைகளிலிருந்தா லும் 
அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறை அமைப்பில் : நாம் 
கேட்கும் ஒலியில் இனிமையும் தெளிவும் இருக்கும். 
பட ஓளிபரப்பிற்கும், முப்பருமான (816160) ஒலிபரப் 
பிற்கும் அலைவெண்் குறிப்பேற்றம் பெரிதும் பயன் 
படுகிறது. முக்கியமாக வீச்சுக் குறிப்பேற்றத்தில் (௨௩ற- 
litude modulation) உள்ள குறைகளைப் போக்க அலை 
வெண் குறிப்பேற்றத்தைப் பயன்படுத்தலாம். 
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அலைவெண்் குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்ட 2௨௨வர்திய 

அலையிலிருந்து குறிப்பலையைப் பிரித்தெடுக்கும் மின் 
துகளியற் சுற்றுவழியேஅலைவெண்குறிப்பேற்றமுறை 

90) (frequency modulation detector) 96. QG 
EMuGu md Oedweult seai& senwued நமக் 

குத் தேவையான தகவல் (1௦07081100) குறிப்பேற் 
HSHoO (modulation) அடங்கியுள்ளது. இத்தகவலைப் 
பிரித்தெடுக்கக் கையாளப்படும் முறையே ஒற்றல் 
(461601100) அல்லது குறிப்பிறக்கம் (46001]4(1௦/ 

எனப்படும். வீச்சுக் குறிப்பேற்றத்தில், குறிப்பேற்றம் 
செய்யப்பட்ட 2ஊர்து அலையின் வீச்சில் கவிந்தள்ள 
பகுதியைப் (687610ற6) பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.அலை 

வெண்டிகுறிப்பேற்றத்தில், ஒற்றலுக்கு, ஊர்தி அலை 
வெண்ணின் (௦௨16 8060106003) கண (1081201806015) 

அலைவெண் விலக்கத்துக்கு நேர் தகலில் உள்ளவாறு 
ஒரு மின்னழுத்தம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும், 
ஒற்றலுக்கு முன்பாக, குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்ட 
அலை, வழக்கமாக, ஒரு இசைப்பித்த (11064) உயர் 

அலைவெண் மிகைப்பியால் (௨௩118௪) முதலில் 

மிகைக்கப்படுகிறது. ஒற்றல் :' செயல்முறையில் இரு 
முனையங்கள் (01௦065) மும்முனையங்கள் (1710025] 
திரிதடையங்கள் (1805151018) போன்ற மின்துகளியற் 
கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்்றன,. அலைவெண் 

குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்ட குறிப்பலையை ஒற்ற 

லுக்குத் தேவையான சுற்றுவழியில் (circuit) + ser 

வெளிப்பாடு (௦01004) குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்ட, 

குறிப்பேற்றம் செய்யப்படாத ஊர்இ அலைகளின் 
கண அலைவெண் வேறுபாட்டிற்கு தேர் தகவில் 
இருக்க வேண்டும், 

வகை, அலைவெண்் 'குறிப்பேற்ற ஒற்றிகளைப் 
பின்வரும் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை 
யாவன, அலைவெண் குறிப்பேற்றத்தை வீச்சுக் குறிப் 
பேற்றமாக மாற்றும் சுற்றுவழியும் (௮. கு- வீ. கு, 

அலைமாற்றி - FM to AM converter) Ogre 

வீச்சுக் குறிப்பேற்ற ஒற்றியும் அமைந்த ஒற்றி, தறு 
வாய் ஒப்புநோக்கிகளைப் (21856 ௦௦௧0௨௧4015) 

பயன்படுத்தும் ஒற்றி அதாவது, இரு தொகுதி ஊர்தி 
அலைவெண் துடிப்புகள் (2ய1585) - ஒன்றின் மேல் 
ஒன்று படிந்துள்ள அளவீட்டைப் (062166 01 046180) 
பொறுத்த வெளிப்பாட்டு அலைகளைக் கொண்ட



சுற்றுவழிகள் உள்ள ஒற்றி, எண்ணும் சுற்றுவழியை 
(counter circuit), GAS gerAures (discriminator) 
பயன்படுத்தும் ஒற்றி, பூட்டிய அலைவியற்றி (1௦0%50 
0901118001) கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் ஒற் றி 
என்பனவாகும். 

௮,கு. - வீ.கு, மாற்றிகளைக் கொண்ட 91.6. 
ஒற்றிகள். அலைவெண் குறிப்பேற்றம் பெற்ற குறிப் 
பலையை (312021) ஒற்றலுக்கான மிகவும் தெளிவான 
ஒரு முறையாக இது இருக்கக் கூடும், இதில், ஊர்தி 
அலையின் அலைவெண் மாறுபாடுகள், ஒத்திசைந்த 
வீச்சு மாறுபாடுகளாக மாற்றப்பட்டு, வீச்சுக் குறிப் 
பேற்ற ஒற்றியில் செலுத்தப்படுகின் றன. 

சரிவளவு ஒற்றி (510ற6 0646௦40). ௮.கு - வீ.கு, 
மாற்றத்துக்கான எளிய வழி, ஓர் இசைப்பித்த சுற்று 
வழியின் சிறப்பியல்பு வரைபடத்தின் (048780(6715110) 
விளிம்புகளின் சரிவளவைப் பயன்படுத்திக் கொள் 
வதேயாகும். அதாவது, படம்- இல் காட்டியவாறு, 
குறிப்பலையின் GO soowGaair (centre frequency ), 
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சிறப்பியல்பு வரைபடத்தின் பொருத்தமான பாகத் 
தில் படுமாறு, ஒர் இசைப்பித்த சுற்றுவழியின் 
HEDsey sooo eusir (resonance frequency) தெரிந் 
தெடுக்கப்பட்டுள்ள தாகக் கொள்வோம். அப்போது 
வெளிப்படும் அலை, ஒரே குறிப்பேற்றம் செய்யும் 
குறிப்பலையால், லீச்சுக் குறிப்பேற்றமும், அலை 
வெண் குறிப்பேற்றமும் பெறும் ஒரு குறிப்பலை 
யாகும், இந்த வெளிப்பாட்டு அலை ஓர் எளிய 
AG ஒற்றியின் வழியாகச் செலுத்தப்பட்டால், 
அலைவெண் குறிப்பேற்றம் புறக்கணிக்கப்படும்; 
ஆனால், வீச்சுக் குறிப்பேற்றம் குறிப்பேற்ற அலை 
வெண்ணில் (௯௦0ய18(101 7₹2005009) ஒரு வெளியீட் 
டைத் தரும். ஒத்திசைவு வளைவின் (1680104006 00116) 
விளிம்புகளின் வளைவு, கஇளையலைக் குலைவை 
(harmonic distortion) ஏற்படுத்தக் கூடும். தக்க 
் மதிப்பையும், இசைப்பித்த சுற்று வழியின் 
ஒத்திசைவு அலைவெண்ணையும் தெரிந்தெடுப்பதன் 
மூலம் இக்குலைவைக் குறைக்கலாம்; இருப்பினும் 
இக்கிளையலைக்குலைவு கடுமையா கவே இருக்கும், 

|ஏத்தசைவு உஓலை9வண் 
|நரு அலைசவண் 
ee அனவ காமம்.      

    
வீ.கு. எவளிீடருக் 

re es ஒவ். ey ee கானவன். கொலாம் பனை. 
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Or on ctr Q-tp Coole Go f(Round-Trayis Detector). 
இவ்வகை ஒற்றியில், இசைப்பித்த, சுற்றுவழியின் 

சிறப்பியல்பு வரைபடத்தின் வளைவு காரணமாக 

ஏற்படும் குலைவு, **தள்ளல் - இழுத்தல்” கோட் 
பாட்டைப் (ற் றம] principle) பயன்படுத்திக் 

குறைக்கப் படுகிறது. இதற்கு ஒத்த : இரண்டு 
இசைப்பித்த சுற்று வழிகள்... பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. ஒன்றில் (7; டே மைய அலைவெண் 
ணுக்கு மேலே 4; அலைவெண்ணிலும், மற்றதில் 
(1; ஜே மைய அலைவெண்ணுக்குக் கீழே ர, க்கு 

சமமாக 1? அலைவெண்ணிலும் ஒத்திசைவு ஏற்படும். 
ந, டே மற்றும் 1, நே சுற்று வழிகளுக்கிடையே 
உண்டாக்கப்படும் குறிப்பலைகள் தனித்தனி ௮.கு. 
ஒற்றிகளால் ஒற்றப்படுகின்றன. அச்சுற்றுவழிகளின் 
வெளியீடுகள், தொடர்நிலை எதிர்த்தல் முறையில் 
(861165 0000811100) இணைக்கப்படுகின்றன... படம் 8 
இல் ரெளண்டு- டி.ரேவிசு :ஒற்றியின். சுற்று வழி 
படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. படம் 3-இல் இவ்வகை 

தன 

ஒற்றியின் செயல்முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய 
அலைவெண்ணில், இருமுனையங்களிலிருந்தும் பெறப் 
படும் வெளியீடு சமஅளவில் (எதிர் துருவத் 

துடன்) இருப்பதால், மொத்த வெளியீடு சுழியாகும். 
மைய அலைவெண்ணுக்கு மேலுள்ள அலைவெண் 
களில் 0; இருமூனையம் ம, வை விட அதிக வெளி 
யீட்டைத் தருவதால், கூட்டு வெளியீடு, . நோர் 

முனைமை உள்ளதாகிறது; நடு அலைவெண்ணுக் 

குக் 8ழுள்ள அலைவெண்களில், இ, இருமுனையம் 
D, ஐவிட அதிக வெளியீட்டைத் .தருவதால், கூட்டு 
வெளியீடு, எதிர் முனைமை :உள்ளதாகிறது, இவ் 
வாறு, மொத்த வெளியீடு அதன் முனைமையின் 
மூலமாக, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உள்கருகை அலை 
யின் அலைவெண், மைய மதிப்புக்குக் கீழுள்ளதா 
அல்லது மேலே உள்ளதா : என்பதைக் குறிப்பிடு 
கிறது; அதன் பருமை (8ற£ம்(ப௫6) விலக்கத்தின் 
அளவைக் குறிப்பிடுகிறது. ! 8 
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பம் 3. ரெளண்டூட்டிரேவிசு ௮, ரூ, ஒற்றியின் ' ஓட்டமொத்தக் சிறப்பியல்பு வரைபடத்தைப் பெறல் 

ஆலைய 4 

1 

படம் 3 ஐக் கலனித்தால் %,டேமற்றும் LC; | 

சுற்றுவழிகளின் சிறப்பியல்பு வரைபடத்தின் நிறைவு 

Geus cieneray (complementary curvature) நேரியல் 

பான (18ம் வீச்சு - அலைவெண் உறவுமுறை 

கொண்ட ஒட்டுமொத்த சிறப்பியல்பைத் தருவதை 

அறியலாம். இது தனிப்பட்ட இசைப்பித்த சுற்று 

வழிகளில் பெறுவதைவிட. நேரியல்பு மிக்கது; இந்த 

8 வடிவ சிறப்பியல்பு வரைபடம் போன்றே பெரும் 

பாலான ௮.கு. ஒற்றிகளில் பெறப்படுகிறது. 

இந்த ஒற்றிச் சுற்றுவழியில் நடு அலை 
வெண்ணுக்கு மேலும், சீழும் 4, $$ அலைவெண்களை 

ஒழுங்குபடுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களா லும், இந்த 

௫ 

. சுற்றுவழி, எந்த ஒரு (தேவையற்ற) உள்தருகைக் 
குறிப்பலையின் வீச்சு மாறுபாட்டிற்கும் இயக்கமடை 

வதாலும் இது கைவிடப்பட்டு, பின்வரும் வேறு 

வகை ஒற்றிச் சுற்றுவழிகள் நடைமுறையில் பயன் 

படுத்தப்படுகின் றன. 

் தறுவாய்ப் பெயர்ச்சி அல்லது ஃபாஸ்டர்-சீலி 
பிரித்துணரி சுற்றுவழி (ற shift or Foster-Seely 

discriminator circuit), இந்த ௮,கு. ஒற்றியில், 

ரெளண்டுட்டிரேவிசு ஒற்றியில் உள்ளதைப் போன்ற 

இருமுனைய அமைப்பே பயன்படுத்தப்படுகிறதுஃ 
ஆனால் இருமுனையங்களுக்கு உள்தருகைக் குறிப் 

பலையை .அளிப்பதில்தான் வேறுபாடு உள்ளது)
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படம் 4-இல் இந்தப் பிரித்துணரியின் சுற்றுவழி விளக் 
கப்படம் தரப்பட்டுள்ளது. இதில் இரிதடைய அலை 
Danse (transistor amplifierag பகுதியாக இல்லா 
விடினும் முழுமை கருதிக் காட்டப்பட்டுள்ளது 
இந்தச் சுற்று வழியில் மின்மாற்றி துணைச் சுருள் 
L, @e (transformer secondary coil) Mererap saw 
தூண்டப்படுகிறது. முதன்மைச் சுருணை (றாம்மா8ா$ 

௦011) மின்னழுத்தம் *; துணைச் சுருள் [டீன் நடு 
மடையுடன் (08102 (80), ே என்ற கொண்மி வழி. 

யாக இணைக்கப்படுகிறது. துணைச்சுருள், ஊர்தி — 

அலைவெண் அல்லது மைய அலைவெண்ணுக்கு ' 
இசைப்பிக்கப்படுவதால், துணைச் சுருள் மின்ன : 
முத்தமும் உள்தருகை அலைவெண் மா; 2கல்களுச் ( 
கேற்ப விரைவாக மாறுகிறது, 

முதன்மைச் சுருள் மின்னழுத்தம் ) முதன். 

மைச் சுருள் மின்னோட்டம் Ip துணைச் சுருள் 
ளில் தூண்டப்படும் மின்னழுத்தம் 7, Awe 
றின் தறுவாய் விளக்கப்படம் படம் 5 (௮)' இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. முதன்மைச் சுருள் மின் 
னோட்டம் ந) அச்சுருளின் மின்னழுத்தம் க்கு 

90”  பின்தங்கியுள்ளது; 
தூண்டல் எதிர்வினைப்பே (Inductive reactance) 
இதற்குக் காரணம், துணைச் சுருள் மின்னழுத்தம் 
Vs முதன்மைச்சுருணை மின்னமுத்தம் ற யுடன் 

முதன்மைச் சுருளின் 

சுருள் சுற்றமைப்பின் ' இசையைப் பொருத்து, 

ஒத்த குறுவாயிலோ அல்லது 1480” தறுவாய் 

விலகியோ இருக்கும், ஏனெனில் தாண்டப் 
படும் மின்னழுத்தம், முதன்மைச் சுருள் மின் 
னோட்ட மாறுபட்டு வீதத்திற்கு (7816 0ரீ change) 
நேர்தகவிலிருக்கும். 

(அ ஒத்திசைவு நிலையில் உள்ள போது, உள் 

SHS நிலை 

(ஆ) ஒத்திசைவு நிலையில் உள்ள போது, 
வெளிப்படு மின்னமுத்தங்கள் 

(இ) ஒத்திசைவுக்கு மேலமையும் உள்தருகைக் 
கான வெளிப்படு மின்னமுத்தங்கள் 

படம் 5 (ஆ) இல், இந்த நிலைமை விளக்கப் 
பட்டுள்ளது. , சுருளின் குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்தம் 
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படம் 5. &பாஸ்டர்-லி பிரித்துணரி தறுவாய் விளக்கப்படம் 

ட... முதன்மைச் சுருள்ன் மின்னழுத்தம் *% 
ஆகியவற்றின் தறுவாய்க் கட்டு மின்னழுத்தம், 
மேற்பகுதியிலுள்ள இருமுனையம் 1),அதன் மின் 

தடை 8, ஆகியவற்றிற்குச் செலுத்தப்படுகிறது. 
இவ்வாறே மின்னழுத்தம் டி கீழ்ப்பகுதியிலுள்ள 
இருமுனையம் ,, அதன் மின் தடை , ஆகிய 

வற்றிற்குச் செலுத்தப்படுகிறது. டே மற்றும் டே 
என்ற கொண்மிகள் வானொலி அலைவெண்ணை, 
மின் தடைகளைச் சுற்றி வழிமாற்றி விடுகின்றன 
(030288). வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்தம் இவ்விரு 
மின்தடை மின்னழுத்தங்களின், குறிக்கணக்கியற் 
கூட்டுத் தொகையாகும் (&12618॥1௦ 5யம),, ஆனால், 

இவ்விரு இருமுனையம் சுமையின் வழி செல்லும் 
மின்னோட்டங்கள் எதிரெதிர்த் திசைகளில் செல்வ 
தால், வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்தம் உண்மையில், 

இவ்விரு மின்சுமை மின்னழுத்தங்களின் இடையே 
உள்ள வேறுபாடேயாகும். துணைச்சுருணை உள் 

தருகை அலைவெண்ணுக்கு இசைப்பித்த நிலையில், 

இவ்விரு மின் : தடைகளும் சமமாக இருப்பின் 

வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்தம் சுழியாகும். 

ஒத்திசைவு அல்லது நடு அலைவெண்ணுக்கு 

மேல், உள்தருகை அலைவெண் உயரும்பொழுது, 

துணைச்சுருள் (secondary 6௦11) தூண்டல் 

தன்மை (inductive) உடையதாகிறது; எனவே 

துணைச்சுருள் மின்னோட்டமும், துணைச் 

சுருளின் மின்னழுத்தமும் தத்தம் ஒத்திசைவு 
நிலைக்குப் பிந்தி நிற்கின்றன. இந்நிலை, தறுவாய் 

விளக்கப்படம் 5 (இ) இல் காட்டப்பட்டுள்ள து. மேற் 

பகுதியிலுள்ள இருமுனையம் Dy, மற்றும் அதன் 

மின்தடை இவற்றிற்குச் செலுத்தப்படும் மின்னழுத் 

SD Vo, கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள இருமுனையம் D,, 
அதன் மின்தடை இவற்றிற்குச் செலுத்தப்படும் 
மின்னழுத்தம் 10, வை விட அதிகமாக ஆறது. 
0. மற்றும் ரி இவற்றினிடையே உள்ள வேறு 

பாடு,நோமுனைமையுள்ள ஒரு வெளிப்பாட்டு மின்ன 
மு.த்தத்தைத் தருகிறது. மாறாக, உள்தருகை அலை 

வெண், ஒத்திசைவு நிலைக்குக் 8ழ் குறைந்தால், 
துணைச் சுருள் கொண்மத் தன்மை (capacitive) 

உடையதாகிறது; துணைச் சுருள் மின்னோட்டம், 
முந்தும் இசைக்கு (16௧010ஜ 017௧௦01100) தறுவாய்ப் 

- பெயர்ச்சி : அடைகிறது. ஆகவே எதிர்முனைமை 
யுள்ள மொத்த வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்தம் உண் 

. டாகிறது. 

பிணிந்த சுற்றுவழியின் (0௦115ம் ௦10ய/) துலங் 
கல் வனளவு (10500086 ௦076) நேர்கோட்டுப் பகுதி' 
யில் அலைவெண் இருக்கின்றவரை, வெளிப்பாட்டு 
மின்னழுத்தம், அலைவெண், விலக்கத்திற்கு நேர் 
த௲விலேயே இருக்கும். : அலைவெண் கடத்துப் 
பட்டையின் (pass band) விளிம்பை நோக்கி 
நகர்வதாகக் கொள்வோம். இப்போது முதன்மைச் . 

சுருள் மின்னழுத்தத்தின் (89) வீச்சு குறைவதால், 
ஒரு குறிப்பிட்ட உள்தருகை அலைவெண் மாற்றத் 
துக்கு, வெளிப்பாட்டு மின்னமுத்தத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றம், ஒத்திசைவு நிலைக்கு அருகில் ஏற்படுவதை 
விடக் குறைவாகும். இவ்வாறாக, இசைப்பித்த 
சுற்றுவழிகளில், அவற்றின் வடிவமைப்பு (088120) 
அலைவெண்ணுக்கு மேற்பட்டவற்றில் பிணிந்த 

சுற்றுவழியில் ஏற்படும் அலைவெண் பிரித்துணரல், 

வெளிப்பாட்டு அலையின் அலைவடிவில் குலைவை 

ஏற்படுத்தும்.
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தறுவாய்ப் பெயர்ச்சிப் பிரித்துணரியின் நேரியல்பு 
(linearity) Qeoetiys (tuning) ApuQudyssr, cud 
6 இல் இச்சிறப்பியல்புகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
அளர்தி அலை ,அலைவெண் ௦ க்கு இசைப்பிக்கப்பட 

வேண்டும். பயன்படு கடத்துப் பட்டையின் முனை 
கள் படத்தில் 7 மற்றும்1'பரடுல்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

வடத்தில் விளக்கியுள்ளவாறு, முழு விலக்கம் 
(total ள121100) கடத்து பட்டையின் 70 விழுக் 
காட்டிற்கு மிகாதஇருந்தால், வெளிப்பாட்டு மின் 
அழுத்தம், அலைவெண் விலக்கத்துக்கு நேரியல்பான 
தொடர்பு உள்ளதாகும், இந்த அளவு நேரியல்பு, 
படம் 4இல் காட்டியுள்ளபடி இரண்டு இசைப்பித்த 

இணைப்புச் சுற்றுவழியைக் கொண்டு பெறப் 
படுகிறது; மேலும், தாண்டல் பிணிப்புக் கெழுவை 
(coefficient of inductive coupling) ஒரு தக்க மதிப் 
புக்குச் சரி செய்வதன் மூலம், துலங்கல் வளைவில் 
மிக அதிகமான நேரியல்பைப் பெற முடியும். 

ஃபாஸ்டர் - சீலி பிரித்துணரி, வீச்சு மாறுபாடு 
அல்லது குறிப்பேற்றத்தையும், அது போலவே அலை 

வெண் குறிப்பேற்றத்தையும் உணரக் கூடியது என் 

பதை மேற் கூறியவற்றால் அறியலாம், ஆகவே, . 

அலைவெண்் குறிப்பேற்ற குறிப்பலையில் வீச்சு 
ன 

ப கக 

Vo 

    

மாறுபாட்டை விலக்க, பிரித்துணரிக்கு முன்பாக, 
வரம்புப்படுத்தித் சுற்று வழியும் (1160 பொல 
இணைக்கப்படுகிறது. ் 

விகித ஒற்றி (ratio detector). இது ஃபாஸ்டர் - . 
சீலி பிரித்துணரி செயல்படும் அதே கோட்பாட்டின் : 
அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. ஆனால் வீ. கு.வுக்கு 
குறைந்த அளவே உணர்திறமுடையது. பிணிப்புச் 
சுற்றுவழி, துணைச் சுருள் ஆகியவற்றின் நடு 
மடைக்கு மூதன்மைச் சுருளின் மின்னழமுத்தத் 
தைச் சேர்த்தல் ஆகியவற்றில் ஃபாஸ்டர்-சீலி பிரித் 
துணயிரியின் ஒத்திசைவான பகுதியில் உள்ளது 
போன்றே இந்த ஒற்றியிலும் உள்ளது, இருப் 
பினும் விகித ஒற்றியில், இரு இருமுனையங்களும் 

அவற்றின் மின்சுமை மின்னழுத்தங்கள் ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்று கழிக்கப்படுவதைவிட கூடும வகையில் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 20 முதல் 100 
மைக்ரோ பாரட் வரை அளவுள்ள பெரிய கொண்மி : 

ஒன்றும், கூட்டமைப்பாகவுள்ள மின்தடைகளுக்குக் 

குறுக்காகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இதன் விளை 
வாக, மொத்த மின்சுமை மின்னழுத்தம், உள்தரு 

கைக் . குறிப்பலையின் குறுங்கால வீச்சுகளைத் 

தொடர முடிவதில்லை; வீச்சுக் குறிப்பேற்றத்துக்கும் 

  

ay ஷூ 

  
படம் - 6, தறுவாய்ப் பெயர்ச்சிப் பிரித்துணரி , நேரியல்பு இசைப்புச் நெப்பியல்பு கள்



தன்னியல்பாக மாற்றம் ஏதும் உறுவதில்லை, ஆயி 
னும், தனி இருமுனையங்களின் மின்சுமை மின் 
அழுத்தங்கள், ஃபாஸ்டர் - சீலி பிரித்துணரிக்கு விளக் 
கப்பட்டது போலவே மாறும், இவ்வாறாக, இரு 
மின்சுமை மின்னழுத்தங்களின் கூட்டுத் தொகை, 
தொடர்ந்து . மாறாமலேயே இருக்க வேண்டியிருந் 
தாலும், அவற்றின் விகிதம், உள்கருகை அலை 
வெண்ணைப் பொருத்து மாறுகிறது, இதனாலேயே 

இதற்கு விகித ஒற்றி” என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது... 

ஃபாஸ்டர்-சீலி பிரித்துணரிக்கு விதிக்கப்பட்ட 
நடைமுறைகள் அனைத்தும் கடைபிடிக்கப்பட்டால், 

விகித ஒற்றியிலும், மின் தடைகளில் ஏதாவதொன் 
றின் குறுக்கே பெறக்கூடிய வெளிப்பாட்டு மின்னமுத் 
தம், உள்கருகை அலைவெண்ணின் நேரியல் சார் 
பாகவே (116௧2 80001100) இருக்கும். களர்திஅலை 
குறிப்பேற்றம் செய்யப்படாமலும், ஒற்றி சுற்றுவழி 
தக்கவாறு இசைப்பித்த நிலையிலும் இருக்கும்போது, 
ஃபாஸ்டர்-சீலி பிரித்துணரிஃகு மாறுபடும் விதத் 
தில் விகித ஒற்றியில் வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்தத்தில் 
நேர் மின்னோட்டக் கூறும் (0.௦. component) 
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இருக்கும். இந்த நேர் மின்னழுத்தம், வரைப்படுத்தி 
சுற்றுவழி இல்லாதபோது, தன்னியக்க ஈட்டக் 
&L_Quunr@® (automatic gain ௦௦01101) செய்ய வழக்க 
மாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. : ் 

சில பிரித்துணரி சுற்றுவழிகளில், முதன்மைச் 
சுருளின்  மின்னழுத்தத்தை ஒரு கொண்மி வழி 

யாக இணைப்பதற்குப் பதிலாக, இணைப்புச் 
சுருளில் மூன்றாவது சுற்றுவழி ஒன்று இணைக் 

கப்பட்டு அது உண்டாக்கும் மின்னழுத்தம், துணைச் 

சுருளின் நடுமடையுடன் சேர்க்கப்படுகறது. நடை 
முறையில் இங்குக் காட்டப்பட்டுள்ள மாதுரி 

பிரித்துணரி சுற்றுவழியில் பல மாறுதல்கள் செய்யப் 
பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அவை அனைத்தும் 

ஓரே அடிப்படைக் கோட்பாட்டின்படிதாம் இயங்கு 

கின்றன. 

தறுவாய்-ஒப்பு நோக்கி ஒற்றிகள் (Phase compara— 
ரா ம்௦460(08). இவ்வகை ஒற்றியும், பெயரளவில் 
(nominally) ஒன்றுக்கொன்று 90 பாகை தொலைவில் 

இருக்கின்ற இரு உள்தருகைக் குறிப்பலைகளின் 
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. படம் 7. வீகத ஒற்றியின் சுற்றுவழி வரைபடம் |
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அதாவது, மின் மாற்றியின் முதன்மைச் சுருணையின் 
குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்தம், இசைப்பித்த துணைச் 
சுருணையின் குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்தம் ஆகிய 
வற்றின் மாறு தறுவாய் உறவியல்பைப் பயன்படுத் 
இக் கொள்கிறது; ஆனால், இதனை, இதுவரை 
விவரிக்கப்பட்ட ஒற்றிகளுக்கு மாறுபட்ட முறையில் 
இவ்வொற்றி செய்கிறது. ஃபாஸ்டர்-சீலி பிரித்துணரி 

யிலும், விகித ஒற்றியிலும், இரு உள்தருகைக் குறிப்பு 
களும் சேர்க்கப்பட்டு அதன் கூட்டு மின்னழுத்தம் 

உண்டாகிறது, இம் மின்னழுத்தத்தின் வீச்சு, தறு 

வாய் மாறுதலுக்கேற்ப மாறுகிறது. இக்கூட்டு 
மின்னழுத்தங்கள்,. வீச்சுக் குறிப்பேற்ற ஒற்றிகளில் 
செலுத்தப்பட்டு, இறுதியான வெளிப்பாட்டு அலை, 
தேவையான குறிப்பேற்ற அலைவெண் கொண்ட 
6 Disuensvenus (modulation frequency singal) 5@ 
கிறது, 

ஆனால், தறுவாய் ஒப்புநோக்கி ஒற்றியில், செவ் 
வக வடிவத் துடிப்புகள் (அலைகள்) உண்டாகும் 

வகையில், இரு உள்தருகைக குறிப்பலைகளும் 

வரைப்படுத்தப்படுகின்றன., *வரைப்படுத்தல்', தனி 

நிலைகளில், தறுவாய் ஒப்பு நோக்கிக்கு முன்பாக 
வோ அல்லது அதனுள்ளேயோ மேற்கொள்ளப்படு 

கிறது. இத்துடிப்புகள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று :படிந் 7 
இருத்தலின் அளவு, இரு உள்தருகை அலைகளின் 

குறுவாய் வேறுபாடு மாற மாற மாறுகிறது; ஒப்பு 
நோக்கின் வெளிப்பாட்டு மிள்னோட்டத்தையும் 
தீர்மானிக்கிறது. ஆகவே இது குமிப்பேற்ற அலை 
வடிவின் ஒரு படி (௦௦09) ஆகிறது, இவ்வாறாக, 

தறுவாய் ஒப்பு நோக்கியின் வெளிப்பாடு, இரு தொகு 

துடிப்புகளின் “சார்புக் காலத்திட்ட அமைப்மைப் 

(relative பயர2) பொருத்துள்ளது. மேலும் ௨ள் 
தருகைக் குறிப்பலைகளின் வீச்சு, நிறைவான *வரைப் 
படுத்தலுக்குப்' போதுமானதாக இருப்பின் அதைச் 
சாராமலும் (independent) உள்ளது. 

இதுவரை கூறியவற்றைத் தொகுத்து நோக்கில் 
1 

[] லுஸ்கா 
+ 

ஃபாஸ்டர்-சீலி மற்றும் விகித ஒற்றிகளில், மூதன் 
மைச் சருணை, துணைச் சுருணை ஆகியவற்றில் 
உள்ள மின்னமுத்தங்களின் வீச்சு முக்கிய அளவாக 
இருக்கும்போது, தறுவாய் ஒப்புநோக்கி ஒற்றியில், 
இவ்விரு மின்னழுத்தங்களின் சார்புக் காலத்திட்ட 
அமைப்பே முக்கியமாயுள்ளது என்பதை அறியலாம்- 

படம் 8 இல், தறுவபய் ஒப்புநோக்கி ஒற்றியின் 
பொது அமைப்பு விளக்கப்படுகிறது. ” 

திரிதடையப் பெருக்கி தறுவாய்-ஒப்புநோக்கி ஒற்றிகள் 
(Transistor phase comparator detectors). இவ்வகை 

ஒற்றி, அதன் எளிய அமைப்பில் படம் 9இல் காட்டப் 
பட்டுள்ளவாறு இருக்கும். இவ்வகை எளிய சுற்றுவழி 
உள்ள தமை என்னவெனில், இதன் வெளிப்பாட்டு 
அலையில், தேவையான குறிப்பேற்ற' அலைவெண்் 

கூறுடன் பெரும்பகுதிக் கூறு ' உள்தருகை அலை 

வெண்ணில் இருக்கும். நடைமுறையில் இத்தேவை 

யற்ற உள்கருகை அலைவெண்ணில் , உள்ள கூறை 
மிகுதியும் குறைத்திடத் -தேதேவையான " முன்னெச்சரிக் 
கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின் றன, 

Agr Guys xh manflassr( Integrated circuits).cw 1b 
10இல் ஒருவகைத் தொகுப்புச் சுற்று வழிஎளிதாக்கப் 

பட்ட வடிவத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வகைச் 
சுற்றுவழிகளில் தள்ளல்-இழுத்தல் கோட்பாடு பெரு 

மளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இ.௮. மிகைப்பியின் 

(1.0. கரமர!1(185) வெளிப்பாட்டு அலை (தொகுப்புச் 

சுற்றிலும் சேர்க்கப்பட்டுளள), தள்ளல் - இழுத்தல் 

துடிப்புகள் (ஐப050-றப11-றய1526) வடிலில், திரிதடையம் 

5 மற்றும் 6இன் அடிப்பகுதிகளுக்குச் (088) செலுத் 
தப்படுகின்றன. இதனால் ஒரு திரிதடையம் கடத்தும் 

நிலையில் உள்ளபோது, மற்றது சுழ்றுவ.நியிலிருந்து 
இணைப்பற்று இருக்கிறது (வம் ௦41), 902 தறுவாய் 

இடைவெளியுள்ள குறிப்பலை(002072100₹ 912081), இச் 
சுற்றுவழிக்குப் புறத்தே அமைந்த தூண்டம், கொண் 

மம் சுற்றுவழி (1. மொல). மற்றும் அதனுடன் 
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90” தறுவாய் குறிப்பற்ற 

இடைவெளியுள்ள அலை வெண் 
8 ளதருகை வெளியீட 

இடை நிலை 
இலை வண் 
ஐ. ள்தருகை 

படம் 9. இருதுருவ தஇரிதடைய மிகைப்பி 

நிகழ்வுப் பொருத்த ஒற்றி 

இயைந்த எதிர் விளைப்பு(160(2006)இவற்றால்பெறப் 

படுகிறது. இடைவிட்ட கோட்டால் (088050 11085) 

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஒருவகைப் புறச்சுற்று 

வழியாகும். குறிப்பும் தடிப்பு வடிவத்திலேயே சம 

நிலைப்படுத்தப்பட்ட சுற்றிலுள்ள திரிதடையம் 7, 2 

மற்றும் இரிதடையம் 4, 4 ஆகியவை கொண்ட இரு 

தள்ளல் இழுத்தல் Qlencmr & ese (push pull pairs 

செலுத்தப்படுகின்றன. இச்சமநிலைச் சுற்று, 90°. 

தறுவாய் இடைவெளியுள்ள கு.றிப்பலையில் (018018- 

ture component) Qo mat, வெளிப்பாட்டு முனை 

களுக்கிடையே தோன்றாதவாறு கவனித்துக் கொள் 

இறது. திரிதடையம் 5 கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் 

போது 90 தறுவாய் இடெவெளியுள்ள குறிப்பலை 

wre (quadrature sigoal) திரிதடையம் இன் அடிப் 

பகுதி நேர்முனைமை பெற்றுள்ளதாகக் கொள் 

வோம். இதன் விளைவு, திரிதடையம் 1இல் கடத்து 

கையை  அக்குவிப்பதும் அதனால் திரிதடையம் 2, 

சுற்றிலிருந்து இணைப்பற்றுப்போக வெளிப்பாட்டு 

முனைகளிடையே ஒரு தொகு வெளிப்பாட்டைத் 

(net output) தோற்றுவிப்பதுமே ஆகும். அரைச் 

சுழற்சிக்குப் பிறகு திரிதடையம் 6 கட.த்தக்கூடிய 

நிலையில் இருக்கும் பொழுது, திரிதடையங்கள் 

3ம் 4ம் (1, 2 போல) இதேபோல் செயல்பட, மீண்டும் 

தொகு வெளிப்பாடு தோன்றுகிறது. இந்த வெளிப் 

பாடுகளின் காலஅளவு, இயல்பான இடைதிலை 

அஅலைவெண் மற்றும் 90” தறுவாய் இடை வெளியுள்ள 

உள்தருகை ஆூயவற்றின் மேற்படிதல் அளவைப் 

௮.,௧-2-29 

. பயன்படுத்தலாம்; 

அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறை ஒற்றிகள் 449 

(degree of overlap) பொருத்துள்ளது, மேலும், இவ் 
_ விரு உள்தருகைகளுக்கான தறுவாய் வேறுபாட்டிற் 
கேற்ப மாறுகிறது. வெளிப்பாட்டு அலைகளை 
கேள் அலைவெண்ணாக, ௮.கு. ஒலிவாங்கியில் 

அல்லது தன்னியக்க அலை 
வெண் கட்டுப்பாட்டிற்கு (8100௧110௦5 1476406003 

control - A. F.C.) பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

ஒற்றியின் வழிச்செல்லும் தொகு மின் 

னோட்டத்தை நிலைப்படுத்த திரிதடையம் 7 சுற்றில் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை 

(ambient temperature) Saag aypmad மின்னழுத் 

தம் (80019 701826) இவற்றில் ஏற்படும் மாறுதல்க 

ளால், ஒற்றியின் செயல்திறன் கணிசமாக பாதிக்கப் 

படாமல் இருப்பதற்காக தொகுப்புச் சுற்றுவழிகளில் 

சேர்க்கப்படும் பல்வேறு துணை உறுப்புகளில் திரி 

தடையம் 7 உம் ஒன்றாகும். 

௮, கு, ஒலிவாங்கிகளில் பயன்படுத்தப் டல 

தொகுப்புச் சுற்றுவழிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன , 

அவற்றில் படம் 10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவை 

போன்ற ஒற்றிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 

எண்ணும் சுற்றுவழி பிரித்துணரிகள் (மேயா$£ 815071- 

minators). இவை, இதுகாறும் விவரிக்கப்பட்ட ஒற்றி 

களின் செயல் கோட்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்ட ஒன்றி 

னைப் பயன்படுத்துபவை. ஒர் ௮.௧. குறிப்பலையின் 

மாறுமின்னோட்டததினை நேோர்மின்னோட்டமாக 

மாற்றினால் (rectify)) கிடைப்பவை சைன்வடிவ 

அலையின் (6106 ௮௨6) பாதிப் பகுதிகளான துடிப்பு 

களின் தொடர்ச்சியே. அவற்றின் அலைவெண், குறிப் 

பேற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு மாறுகிறது. இத்துடிப்புகள் 
மிக நெருக்கமாக உள்ள நேரங்களில் இவற்றின் 

அடிப்படை அலகு நேரத்துக்கான சராசரி மதிப்பு 

(680 42]1ம6/மற்( (106), அவை குறைந்த நெருக்கமா 

யுள்ள நேரங்களில் உள்ளதைவிடப் பெரியதாய் இருக் 

கும். சராசரி மதிப்பின் இந்த மாற்றம், குறிப்பேற்ற 

அலைவடிவைக் குறிப்பிடுவதாகும்; மாறுமின்னோட் 

டம் நீக்கப்பட்டு நேர்மின்னோட்டமாக்கப்பட்ட 

குறிப்பலையை (66(14160 signal) தாழ் அலைபிவண் 

* கடத்தும் வடிப்பி (1௦ 0836 111187) வழியே செலுத்தி 

னால் கேட்பு அலைவெண் தவிர மற்றவை ஒடுக்கப் 

படுன்றன. வெளிப்பாட்டு அலையில் நமக்கு வேண் 

டிய குறிப்பேற்ற அலைவெண்கூறு நோர்மின் 

னோட்டக்கூறின் மேலேற்றப்பட்ட நிலையில்($ம॥28.- 

posed) கிடைக்கிறது. 

௮, கு.' வானொலி ஒலிபரப்பியினின்று ((208- 

ஊ!((₹) வெளிப்படும் குறிப்பலையின் அலைவெண்் 

மாறுதல் நடு அலைவெண்ணோடு ஒப்பிடுகையில் 

மிகவும் சிறியதே, எடுத்துக்காட்டாக, 2ர்தி அலை 

வெண் 99 மெகாஹெர்ட்சு எனில், இந்த அலைவெண்் 

மாறுதல் அதிகமாகப் போனால்375 இலோஹெர்ட்சு
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ஆசு, அதாவது, மாறுதல் 0.1 விழுக்காட்டிற்கும் 

குறைவாகவே இருக்கும்; இது மாறுமின்னோட்டம் 

நீக்கப்பட்டு நோர்மின்னோட்டமாக்கப்பட்ட குறிப் 

பலையின் சராசரி மதுப்பில் மிகச் சிறிய மாறுதலே 

ஏற்படுவதைக் குறிக்கிறது. இதனால் தாழ் அலை 

வெண் கடத்தும் வடிப்பியிலிருந்து மிகச்சிறிய கேள் 

அலைவெண் கொண்ட வெளிப்பாட்டு அலையையே 

பெற முடிகிறது. ஆனால் இ. ௮. சுற்றுவழிகளில்(1.8. 

circuits) Q55 urn se Guilgta உள்ளது; 10.7 

மெகாஹெர்ட்சில் --75 கிலோஹெர்ட்சு 0.7 விழுக் 

காடு : உள்ளது... இருப்பினும் துடிப்பு-எண்காட்டி 

பிரித்துணரிகளைப் பயன்படுத்தும் ஒலிவாங்கிகளில் 

(₹60614675) 455 இலோஹெர்ட்சு அல்லது அதற்கும் 

குறைவான இடைநிலை அலைவெண்ணே பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. 455 கலோஹெர்ட்சு அலைவெண் 

. ணில், மிக அதிக அலைவெண் மாற்றம் .*17 விழுக் 

® 

காடு அளவுக்கு உள்ளது; இதனால் நேர்மின்னோட் 

டம் ஆக்கப்பட்ட குறிப்பலையில் பயனுள்ள குறிப் 

பேற்ற அலைவெண் கூறு பெறப்படுகிறது. : 

் " தாழ் அலைவெண் கடத்தும் வடிப்பிக்கு வழங்கப் 

படும் குறிப்பலை,' வீச்சு மாற்றங்களற்றதாக இருத் 

தல் வேண்டும். ஏனெனில் இவை 'போலியான 

(5ஐ011008) வெளிப்பாட்டைத் தருபவை. மேலும் 

எல்லா உள்தருகைத் துடிப்புகளும் ஒரே மாதிரி 

வடிவமுடையனவாச இருத்தல் வேண்டும்; ஏனெனில் 

வடிவ மாறுபாடுகளும் கூட வெளிப்பாட்டில் தேவை 

யற்ற கூறுகளைத் தரக்கூடும். ' இ. ௮. குறிப்பலை 
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அடிப்படை அலகு நேர எண்ணிக்கையுள்ள, ஒரே 

மாதிரி வடிவமும் வீச்சும் கொண்ட, தொடர்ந்த 

துடிப்புகளை உண்டாக்குவதே நமது தேவை. 

இ. ௮. மிகைப்பியின் இறுதி வரம்புப்படுத்து 

நிலையிலிருந்து பெறப்படும் சதுர வடிவ அலைகளே 

ஆரம்ப கால துடிப்பு எண் பிரித்துணரிகளுக்குச் 

செலுத்தப்பட்டன. இச்சதுர வடிவ அலைகள் ஒரு 

மின்தடை-கொண்மச் சுற்றுவழியால் வகைப்படுத் 

தப் பட்டன (014/2700(1816). படம் 11 இல் காட்டிய 

படி, இந்தச் சுற்றில் எதிர் முனைமையுள்ள அலைப் 

பகுதிகளை (96284146 going blips) விலக்குவதற்காக. 

இருமுனையங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன , இச் 

சுற்றுவழியிலிருந்து பெறப்படும் நேர் முனைமை 

யுள்ள அலைப்பகுதுத் தொடர் (tcain of positive 

gain blips), a7 &, 30 HGunGanii_e Qenerrny 

விடுபடு அலைவெண் (00% ௦17 1260406809) கொண்ட 

தாழ் : அலைவெண் கடத்தும் வடிப்பி வழியா கச் 

செலுத்தப் படுகிறது. 

* தற்காலத்து மேம்பட்ட துடிப்பு எண்ணிப் பிரித் 
துணரிகளில், நேோர்முனைமையுள்ள அலைப்பகுதிகள், 
பன்மை அதிர்வி (ய! ஏர்றக1௦£7) ஒன்றை முடுக்கி 

விடப் “ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அது வெளியிடும் 

துடிப்புகள், ஒரு சதுரப்படுத்திக் கட்டம் (squarer- 
51826) வழியாகச் செலுத்தப்பட்டு, மிகை வீச்சு அலைப் 

பகுதிகள் (0461810618) நீக்கப்பட்டு, பின்னர் தாழ் 

அலைவெண் கடத்தும் வடிப்பிக்குள் விடப்படுகின் றனஃ 

  

  

  

      

யிலிருந்து, குறிப்பேற்றத்துக்கு ' ஏற்ப * மாறுபடும் 

் + 
vO: வண்ட gore ee ee 

f g . வகைப்படுத்தும் உறுப்புகள் குறிப்பிறக்கம் செய்யும் இறப்புகள் 

ந... இபபட _ 
: . | 

வெல்ஸ் மி 

L 
4 ் அக | 5 

' ee, , குறிப்பேற்ற Stenoohoueer 

) ் 
6வளிநீடி 

ட ஆடை 1 ் 

ப 
று மா 

—3O 

காம் லை6வண் 

கடத்தும் வடி.ப்பு 

படம் 11, துடிப்பு எண்காட்டிப் பிரித்துணரியின் 

அ.ஐ,3- ௧௮ ஐ 

  
அடிப்படை அமைப்பு
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நேரியல்பு முக்கியமாகக் கருதப்படும் ௮. கு. 
இரும்பொவலி பரப்பு அலைவாங்கிகள் (7600200854 
160614618),அ. கு. விலக்கமானிகள் (deviation meters) 
போன்ற செயற்பாட்டுக்கருவிகளில், துடிப்பு எண் 
காட்டிப் பிரித்துணரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

பூட்டிய அலைவியற்றிப் பிரித்துணரிகள் (1௦0%67 
oscillator discriminators). இக்கடைிவகை ௮. கு. 

பிரித்துணரி, ஓர் அலைவியற்றியை அடிப்படையாகக் 

கொண்டது. இந்த அலைவியற்றியின் வெளிப்பாடும், 
௮, கு. குறிப்பும் ஒத்தியக்கப்படுகன் றன (synchro- 
212604). இதனால் அதன் அலைவெண்், உள்தருகைக் 

குறிப்பலையின் எந்த ஒரு மாறுதலையும் பின்பற்று 
கிறது. இத்தகைய அமைப்பு பயனுள்ள இரு பண் 

- புகளைப் பெற்றிருக்கக் கூடும். முதலாவதாக, அலை 
வியற்றி வெளிப்பாட்டின் வீச்சு, உள்தருகைக் குறிப் 
பலையைப் போலப் . பல . மடங்காக . அமையும், 
இந்தப் பயன்மிக்க அளவு மின்னமுத்த ஈட்டத்தைச் 
(voltage 2810) சுட்டும்; இரண்டாவதாக, உள்தரு 

கைக் குறிப்பலை, செயலூக்கமுள்ள ஒத்தியக்கம் 
அளிக்கக் கூடியதாயிருப்பின், அலைவியற்றி வெளிப் 
பாட்டின் வீச்சு குறிப்பலையைச் சார்ந்திராமல் அமை 

கிறது. அதாவது, இந்த அமைப்பு .பயனுறுதியுள்ள 
வீச்சு வரைமுறைப்படுத்தலை அளிக்க வல்லது. இவ் 
வாறு, இவ்வலைவியற்றியை மிகைப்பித்து வீச்சுக் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ௮, கு. குறிப்பலைகளைத் தரும் 
மூலமாகப் பயன்படுத்தலாம். இக் குறிப்பலைகளை, 
இதுவரை விளக்கப்பட்ட எந்தப் பிரித்துணரியும் 
பின்பற்றலாம். இவ்வகையில் பயன்படுத்தும் போது, 

கன்றைக் தறுவாங் 

      

  

அலைவியற்றி, தானே ஒரு பிரித்துணரியாக 
இல்லாவிட்டாலும், பிரித்துணரிக்கு " உள்தருகைக் 
குறிப்பலையை வழமிகும் மூண்மாக உள்ளது. 

இருப்பினும், இத்தயக்கப்பட்ட 'அலைவியற்றி 
பிரித்துணரியாகச் செயல்படக்கூடும். அது 6 வகுப் 
பில் (0 ௦1888) செயல்படுவதாகக் கொள்வோம். அப் 

போது ஒவ்வோர் அலைவுச் சுழற்சிக்கும், ஒரு மின் 
னோட்டத் தெறிப்பை(0ய51 ௦8 மொரே()மின்வழங்கல் 
அமைப்பிலிருந்து (ஐறற]49) எடுத்துக் கொண்டால் 
அம்மின் தெறிப்பின் அலைவெண், . உள்தருகைக் 
குறிப்பலையைப் பின்பற்றும்; அது குறிப்பேற்ற 
அலைவெண் கூழைக் கொண்டிருக்கும்; . அதனை 
ஒற்றி வெளிப்பாடாகப் பயன்படுத்தலாம். இருப் 
பினும், இவ்வகைச் சுற்றுவழியில், பயன்மிக்க செயல் 
இறனைப் பெறு, ஒரு குறைந்த மதிப்புள்ள இடை 
நிலை: அலைவெண் (ஆகவே : அலைவியற்றி அலை 
வேண்) தேவைப்படுகிறது. ட்ட 

தறுவாய் பூட்டிய கண்ணிச்சுற்றுகள் (ற88௦ 1௦01௨8 

100ற ர௦07(6). இவ்வகைச் சுற்றுகள் அண்மைக் 
காலத்தவை. இவற்றில் அலைவியற்றியின் அலை 
வெண் ௮. கு. குறிப்பலையை. நேரடியாகப் பயன் 
படுத்திக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. மாறாக, ஒரு கட் 
டுப்பாடு மின்னழுத்தத்தால் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

இக்கட்டுப்பாட்டு . மின்னழுத்தம், அலைவியற்றி 

வெளிப்பாட்டின் தறுவாய், ௮. கு. குறிப்பலையின் 
தறுவாய் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயுள்ள வேறு 
பாட்டைச் சார்ந்துள்ளது. படம் 48 இல் இவ்வகைச் 
சுற்றுவழி காட்டப்பட்டுள்ளது. ... oa, i 

தாழ் அலை(வண் 
கடத்தும் 7 
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அலைகிபற்றி       
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தறுவாய் ஒற்றிக்குச் செலுத்தப்படும், இரு குறிப் 
பலைகளின் தறுவாய்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேறு 
பாட்டைக் குறைத்திடும் வகையில் அலைவியற்றிக் 
கட்டுப்பாட்டு மின்னழுத்தம் இருக்குமாறு இச்சுற்று 
வழிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. ' இவ்விதமாக, 
அலைவியற்றியின் தறுவாய், உள்தருகைக் குறிப்பலை 

யின் தறுவாயுடன் பூட்டப்பட்டு, அதில் ஏற்படும் மாற் 
றங்களைப் பின்பற்றுகிறது. தறுவாய் ஒற்றியின் 
வெளிப்பாட்டில் நேர்மின்னோட்டப் பகுதியும், உள் 
தருகை அலைவெண்ணின் கூறுகளும், அதன் கிளை 

. யலைகளும் அடங்கியிருக்கும். ஆகவே அது ஒரு தாழ் 
அலைவெண் கடத்தும் வடிப்பியின் வழியாகச் 
செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வடிப் ர எல்லா மாறு 

மின்னோட்டக் கூறுகளையும் நீக்கிவிட்டு, நேர் மின் 
னோட்டக் கூறை, அதாவது, தேவையான குறிப் 
பேற்ற அலைவெண் கூறை, மட்டும் வெளிவிடுகிறது. 

தறுவாய் ஒப்புநோக்கி ஒற்றிகளையும், இவற் 
றையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், பின்வரும் உண்மை 
புலப்படும். தறுவாய் ஒப்புநோக்கி ஒற்றியில் 90” தறு 

. வாய் இடைவெளியுள்ள .. உள்தருகை, தறுவாய் 

பெயர்ப்பு. வலையமைப்பு உருவாக்கும் . பிறிதோர் 
: கஉள்தருகை மூலமாகப் பெறப்படுகிறது; ஆனால் 
தறுவாய் பூட்டிய கண்ணிச் சுற்றுவழிகளில் 
இரண்டாம் உள்தருகை, தறுவாய் ஒற்றியின் வெளிப் 
பாட்டிலிருந்து, அதாவது எதிர்முனைமைப் பின்னூாட் 
டம் மூலமாகப் (௩62௨1176 1660080%) பெறப்படுகிறது. 

.... தறுவாய் பூட்டிய கண்ணிகளின் இரண்டு இயல் 
புகள் அவற்றின் செயல்திறனை விளக்குகின்றன. 

: அவையாவன, தேக்கஅளவு இடைவெளி, உள்ளிழுப்பு 
. அளவு இடைவெளி என்பனவாகும். 

தேக்க அளவு இடைவெளி (௦10-1ஈ-182௨). இது 
, எந்தவொரு ௨ள்தருகை அலைவெண் வரை மிகப் 
பெரிய மாறுபாட்டிற்கு, கண்ணி பட்டப்பட்ட நிலை 

_ யிலேயே இருக்குமோ அந்தஇடைவெளியைக்குறிக்கும். 

் உள்ளிழுப்பு இடைவெளி (றய11-10-18௭2௦). கண்ணி 
தொடக்கத்தில் பூட்டப்படாமல் இருக்கும் நிலை 
யில் எந்த அலைவெண்களின் இடைவெளியில் பூட் 

, டிக் கொள்கிறதோ அதுவாகும். தறுவாய் பூட்டிய 
கண்ணிச் சுற்றுகள் பொதுவாக தேக்கிவைப்பு இடை 
வெளியைவிட; உள்ளிழுப்பு இடைவெளி குறுகிய 

டதாக இருக்குமாறு வடிவமைக்கப் பெறுகின்றன. 

-..... அலைவியற்றி. இக்கண்ணிச் சுற்றுகளில் பயன் 
(UGH அலைவியற்றியின் அலைவெண் அதற்குச் 
செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தால் உடனடியாக 

கட்டுப்படுத்தக் கூடியவாறு இருக்க வேண்டும், அது, 

₹*ஹார்ட்லி'' அல்லது “sre” (Hartley or 
பேர!) அலைவியற்றியாக இருக்கலாம். இதில் 
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அலைவெண்ணைக் தீர்மானிக்கும் வலையியைபுக் 
கொண்மத்தின் ஒரு பகுதி மாறுகொண்ம அரை 
கடத்திச் சிமிழியால் (87௧௦௦1) தரப்படுகிறது. அதன் 

நேோர்மின்னோட்ட உள்தருகை, இயக்க அலை 
வெண்ணைக் (operating frequency) கட்டுப்படுத்து 
கிறது. மாறாக,  இருநிலைப்பற்ற நிலைகள் 
கொண்ட பன்மை அதிர்வியை (851216 மட1(1410- 
78101) அலைவியற்றியாகப் பயன்படுத்தலாம். இதில் 
தூாண்டக்-கொண்மச் சுற்று வழி எதுவுமில்லை. மின் 
தடை-கொண்மச் சுற்றின் மின்தடைகளுக்கு, கட் 
டுப்பாடு மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படுகிறது. அது 

. அலைவியற்றியின் தடங்கலற்ற செயற்பாட்டு (1166- 
running) அலைவெண்ணைத் தீர்மானிக்கிறது. 

் தறுவாய் ஒற்றிகள். இருவகை ஒற்றிகள் நடை 
- மூறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன, 
இருமுனையத் தறுவாய் ஒற்றிகள், (இவை குறைவான 

. விலை காரணமாகவும், 50 மெகாஹெர்ட்சுக்கு ( மற் 
பட்ட அலைவெண்களில் நல்ல செயல்திறன் உள்ள 
மையாலும் நெடுங்காலமாகப் பயன்படுத்தப்படு 
இன்றன.)இரட்டை சமநறிலைப்படுத்தப்பட்ட (6௦016 

௨180064) தறுவாய் ஒற்றிகள் (தொகுப்புச் சுற்றுகள் 
 கண்டுபிடிக்கப்பட்டபின், குறைந்த அலைவெண்களில் 

இவை மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன) என்பன 

வாகும். 

“இரா. செ, 
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வானொலிமுறையாகும்.மனிதரால்நொடிக்கு 15முதல் 
75,000வரைஅலைவுகள் கொண்டஒலிஅலைகளை மட் 

டுமே கேட்க முடியும். இவை கேள் அலைவெண் (00010 
7602) எனப்படும். இசை நிகழ்ச்சிகள், உழை 
யாடல்கள் போன்ற கேள் அலைவெண்ணில் உள்ள 

_, ஒலிகள், வானொலி: நிலையத்தில் மின்காந்த அலை 

 15களரத வாற்றப்பட்டு ஒலிபரப்பப்யடு் றன... இவை . 
நெடுந்தொலைவுக்குச்செல்வதற்குப் போதிய வலிமை 

எனவே, உயர் அலைவெண் கொண்ட, 

இறன் வாய்ந்த ஊனர்இு அலைகளின் (0310 waves) 
மேல் ஏற்றி, இவை பரப்பப்படுகின்றன. இவ்வாறு 
கேள் அலைவெண் அலைகளை, மிகவும் அஇக அலை 

வெண்ணுடைய அ௭ர்து அலைகளின் மேல் ஏற்றி 

அனுப்புவதைக் குறிப்பேற்றல் (௪௦0ப121101) என்கி 
றோம். வீச்சுக் குறிப்பேற்றம் (வீ. கு) (௨1110௦ 
௦0ய1811௦0, க18)  அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 
(௮.கு) (706000 ௬௦0112(100, 778) என இருவகைக் 

குறிப்பேற்றங்களை வானொலி: நிலையங்கள் பயன் 
படுத்துகின்றன. அவை. முறையே வீ.கு வானொலி 
நிலையங்கள்,. ௮.கு. வானொலி. நிலையங்கள் என 
அழைக்கப்படுகின்றன... வீ.கு. அமைப்பில் . (4.4, 

898101), உளர்தி அலையானது சுழியிலிருந்து : (2620) 

வீச்சின் (௨ய!11ய08) இருமடங்கு. அளவுக்கு.முன்னும் 
பின்னும் மாறும்போது குறிப்பேற்றம் பெருமமா 
கிறது. இது 100 வீழுக்காட்டுக் குறிப்பேற்றம் எனப் 
படுகிறது. ஆனால், ௮.க. முறையில் (17.14. ஏம) 
வானொலி அலையின் வீச்சு மாறாமலே இருக்கும். 
குரல் மின்னோட்டங்களுக்கு (40106 பொம(8) ஏற்ப, 
அலைவெண் மாறுபடும். ௮.கு. அமைப்பில் பெருமக் 

குறிப்பேற்றம் (maximum 0040181100), ஒலிபரப் 

பப்படும் அல்லது . பெறப்படும் .அலைவரிசையால் 

அல்லது அலைப் பட்டையால் (௬0ம் ௦7 (6 5800) 

தர்மானிக்கப்படுகிறது, .. இக் காரணத்தால்தான், 

௮.கு. வானொலி நிலையத்தின் அலைவெண் பட்டை 

eon (frequency 2008), வீ.கு. வானொலி நிலையத் 
பட்டைகளைவிட... இருபது 

மடங௩்குஅகன்றனவாக அமைகின்றன. 545 . முதல் 

3605 கிலோஹெர்ட்சு வரை . உள்ள செந்தர வீ.கு. 
ஒலிபரப்பு அலைப்பட்டைகளில் பல விரிவான கால் 
வழிகளைப் (0200618) பெற முடிவதில்லை. ஆனால், 
௮.கு. ஒலிபரப்புகள், 88 முதல் 108 மெகாஹெர்ட்சு 
வரை. அமைந்த ' அகலமான அலைப்பட்டைகள் . 
கொண்டுள்ளவையா தலால் ' அ,கு.அமைப்பில் பல் 

வேறு ஒலிபரப்பு நிலையங்களுக்குப் போதுமான 
இடைவெளி கொண்ட அலைப்பட்டைகளை ஒதுக்க 
முடியும். காட்சிக் குறிப்பலைகள் மட்டுமன்றி 

- தொலைக் காட்சி நிலையங்களிலிருந்து ஓலிபரப்பப் 
படும் ஒலியும் ௮.கு. அலைவெண்களிலேயே ஒலி 
பரப்ப முடியும். | பகல் ஆசன உடல 

ம பல்வ பி ஆ 

 உளர்தி அலையின் அலைவெண்ணை & (frequency 
௦1 கோப) தக்கபடி மாறச் செய்து, ' அலைபரப்பும் 

_ தனித்தனியே 

் வானொலி 

- ($ற60100) சிக்கனமான. முறையில், பல்வேறு பணி 
் களுக்காகப் பயன் படுத்தக்கூடிய வகையில், விலக்கத் 

8,
 

மூறையே : அலைவெண் குறிப்பேற்ற வானொலி 
முறை அல்லது அலைபரப்பு முறையாகும் (7, 14. 
8௧01௦ 3௦௧0௦85102), . இடைநிலை அலைவெண்ணி 

லிருந்து எந்த அளவுக்குப் பெயர்வு உள்ளது என்பது, 
குறிப்பேற்றம்செய்யும் Nex nip 555 De (modulating 
011826) பெரும , (மகம) : மதிப்பையும் அதன் 

'.. அலைடுவண்ணையும் பொறுத்தது. ஊர்தி அலை 
வெண்ணின் எந்தவீதத்இல் (226)மாறுதல்கள் நிகழும் 
என்பதைக் குறிப்பேற்றம் செய்யும் குறிப்பலையின் 

அலைவெண் முடிவு செய்கிறது. இந்தக் குறிப்பேற்ற 
முறையின்போது ௮.கு.பக்க அலை வரிசைகள் அல்லது 
பக்க , அலைப்பட்டைகள் . (6106 bands) aor 
கின்றன. இவை, கேள் ,அலைவெண்ணுக்கு ஈடான 
இடைவெளிகள் உள்ளவையாக, ஒன் றிலிருந்து ஒன் று 

.பிரிக்கப்படுகன்றன. இடைநிலை 
அலைவெண்ணிலிருந்து மிகவும் விலகவிலகிப் பக்கு 
அலைப்பட்டைகள் உண்டாக உண்டாக, இவற்றின் 
வீச்சு  தொடர்த்து. குறைந்துகொண்டே “போகிறது; 

: குறிப்பேற்றம் செய்யும் குறிப்பு. , அலையின் வீச்சைப் 
பொறுத்து, . 

- பட்டைகளின் எண்ணிக்கை அமையும், ஊர்தி அலை 

பயன்மிகு (8121410801) பக்க அலைப் 

வெண் மாற்றம், ஒலி பரப்பப்படும் குறிப்பு அலை 
யின் பெரும அலைவெண், இவ்விரண்டின் விலக்கத் 
தகவு (06118(1௦௩ 78110) சிறுபின்ன த்திலிருந்து பெரிய 

- எண்கள் வரை, எந்தத் தெரிந்தெடுத்த மஇப்பாகவும் 
இருக்கலாம். விலக்கத்தகவு அதிகமாக ஆக, ஒலிபரப் 
பிற்குத் தேவையான அலைப்பட்டையின் அகலமும் 
அதிகமாகிக் : கொண்டே . போகிறது. பற்பல 

.. நிலையங்கள்,  அலைமாலையைச் 

தகவுகள் _ செந்தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

அலைப்பட்டை அகலம், 
காண்க, 

.. அ.கு.வானொலி நிலையத்திலிருந்து பரப்பப் 
- படும் அலைத்திறனின் அளவு (0960) குறிப்பேற்றம் 
செய்யும்போது. மாறாமல் நிலையாகவே இருக்கும்; 
வெளிப்படுத்தப்படும் அலைவெண் களின் மாறுதலில் 

| எல்லா அலைபரப்புச் செய்திகளும் அடங்கியிருக்கும். 
் இடைநிலைஅலைவெண் , அல்லது உஊர்இஅலைவெண், 
ஒவ்வொரு வானொலி : நிலையத்திற்கு '. மட்டுமே 

“ உரியதாக, ஆட்சி அதிகாரம் பெற்ற அரசால் ஒதுக் 
கீடு செய்யப்படுவதாகும். -::: தது 

ட்ட. fee I owe, pe ET ge EER is We etal: 

..! விலக்கத்தகவு எதுவாயினும், ௮.கு. அலைபரப் 
பியின் (transmitter) வெளிப்பாட்டு அலையில் 
(output wave), வீச்சு மாறுதல்கள் இல்லாமையால் 
இம்முறை ஒலிபரப்பு, அலைவாங்கியைச் (7600460) 
சூழும் வீச்சுக் குறுக்கீட்டுச் சிக்கல்களுக்கு (1௦1617818006 
ற1001806) முழுமையான மாற்றாய் அமைந்துள்ளது. 
அ.கு.அலைவாங்கு, : அ.கு.அலைபரப்புக்கு மட்டுமே 
துலங்கும் (1690000).ஆகவே, குறிப்பலை நேரியலாகப் 

ம



(linesrly) பெருக்கப்படுவதில்லை. 
குறிப்பலையானது மிகைக்கப்படுகிறது (௨ற114160); 
வரம்புப்படுத்தியில் (11071/8£) . தறிக்கப்படுகிறது 
(clipped); பல கட்டங்களில் . மீண்டும் மீண்டும் 

மிகைக்கப்பட்டுத் தறிக்கப்படுகிறது. இதன் விளை 
வாக வீச்சில் ஏற்படும் மாறுபாடு முழுவதும் நீக்கப் 
பட்டு விடுகிறது. ௮.கு. குறிப்பலையானது அலை 
வெண் பிரித்துணர் சுற்றுவழியில்(060ம6ய0 018011 07/- 
81407 017010) வீச்சுக் குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்ட. 
குறிப்பலையாக மாற்றப்படுகிறது. ஊர் திஇரைச்சல்/ 
இரைச்சல் திறன்தகவு (carrier-plus-noise to noise 
power ratio) 12 @_ ue (dB) 4a QaaquGurs, 
இரைச்சலற்ற ஒலியைப் - பெற . முடிகிறது, இம் 
மதிப்பே இரைச்சல் முழுவதும் அடங்கத் தொடங்கும் 
வாயில் மதிப்பாகும் (threshold value). 

yee 

i ரே : screens பயன்படுத்துகின்ற இரு 
அலைபரப்பு நிலையங்கள் : அண்மையில் ஒன்றும், 

தொலைவில் ஒன்றும் இருப்பினும், குறுக்டேற்ற 
முறையில் அ.கு.அலைவாங்கியில் அலைகளைப் பெற 
முடியம். ஏனெனில், வலிமைமிக்க : அலையையே 

அ.கு.ஒலிவாங்கி கவர்ந்திழுக்கும், நமக்குத் தேவைப் 
படும் குறிப்பலை, குறுக்கிடும் அலையைவிடச் சிறி 
தளவே வலிமை அதிகம் (3 முதல் 6 டெசிபல்வரை) 
பெற்றுள்ளதாய் இருந்தாலும்கூட நமக்குத் தேவை 
யான குறிப்பலையே அலைவாங்கியால் கவரப்படும், 
இது கவர். விளைவு ' (08ற(116 64/20) எனப்படும். 
மாறாக, : வீ. கு. வானொலியில் - அலைகளிடையே 95 

டெசிபல் (2) வேறுபாடு இருந்தாலும் ' 
இருப்பதைக் காணலாம், 1 ௨ 

vee மு தி ஜு 

பெரும்பாலான AG. அலைவாங்கிகளில் அப; 
யாக்கச் . & Doers (muting circuit) பொருத்தப் 

பட்டுள்ளது. குறிப்பலை .crgeyd BedorsGurg 

இச்சுற்றுவழி கேட்புக்கால்வழியை அமைதிப்படுத்தி 
விடுவதன் விளைவாக, நாம் பெறவிரும்பும் கால்வழி 
அல்லது அலைவெண்ணில் எந்த ஒலிபரப்பும் இல்லா 
விட்டாலும் ஒலிபெருக்கியில் வழக்கமாக ஏற்படும் 
(loud speaker) “oven...” என்ற. எரிச்சலூட்டும் 
இரைச்சல் உண்டாவ இல்லை. ் 

. ௩டஅ.கு. அலைபரப்புமுறையின் பயனபாடு,௮.கு. அலை 
பரப்புமுறை . தொலைக் காட்சி ஒலிஅலைபரப்பு ் 

(television sound), இயங்கும் ஊரர்தித்தொலைபே௪ 

(௦0116 ர8011௦ (6/3), வானொலி கூப்பிடு பணி 
(78010 நஷர்றத 887706), . வானொலி அஞ்சல் . பணி 
(radio , relaying), தொலைவரியியல் 
தொலைஅச்சு. ((61802121102), உருவ நேர்படி பரப்பு 
முறை (facsimile), செயற்கைக் கோள்கள் மூலம் ' 
கண்டம் விட்டுக் கண்டத்துடன் தொலைபே௫ மூலம் 
தொடர்பு . கொள்ளல் 

சீ 

உண்மையில், . 

" குறுக்கீடு 

(1616218113), . 

; (satellite intercontinental ் 

. அலைவெண் குறிப்பேற்ற வானொலிமுறை 455, 

௦௦௦௯10௧110) போன்ற பல துறைகளில் 3.6. 
அரப்பு முறை கையாளப்படுகிறது. . 

௮,கு. படமுறைச் செய்தித்தொடர்புக்கும், இலக்க 
முறைச் செய்தித் தொடர்புக்கும் (812102 800 121421 

௦0௦10ய11010010811009) . பயன்படுத்தப்படுகிறது. ௮.கு. 
முறையோடு தறுவாய்க் குறிப்பேற்றமும் (00256 
modulation) கையாளப்படுவதுண்டு, ஆனால், இம் 
முறையில் எவ்வகைக் குறிப்பேற்றத்தைக் கையாண் 
டாலும், வெளிப்பாட்டு அலைவடிவம், அலைஷஒற்றல் 

(061821100), இரைச்சல் தவிர்ப்பு போன்ற செயல் 
முறைகளைப் பொறுத்தவரையில், பின்பற்றப்படும் 
தொழில் நுட்பம் ஒன்றேதான். 

அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறையில் அலைபரப்பல், 
பன்னாட்டு ஒப்பந்தப்படி, உலகன் பெரும்பகுதியில், 

88 முதல் 108 மெகாஸணெர்ட்சு வரை உள்ள அலை 
வெண் பட்டை. அலைவெண் குறிப்பேற்ற ஒலிஅஎல 
பரப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள து, பல்வேறு 

வானொலி நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்புவதற்காக, 
அமெரிக்காவில் 800 கிலோஹெர்ட்சு இடைவெளிகள் 
கொண்ட கால் வழிகள் செந்தரம் செயயப்பட்் 
டுள்ளன. இவற்றில் அலைவெண் விலக்கத்தகவு 5 
ஆகும். அதாவது, ஊர்தஇு அலைவெண்ணுக்கு மேலும் ' 
கீழும் 5 பயன்மிகு '(81ஜர்(1800) பக்க அலைவெண்் 
பட்டைகள் கிடைக்கின்றன; ஊர்தி அலைவெண்ணின் 

பெருமவிலக்கம் * 75 கிலோஹெர்ட்சு. கிட்டத்தட்ட 

4000 ஷஹெர்ட்சுக்கு மேற்பட்ட குறிப்பேற்ற அலை 
வெண்களில், ஒரளவு சிறிய குறிப்பலை திறனே இருப் 
பதால், ஒலிபரப்பின் கேள் குறிப்பலையை (001௦ 
signal) இணைக்குறிப்பேற்றம் (றா 08816) செய் 
வதன் மூலம், நாம் பெறும் ' குறிப்பலை-இரைச்சல் 

தகவை மேம்படுத்தலாம்.இகனால் உண்மை நிகழ்ச்சி 
களின் சமநிலையை மீண்டும் பெற, எல்லா அலை 
வாங்கிகளிலும் முழுநிரப்பு (0௦யற01805012133) இணை க் 
குறிப்பிறக்கம் (0660018518) தேவைப்படுகிறது. உண்: 

மையில் இணைக்குறிப்பேற்றம், மிகக் குறைந்த 

கேள் அலைவெண்களில் தாய அலைவெண் குறிப் : 

பேற்றமும், பிறகு பொதுவாக மாறி, மிக உயர்ந்த 

கேள் அலைவெண்களில் தறுவாய்க்குறிப்பேற்றமும் 

கொண்ட கலப்புக் குறிப்பேற்றத்தையே உண்டாக்கு 

கிறது. 

தொலைக் காட்சியில் ஒலி அலை செலுத்த 

அலைவெண் குறிப்பேற்றமே பயன் படுத்தப்படுகிறது. | 

ஆனால் இவ்வலையின் பெருமவிலக்கம் 85 மெகா- 

ஹெர்ட்சு ஆகும். சில நிகழ்ச்சிகளின் குறிப்பலைக்கு 

இணைக் குறிப்பேற்றமும் © முமம்கான்ணப்பலை 

துண்டு. ் 

. வணிக "ஒலிபரப்புப் பணி (Subscription service). 

௮,.கு. ஒலிபரப்பு நிலையங்களின் ஒலிபரப்பும்



456 அலைவெண் குறிப்பேற்ற வானொலிமுறை 

அலைவரிசை மிகப் பரந்ததாக இருப்பதால், ஒரே. 
நேரத்தில் வழக்கமான நிகழ்ச்சிகள் தவீர பல்வேறு 
வகையான வணிக ஒலிபரப்புப் பணிகளை மேற் 
கொள்ளமுடிகறது.மிகப் பலதிறப்பட்டநிகழ்ச்சிகளுக் 
குரிய அலைவெண்களுக்கும் (002126 17ச0020012) 
ஏற்ப பல அலைவெண்சளில் குறிப்பேற்றம் செய்தல், 
அலைவெண்பகுப்பு- பன்முகப்படுத்தல் (7600610037 

01412400 மய/(1ற1க1௩ஐ)செயல்முறையால் செய்யப்படு 

கிறது.25முதல்75 கலோஹெர்ட்சு வரையுள்ள அலைப் 
பட்டைகள் இடம்பெற்றுள்ள ௮. கு. செய்யப்பட்ட 
துணை oi §) அலைகளைப் (500௦௨00162 ௨2165) பயன் 

படுத்தி ஒன்று முதல் மூன்று தனித்தனி ஒலிபரப்பு 
களை, வணிக நிகழ்ச்சிகளுக்கும், பிறவகை நிகழ்ச்சி 
களுக்கும் பயன்படுத்துதல் இவ்வகையில் ஒரு சிறப் 
புப் பயன்பாடாகும். இந்தப் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
அலைகளை வழக்கமான வானொலிக் கேளலைக் 
கருவிகள் ஈர்ப்பதில்லை; ஆனால் இதற்கென சத் தனிக் 
கேளலைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தப்படுகின் றன . 
இவற்றில் வழக்கமான மற்ற ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சி 
களை ஒதுக்கிவிடப்படுகின்றன, மாறாக, பன்முகப் 
படுத்தப்பட்ட ௮, கு. ஒலிபரப்பில், ஏதேனும் ஒன்று , 
ஈர்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறான பன்முகப்படுத்தப் 

பட்ட சிறப்பு ௮. கு, ஒலிபரப்பு முறைகள் ‘An 
புச் செய்தித் தொடர்பு அதிகார இசைவுகள் 
(special communication authorisations, S.C.A.) 

என அழைக்கப்பெறுக&ன் றன. - . இவ்வகை 
ஒலிபரப்பில் ஒலிபரப்புத்தரம் இயல்பான ௮. க. 

ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சிகளை விடக் குறைவாகவே இருக் 
கும். இவை குறிப்பேற்ற அலைவரிசையில் மிகக் 
குறுகிய பகுதியில் 
மொத்தத் திறனில் சிறிதளவே பயன்படுத்துவன. 

இருப்பினும், இத்தகைய சிறப்பு ஒலிபரப்புகள் நிறை 
வாகவும் பரவலாகவும் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப் 
படுகின் றன. 

- திட்ப ஒலிபரப்பு (8427601௦4௦ broadcasting), 
தற்போது பரவலாக நிறுவப்பட்டு வரும் மற்றொரு 

௮. கு. ஒலிபரப்பு, முப்பருமான ஒலி நிகழ்ச்சிகளை ' 
ஒலி பரப்புவதாகும். இதற்குத் திட்ப ஒலிபரப்பு 
என்று பெயர், இவ்வகை நிகழ்ச்சிகளைப் பெறு 
வதில் முழுமை அளிப்பதற்காக திட்ப ஓலிவாங்கி 
களும் (stereo receivers), இடைவெளிவிட்டுப் 
பொருத்தப்பட்டுள்ள தனி ஒலிபெருக்ககளும் பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன. நாம் இருகாதுகளால் கேட்பது 
போன்று, நிகழ்ச்சிகளை ஈர்க்க இரண்டு ஓலி அலை ' 
மாற்றிகள் (1427௦0 ௩௦066) பயன்படுத்தப்படுவதால் . 
இவை ஒலித் திட்பத்தை . (auditory perspective) 
அளிப்பதோடு இயற்கையான பரந்தவெளித் தன்மை : 

யையும் (210781 80206 611601) அளிக்கின்றன. இரண்டு * 
ஒலி ' அலைமாற்றிகளிலிருந்தும் வெளிவரும் மின் 
அலைகள் தனித்தனியே, பனமுகப்படுத்தல் முறையில் 

இயங்குவன.  ஒலிபரப்பியின் 

ஒலிசெலுத்திக்குள் விடப்படுகின்றன; ஒரே ஊர்இு 
அலைப்பட்டையில் இவை வெட்டவெளியில் செலுத் 
தப்படுகின்றன; பெறுமிடத்தில் ஒலிவாங்கியில் பிரித் 
தெடுக்கப்பட்டு, மிகைக்கப்பட்டு, இரு தனியரன 
இடைவெளி விட்டுப் பொருத்தப்பட்ட ஒலிபெருக்கி 
களில் திரும்பக் கேட்கப்படுகின்றன. :. : so * 

திட்ப ஒலிபரப்பில், திட்பமில்லா ஒலிபரப்புக் 
கான ௮. கு. ஒலிவாங்கிகளிலும், இயல்பாக நிகழ்ச்சி 
களைப் பெற வழிவகை செய்தாக வேண்டியுள்ளது. 
இதில் உள்ள இரண்டு ஒலிஅலை மாற்றிகளையும் 
இடம் (இ), வலம் (வ) எனக் கொள்வோம். . நேரடி 
யான நிகழ்ச்சியின் அலைக் குறிப்பேற்றத்துக்கு, 
இ, வ .. அலைமாற்றிகளிலிருந்து ... வெளிவரும் 
அலைகள், இணையும் முனைமை கொண்டனவாகக் 
கொண்டு (80010446 ற௦1க11(166] இணைக்கப்படுகின் 
றன. ஆனால் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தட்ப ஒலிக் 
கால்வழியில் இ, வ அலைமாற்றிகளின் மின்அலைகள், 
எதிர்த்தறுவாய்க்கு மாற்றப்பட்டுச் (8511045601) 
செலுத்தப்படுகன்றன. நேர்க் கால்வழியில், இயல் 
பான ௮, கு. ஒலிவாங்கிக்கு மொத்த இயற்கையான 
குறிப்பலைகளும் (இ--வ) செலுத்தப்படுகின் றன. 
இட்ப ஒலிக் கால்வழியில், (இ-வ) குறிப்பலைகள் 
செலுத்தப்படுகன்றன. . : ஒவ்வொரு கால்வழியி 
லும் ஒத்த இணைக்குறிப்பேற்றம் செய்யப் 
படுகிறது; எனவே, ஒத்த ஒலியியல் மூலத்தின் 
நம்பகத்தன்மை (sound fidelity). கிடைக்கிறது. 
ஏனெனில் இ-வ, இ-வ ஆ௫ய குறிப்பலைகள் மாற் 
றுத் தறுவாய் கொண்டவையாக, ஒரு கால்வழி 
யில் உயர் ஒலிப்பெருமம் (ரஹ். volume peak) oH 
படுகையில் மற்றதில் அதன் ஒலிச் ௪ிறும நிலையில் 
உள்ளது. ஒவ்வொரு கால்வறியும், அதன் மிசு அதக 
மதுப்புள்ள குறிப்பலைகள் உ௨ச்சத்திலிருக்கும்போத, 
மொத்த அலைவெண் விலக்கத்தில் ஏறத்தாழ பாதி 

வரைக்கும் இடம்பெறக் கூடியவை, கிடைக்கக் கூடிய 

இறனை இரண்டும் கூட்டாகவும் ஓரளவு சமமாகவும் 

ப௫ர்ந்து கொள்ளும்போதும். திட்பமிலலா (ஒலி- 

பரப்பு)  ஒலிவாங்கி, இப்பன்முகப்படுத்தப்பட்ட : 
கால்வழியால் ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் செயல் ' 
படுகிறது. வல தேட ய ஃ 3 

"' இவ்வமைப்பில், சமச்சீரான பக்க அலைவெண் 

பட்டை.மட்டுமே செலுத்தப்படும் வகையில், அடக்கப் | 

wit. (suppressed) 38 கிலோஹெர்ட்சு ' துணை. 

ஊர்தி அலையில், இ,வ கால்வழி வீச்சுக் குறிப்: 

பேற்றம் செய்யப்படுகிறது; ஆனால் தாழ்நிலையில் 

உள்ள 19 கலோஹெர்ட்சு முன்னோடி. அலையும் ' 

(pilot ௬௧16) கூடவே செலுத்தப்படுகிறது. (இந்த 19 
இலோஷஹஷெர்ட்சு : அலைவெண்ணிலிருந்தே முன்ன : 

தாசு ஒடுக்கப்பட்ட :. துணைகஊர்தி அலை பெறப் ் 

பட்டது). முன்னோடி அலைவெண்ணும் வீச்சுக் :



குறிப்பேற்றமுற்ற பக்க அலைப்பட்டையும்,முதன்மை 
ஊனர்தி அலையை அலைவெண் குறிப்பேற்றம் செய் 
இன்றன. ஒலிவாங்கியில் பெறப்படுவதற்கு, இந்த 38 

கஇிலோஹெொரட்சு துணை ௫௪எர்தியலை, 19 கிலோ 
ஹெர்ட்சு முன்னோடி, அலையின் இரண்டாம் கிளை 
wre (harmonic) பெறப்படவேண்டும்; அதே 

நேரத்தில் வீ.கு. பக்க அலைப்பட்டையும், சரியான தறு 
வாயிலும் லீச்சிலும் இணைந்திருக்கவேண்டும். 

௮, கு. தட்ப ஒலிபரப்பு அமைப்பில், தொடக்கம் 
முதல் இறுதிவரை, முக்கியமாக ஒலிபரப்பும்போது 
கடும் தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது. 

இதற்கான தொழில்நுட்பத் தரக்குறிப்புகள் நடை 
முறையில் செந்தரம்கெய்யப்பட்டுள்ளன. துட்ப ௮. கு, 
ஒலிபரப்பு நிலையம் (516120 8. 14, 5181100) சிறப்புச் 
செய்தித் தொடர்பு அதிகார இசைவுப் பணிகளையும் 
ஒலிபரப்பலாம். இவ்வகை ஒலிபரப்பு, திட்பப் பன் 

முகப்படுத்தப்பட்ட கால்வழியில் (stereo multiplexed 

channel) பயன்படுத்தப்படும் அலைவெண்ணைக் 

காட்டிலும் அதிகமான அலைவெண்களில் செயல் 

படும்; 67 கஇலோஹெர்ட்சு துணை 2லர்தி அலை 

இம்முறைக்குப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப் 
படுகிறது. 10 விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான அலை 
வெண் விலக்கமே இகில் பயன்படுத்தப்படவேண்டும். 

நானிலை ஒலிபரப்பல், இடது முன்னணி, வலது 
முன்னணி, இடது பின்னணி, வலது பின்னணி என்ற 
நான்கு ஒலிஅலை மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தி ஒலி 
பரப்பும் தொழில் நுட்பத்தைக் கொண்டதே 

நானிலை geluguuc (quadraphonic broadcasting) 

எனப்படுகிறது. 1975 இல் இத்தொழில் நுட்பத்தில் 
பரவலான ஆர்வம் ஏற்பட்டது. பின்னணி இசைக்கு 
நான்கு ஒத்த ஒலிபெருக்கிகள் பொருத்தப்பட்ட 
அமைப்பு, சூழ் ஒலி (301700 50000) எனப்பட்டது. 

இடைவெளிவிட்டதும் (015066), அணியாயமைந் 
துதும் (ருூகாாம்பு ஆகிய வேறுபாடு, துணை அசர்திக் 
குறிப்பலைகளின், எண்ணிக்கை, குறிப்பலைகளை 
ஏற்றிக்கொள்ளவும் (802௧016) பிரித்தெடுக்கவும் 
(unscramble) பயன்படும் குறிப்பலைகளின் ஒதுக்கீடு 
ஆடூயவை, எந்த மாதிரியான அமைப்பானாலும் 
அவை கஇடைக்கிற ஒற்றை . அடியொலி சார்ந்த 
(monophonic), . பலதிசை ஒலி மூலங்கள் கொண்ட 

(8161601001) கருவிகளைக்கொண்டு இயங்குவதாக 
இருக்கவேண்டும். : 

பின்னணி ஒலியை மட்டுமே கேட்க விரும்பினால், 
வழக்கமான ௮. கு. திட்ப ஓலிவாங்கியிலிருந்து வெளி 
வரும் அலையை, அமைப்பின் பின்னணியிலுள்ள 
இரண்டு ஒலிபெருக்கிகளில் மட்டுமே செலுத்தும் 
(பாதி இணைப்பைப்' (halfer connection) பயன் 
படுத்திக் கேட்கலாம். இந்த எளிய முறையில் எல்லா 
வகை நிகழ்ச்சிகளிலும் பின்னணிக் குறிப்பலைகளை 
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மட்டும் பெற்றுப் 
ஒலியைப் பெறலாம், 

பெரிதும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய 

இயங்கும் ஊர்தியில் அ. கூ. ஒலி செலுத்தல். 

(8. ௫, Mobile Transmission). Qui gidach cn gy 

காப்பு நிறுவனங்கள், தொழில், வணிக நிறுவனங் 
கள், பயணத்தின் இடைவழியில் உளர்தியிலிருந்த 

வாறே தொலைபேசித் தொடர்பு விரும்பும் தனிப் 

பட்டவர்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான ௫2ர்திகளைத் 

தேவையான கருவிகளைப் பொருத்தி நகரும் ௮. கு. 

ஒலிபரப்பு நிலையங்களாகப் பயன் படுத்துகின்றனர். 

இவ்வகையான ஓலி அலைசெலுத்திகளின் வெளி 

யீட்டுத்திறன் 10 முதல் 30 வாட்டாகும்,. 1 முதல் 

6 வாட்டு வரை திறனுள்ள, கையில் பீடித்துக் 

கொண்டு பேசுகிற ஒலிக்கருவிகளும் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. இத்தகு பேசும் வசதியைப் பெறப் 

பல்லாயிரக் கணக்கானவர் விரும்புவதால், ஒவ் 

வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்படும் அலைப்பட்டை. 

அகலம் 15கிலோஹெர்ட்சுக்குக்குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

௮ளர்இயிலிருந்து தொலைபேசி வழி பேசுவது 

தொடர்ச்சியற்றது; ஒர் இடத்திலிருந்து பேசுவதைச் 

செலுத்த மட்டுமே இயலும். ஒலிவாங்கிகள், அவற்றின் 

கால்வழியில் வரும் எந்த உட்புற அழைப்பையும் 

பெறக்கூடியவை. பேச விரும்புவர், கை அமைப்பில் 

(18005) உள்ள பொத்தானை அ-ழக்கிவிட்டுப் 

பேசும்போது ஒலி அலைச் செலுத்தி இயங்கி பேசுப 

வரின் குரலை வெளிவிடுகிறது, இவ்வகையில், ஒரே 

கால்வழியை, அது தெளிவாக இருப்பதையறிந்து 

பலர் படர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

தரையில் ஓரிடத்தில் நிலையாக நிறுவப்பட்டுள்ள 

அடிப்படை. ஒலிபரப்பு நிலையங்கள் 250 வாட் வரை 

வெளியீட்டுத் இறனுள்ளவை. இவற்றின் நில உலக 

நேரடிக் கேட்பு இடைவெளி, நல்ல சமத்தரையில் 40 

கி.மீ. ஆகும்; மலைப்பகுதியிலும், காடுகள் அடர்ந்த 

பகுதியிலும் இக்கேட்பு இடைவெளி இதைவிடக் 

குறைவு. உயரமான சுட்டிடங்களிலும், மலைப்பகுதி 

களிலும் ஒலிஇருப்பிகள் (60821609) அமைப்பதன் 

மூலம் இக்கேட்பு இடைவெளியை இரட்டிப்பாக் 

கலாம். ஒலிதிருப்பி உள்தரு குறிப்பலையை ஒரு 

குறித்த அலைவெண்ணில் பெற்று, பிறிதொரு 

அலைவெண்ணில், அதிக ஒலி செலுத்தும் திறனுட 

னோ, உணர்சட்ட ஈட்டத்துடனோ antenna gain) 

அல்லது இரண்டும் கொண்டோ மீள ஒலி பரப்பும். 

பல விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அலைவரிசை 

ஒதுக்குவதில் உள்ள நெருக்கடி, இரண்டுக்கு மேற் 
பட்ட நெருக்கமான அலைவெண்கள் ஒருங்கிணைவ 

தால் ஏற்படும் இடைக்குறிப்பேற்றம் (1ஈம21ஐ00ய18- 

tion) போன்ற இடர்ப்பாடுகளைத் தவிர்க்கப் பல 

புதிய வழிமுறைகள் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன; '
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800மெகாஹெர்ட்சு அளவுபுதிய அலைப்பட்டைகளும் 
ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன. அலைவெண் குறிப் 
பேற்ற முறைக்கு மாற்றாக, ஒற்றைப் பக்க அலைப் 
பட்டை (510216 sideband), அகன்ற அலைமாளை 
(518௧ம் 5ற௦௦1ய), பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சு ஒலி 
(stored speech) போன்ற தொழில் நுட்பங்களும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செந்தரம் செய்யப்பட்ட 
தகவல் குறிப்புகள் மட்டுமே அனுப்பும் அமைப்பு 
களில், பேச்சை (ஒலியை) அறவே நீக்கிவிட்டு அத ற்குப் 
பதிலாக அடிப்படைத் தகவலைச் (4418) செலுத்தல் 
மட்டும் கையாளப்படுகிறது. ் 

வானொலி கூப்பிடுபணி (172010 Paging service). 
இதற்கான ஒலி அலைச் செலுத்திகள், மிக அதக 
வெளிப்பாட்டுத்திறன், அதாவது, 600:: வாட்டுகள் 
வெளிப்பாட்டுத் இறனுள்ள, மையமாக * அமைந்த 
ஓர் ஓலி அலைச் செலுத்தியையோ 60 வாட்டுகள் : 
திறன் கொண்ட பல ஒலி அலைச் செலுத்தகளையோ 
கொண்டவை, இவை, தமது இயக்க இடைவெளி 
முழுவதும்,சல ஹெர்ட்சு அலைவெண் வே றுபாட்டில், 
ஒரேநேரத்தில், எல்லா இடங்களிலும் கேட்குமாறு 
ஒலிபரப்புகின்றன. இதனால் சட்டைப்பையில் 
வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய றிய ஒலிவாங்கிகளும், 
கட்டிடங்களின் உள்ளேயும், ஊர்இகளிலும் பொருத் 
தப்பட்டுள்ள இறன் குறைந்த ஒலிவாங்களும் கூட 
இவ்வொலியை ஈர்க்க முடிகிறது, ஆயினும் இவ்விதம் 
கேட்பதில் இடைக்குறிப்பேற்றத்தால் பல தொல்லை 
கள் விளைகின்றன. “பிப் பீப்'” எனும் ஒலி எழுப்பி 
களும் (0௦₹008), குரலெழுப்பிக் கூப்பிடும் கருவிகளும் 
(voice 0௨2615) கூடத் தற்போது பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. பீன்னதில், தொலைபேசியில் பேச விரும்பு 
வரின் குரல் ஒலிபரப்பப்பட்டு, கையில் எடுத்துச் 
செல்லக்கூடிய ஒலிவாங்கி , தகவலைப் பெறுகிறது. 

“ par அறைவகை ஒலிபரப்பு (0வியிலா systems), 
இந்த அறை அமைப்புகள் புதிய 800 மெகாஹெர்ட்சு 
அலைவரிசையில் இயங்கும் சாதனங்களைப் பயன் . 
படுத்துகின்றன. : நகர்ந்து கொண்டே! பேசுகிறவர், , 
நகர்புறச் சூழலில் ஒரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற் : ம 

குச் சென்று கொண்டே பேசலாம், அவர் ஒரிடத்தி . 
லிருந்து பேச ஆயத்தம் செய்தாலும், வானொலி. . 
தொலைபேசி இடைத் தொடர்பு . : அழைப்பை 
ஏற்றாலும், இந்த அமைப்புகள் 
அவரது இயக்கத்தைப் பின்பற்றுகின்றன. நுண் செயல் 
பொறியின் (௯1:0௦ றா௦௦6580) கட்டுப்பாட்டில் இவை 

தொடாந்து, . 

இயங்க வேண்டியவையாய் உள்ளன. அப்போதுதான் 
இவ்வமைப்பில் செய்ய விரும்பும் செயல்கள் அனைத். 
தையும் செய்யமுடியும், 

க க படட 

வானொலிமுறை அஞ்சல் பணி (8201௦ ரசிஷரமத). ' 
நிலத்திலும், நீரிலும் செயற்கைக் கோள்கள் வழியாக ' 
விண்வெளியிலும் நுண்ணலையின்மூலம் வானொலி ' 

முறையில் அஞ்சல்செய்ய அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 
பயன்படுகிறது. இம் முறை.பில் ஒரே நேரத்தில் 
பல்லாயிரக்கணக்கான தொலைபே௫ உரையாடல் 
களையும் பல்வேறு தொலைக்காட்சிக் கால்வழி 
களையும் தொலைஅச்சுச் செய்திகளையும் ஒரே ஒரு 
நுண்ணலை ஊர்தி அலையில் செலுத்தமுடிகறது. 

இவ்வகைப் பயன்பாட்டில் அலைவெண் குறிப். 
பேற்றம் தனிச்சிறப்பு பெற்றுள்ளது. ஏனெனில்,தட்ப 
வெப்ப மாறுதல் காரணமாக ஏற்படும், தவிர்க்க 
இயலாத குறிப்பலையின் . தெளிவு . குறையும் 
(signal fading) . கணிசமான பகுதி முழுவதிலும் 
குறிப்பலைகளின் வீச்சு இம்முறையில் மாறாமலே 
இருக்கிறது. இதற்குப் பதிலாக, ஒலி செலுத்துகையில் 
தெளிவுக் குறைவு ஏற்பட ஏற்பட, பின்னணி இரைச் 

சல் மாறுகிறது; ஆனால் குறிப்பலையின் வீச்சு 
மாறாமல் நிலையாகவே உள்ளது. இப்பண்பு 
தொலைச்செய்தித்தொடர்பு அமைப்புகளில் மிகவும் . 
இன்றியமையாத்தாகும். . ...... . 

நுண்ணலைக் தொடர்புகளில், நிலத்திலும், 
செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் விண்வெளியிலும்அஞ்சல் 
செய்வதற்கு, 1000 மெகாஹெர்ட்சு முதல் 78,000 

மெகாஹெர்ட்சு வரை உள்ள அலைவெண்கள் பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. : உயர்வேகக் ''”” கணிபொறி 
செய்தித் தொடர்புகள், மின் துகளியல் விரைவஞ்சல் 

(618011011௦ 1௨11), தகவல் அனுப்பல் (0814 45018: : 

8100) போன்ற-பல்வகை ஒளியியல் தொலைச் செய்தித் ' 
தொடர்புப் பணிகளுக்கு, ' உள்ளூர் தொலைபேசித் 
தொடர்பைத் தவிர்ப்பது சிக்கனமாகக் கருதப்பட் ' 
டால், அலை வெண் குறிப்பேற்ற வானொலி அஞ்சல் : 

பணிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. * இத்தகை! 
அலுவலகச் செய்தித் தொடர்புகளுக்குப் பெரிதும் 
11,000 மெகாஹெர்ட்சு அலைவெண்கள் : பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. : : 1 க 

. . அகன்ற அலைவரிசைகளைக் கொண்டு பன்முகப் 
படுத்தலால் (ஊு(101௧10ஐ) ஒரே நேரத்தில் பலதிறப் 
பட்ட செய்தித் தொடர்புகளைப் பெற இயலுகிறது. 

இதற்கு இருவகை 2லர்தியலைக் குறிப்பேற்றங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒன்று, பட அலைவெண் 

பகுப்புப் பன்முகப்படுத்தல் . அலைவெண் ':'குறிப் ; 
பேற்றம் (8௩௨1௦த frequency division - multiplex 

ing/frequency modulation) (FDM/FM); 15»@prew m 
Qoeeas Sooutrdies Quurtiiy (Oss (digital phase 

shiftkeying), Qver_rasrer QoudayponnsOew As 

தொடர்புகளில் உள்ள மேம்பாடு : இம்முறையில் : 
மனித நடவடிக்கைகளால் ' ஏற்படும் இரைச்சல், 
குறுக்கீடு போன்றவற்றைக் க&ீழடக்குவதே;: இதற்குச் 
குனியான முறைதொகுத்த குறிப்பலைகளும் (௦௦60 ்் 

signals), தரமான அலைவாங்கித் தொழில் நுட்பமும் *



பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பலையின் அலைப் 
பட்டை அகலம் அதிகமாக அதிகமாக, முறை 

தொகுத்த குறிப்பு அமைப்பில் (coded system), 
குறிப்பலை-இரைச்சல் தகவு அதன் அடுக்கு அளவாக 
(exponentially) உயரும்போது, முறைதொகுக்கா 
குறிப்பு அமைப்பில், இத்தகவு நேரியலாக (110114) 
உயர்கிறது. ட்ப ட்ட ப்ட் 2 ட 

ந to Coa. ecole ftps ipa a wo 
: 1 பெரும்பாலான அமைப்புகளில், பட அலைவெண் : : 

பகுப்புப் பன்முகப்படுத்த ல் அலைவெண் குறிப் 
பேற்றமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட் 

டாகத் தொலைபேசித் தொடர்புகளில் பொதுவாக 

60மு.தல்108வரை கிலோஹெர்ட்சு அலைவெண் உள்ள 
ஓர் ஒடுக்கப்பட்ட ௨ளர்தியலையைக் குறிப்பேற்றம் 
செய்ய,300 ஹெர்ட்சு முதல் 3400 ஹெர்ட்சு வரை 
அலைவெண் உள்ள குறிப்பலைகள் பயன்படுத் 
தப்படுகின்றன.மின் துகளியல் வடிகட்டிகள் (6160110101 

filters) மூலமாக, ஒற்றைப் பக்க அலைப் 
பட்டை மட்டுமே தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறது. இது 
அதிக அலைவெண்ணுக்கு மாற்றப்பட்ட அசல் 
குறிப்பு அலையாகும். இத் துணைஊர்தஇி அலைகள், 
4 கிலோ ஷெர்ட்சு இடைவெளி உள்ளவாறு அதா 

ag 60 முதல் 108 கிலோஹெர்ட்சு வரையுள்ள 
இடைவெளியில் 18 தொலைபேசி : உரையாடல்கள் 

நிகழும்படி அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த 12 கால் 

வழிகளும், இவற்றைப் போன்று இடம்பெயர்ந்த 
மற்ற 12 கால்வழிகள் கொண்ட குழுக்களுடன் பன் 

முகப்.படுத்தப்பட்டு 60 கால்வழிகள் கொண்ட பெருங் 

குழுவாக ௨ருவாக்கப்படுகிறது. இதே முறையில் 

600,980, 1200, 7800 அல்லது 2700 கால்வழிகள் 

கொண்ட முதன்மைக் குழுக்களைப் பெற இயலும், 

முடிவாக, இந்தத் தனித்தனிக் கால்வழிகளின் 

தொகுப்பைக் . கொண்டு 2௨ஊர்தியலைகள், அலை 

வெண்  குறிப்பேற்றம் செய்யப்பட்டு, 8 மெகா 

ஹெர்ட்சு வரை செல்லக்கூடிய 'அலைவெண் பட்டை 

யில் இடம் பெறுமாறு செய்யப்படுகின்றன. தரை 

வழி அஞ்சல் செய்வதில், ஊர்தி அலை பெரும விலக் 

கத். தகவு பின்னமாக (ஒன்றுக்கும் குறைவாக) 

உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொலைபேசிக் 

. கால்வழிக்கு, இந்த விலக்கம் 2 கிலோ ஹெர்ட்சு 

அடி.வளிமண்டல ஒலிபரப்பு அமைப்புகளிலும் (tro 

poscatter systems), செயற்கைக்கோள் செய்தித் 

தொடர்பு முறைகளிலும் அகன்ற கால்வழி விலக் 

கங்கள் பயன் படுத்தப்்படுகின்்றன. 

“.* அலைவெண் குறிப்பேற்றத் தொலைவரி (18 191- 

ரு). ஒர் : அடையாளக் குறிப்பலையின் (றக% 

signal) இடைப்பட்ட மதிப்புகளில் (181068), 2வர்தி 

அலைவெண்ணை உயர்ந்து தாழச் செய்வதன் மூலம் 

(shifting), @srence அச்சு, இரும (010௧41) இலக்க 

முறைத் தகவல் செலுத்தம் (digital data transmis. 

॥ 

ஸதி வடி இர 
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sion) உள்பட்ட தொலைவரி முறை செயற்படுத்தப் 
படுகிறது, இந்த அலைவெண் பெயர்வு மின்கம்பிகள், 
மின் வடங்கள் - அல்லது வானொலியில் பயன்படுத் 

தப்படும் ஒரு வகை அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறை 
யிலமைந்த குறிப்பனுப்பும் (81ஐவ!1 ஜ் முறையே 
ஆகும். ஒரு தனிப்பட்ட தகவலை எடுத்துச் செல்ல, : 
ஒவ்வொன்றும்: சில..பத்து அலைகள் விலகிய, பன் 

் :, ,முகப்படுத்தப்பட்ட் கேளலைக் குரல்களைப் (2981௦ 
் $0085) பயன்படுத்துவது நடைமுறையில் உள்ள ஒன் 

றாகும். செந்தர (98ல்) தொலைஅச்சு வேகத் 
தில் இயங்கும் 16 முதல் 24 வரையான தொலை 
வரிக் கால்வழிகளை ஒரு பேச்சுக்கால்வழி (voice 
்க16]) எடுத்துச் செல்லக்கூடும். அதிகவேகத் தகவல் 
கால்வழிகளுக்கு, அதிக அலைப்பட்டையகலம் 

தேவைப்படுகிறது. இதற்கு விரிவான கருவி அமைப்பு 
தேவைப்பட்டாலும், இது அலைவெண் குறிப்பேற்ற 
முறை அடிப்படையிலேயே செயல்படுகிறது. 

-- தொலை அளவியல் (1616802179). தொலைவான 

அல்லது நம்மால் செல்ல முடியாத இடங்களிலிருந்து 

தகவல் அல்லது விவரங்களை நமக்குக் கிடைக்கு 

மாறு செய்ய அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறையே 

மிகவும் விரும்பப்படுகிறது. பறந்து கொண்டிருக் 

தின்ற ஏவுகணையிலிருந்தோ, படு ஆழமான கடலின் 

அடியிலிருந்தோ நமக்குத் தேவையான விவரங்களை 

இம்முறையில் பெற முடியும், நெடுந்தொலை 
விலிருந்து நாம் கண்டறிய வேண்டிய ஒவ்வொரு 

நடப்பு நிலையும், ஒரு துணைக் கால்வழியை முடுக்கி 

விட, அது மற்ற நடப்பு நிலைகளை அறிவிக்கும் 
கால்வழிகளுடன் ஒன் றிணைந்து, வானொலி அலை 

வாங்கயை அலைவெண் குறிப்பேற்ற முறையில், 

குறிப்பேற்றம் செய்கிறது. தொலை அளவியல், ஒரு 

வழிச் செலுத்த அமைப்பு என்பதைத் தவிர, 
தொலைவரியிய லுக்கும் இதற்கும் இயங்கும் முறை 

யில் அதிக வேறுபாடு இல்லை. தொலை அளவியல் 

ஒவ்வொரு கால்வழியிலும், கண்டறிந்த | உணர்ந்த 

நிகழ்வை மின்னியற் குறிப்பலைகளாக மாற்றும் 

ஆற்றல் மாற்றிகள் (1180500௦88) உள்ளன. இக்குறிப் 

பலைகள் : இலக்கமாக்கப்பட்ட முறை தொகுத்தத் 

துடிப்புகளாகவோ (digitized _ coded _ pulses) 

தொடர்ச்சியான பட் (20௨1௦2) மாற்றங்களாகவோ 

இருக்கும். அலை வாங்கியில், ஒவ்வொரு கால் வழி 

யிலும், ஆற்றல் மாற்றிகள் தரும் தகவல்களைப் 

பதிவு செய்யப் பொருத்தமான கருவிகள் இணைக்கப் 

பட்டுள்ளன. நூற்றுக் கணக்கான தகவல்களைப் 

- பெறும் வகையில், மிக நுட்பமான தொலை அளவி 

யல் அமைப்புகள் உள்ளன. முற்றிலும் தன்னியக்கம் 

அற்ற நிலையில், தொலை அளவியலைப் பயன் 

படுத்தி, ஒரு “கேளலைக் குறிப்பை” (101210881108. 

ஜவ) அனுப்புவதன் மூலம் நமக்குத் தேவையான
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தகவல்களையோ தகவல்கள் முழுவதையுமோ தெரி 
விக்கும்படிச் செய்யலாம். 

உருவ நேர்படிமுறை செலுத்தம் (Facsimile), 
கருப்பு வெள்ளை உருவங்கள் (வரைகோட்டுப் படங் 
கள், தட்டச்சு செய்யப்பட்ட எழுத்துக்கள் போன் 
றவை) அலைவெண் குறிப்பேற்றத் தொலைவரி 
யியலில் பமன்படும் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன் 

. படுத்தி வேறிடங்களுக்கு அனுப்பப்படலாம். இவ் 

விதம் அனுப்பப்படவேண்டிய உருவத்தின் கருப்பு 
நிறத்திற்கானதாக, அலைவெண்ணின் ஒரு வரம்பும், 
வெள்ளை நிறத்திற்கான மறு வரம்பும் இருக்கும். 
நாம் அனுப்ப விரும்பும் உருவம் அல்லது செய்தியின் 

(எழுத்து வடிவம்) ஒளிநிழல் கூறுகளை (கருப்பு - 
வெள்ளைப் பகுதிகளை), ஓர் ஒளி மின்கலத்தின் 
துணை கொண்டு தனித்தனியே HUA. 

(scanning) வேண்டும். இத்த அல$டு (scan) Geays 
தஇயிலும், பதிப்பியிலும் (7800ம்) ஒத்திசைவுடன் 
அமையவேண்டும். மின்னுணர் (6160(7096081(146) 

முறையையோ, நிலைமின் (6160120812110) முறையை 
யோ பயன்படுத்திக் கருப்புக் குறிப்பலைச் செய்திப் 
பதிவிப்புத் தாளைக் கருப்பாக்கலாம்; வெள்ளைக் 
குறிப்பலைத் தாளை வெளுப்பாக்கலாம்.., அதாவது, 

ஒரிடத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் உருவத்தின் நேர் 
படியை இம்முறையில் மற்றோர் இடத்தில் பெறலாம். 

கருப்பு - வெள்ளை தநிறங்களுக்குப் பதில், 
'தொடர்ந்து சாம்பல் நிறப்படத்தையும் நெடுந் 
தொலைவுகளுக்கு அனுப்பவும் பதிவு செய்யவும் 
முடியும். இதற்கு, கருப்பு-வெள்ளைக்குப் பயன்படுத் 
Hu இரண்டே இரண்டு அலைவெண்களுக்குப் 
பதிலாக, அவற்றின் இடையே ஒரு தாழ் அலைவெண் 
ணுக்கும் (1500 ஹெர்ட்சு)), உயர் அலைவெண்ணுக் 
கும் (2700 ஷெொர்ட்சு) இடையே உள்ள தொடர்ச்ச 

யான அலைவெண் பெயர்ச்சி (frequency shift) weir 

படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட தறுவாயில் 
உள்ள அலைவெண், அனுப்பப்படும் உருவத்தின் 

சாம்பல் நிறக்கூறின் அளவிற்கு (தாவு 16461) நேர் 

தசவில் இருக்கும். அதாவது உருவத்தின் சாம்பல் 
நிறக்கூறின் அளவுக்குத் தக்கவாறு, அலைவெண் 
தொடர்ந்து அலைந்துக்கொண்டு இருக்கும். பதப்பி 
ஓர். அலைவெண் - வீச்சுமின்னியற் குறிப்பாக்க 
யைப் பயன்படுத்துகிறது. இக்குறிப்பாக்கியின் துலங் 
#0 (response), அலைபரப்பியின் குறிப்புக்குத் 
தலை&8ழாய் இருக்கும், கேள் அலைவெண் குரல் 
களை (10068) தொலைபேசிக் கம்பிகளில் அனுப்ப 
இயலும், அவை ௮.கு. வானொலி அலை பரப்பி 
யையோ, ஒற்றைப்பக்க அலைப்பட்டை அலைபரப் 
பியையோ குறிப்பேற்றம் செய்யும், ... ;, 1... 

2 இரா.செ, 

யா 

நூலோதி 

1, Widdis, F., Electronic Engineer’s Reference 
Book, Sth Edition, Butterworth Company, 

London, 1983, 

2. Tibbs C.E., and Johustone, G.G., Frequency 
- Modulation Engineering, McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1956. 

3. Anokh Singh, Principles of Communication 

Engineering, S. Chand & Company Ltd., 

Ramnagar, New Delhi, 1981, ~' 

் அலைவெண் குறிப்பேற்றி ட 

, அலைவெண் குறிப்பேற்றி (Frequency modulator) 
ஒளி அலைகளால் ஏற்படும் மின் அலைகளின் 

வீச்சிற்குத் தகுந்தாற்போல் ஊர்தி அலை 
களின் (signal) அலைவுகளை மாற்றும் கருவி, " 
செய்தி ஒலிபரப்பில் அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 
(600097 ௬௦01181100) மிகவும் பரவலாகப் பயன் 
படுகின்றது. ஆகவே அலைவெண் குறிப்பேற்றிகளும் 
(frequency modulators) மிகவும் பயனுள்ள மின் 

துகளியல் சாதனங்களாகும். . பலவகையான மின் 
துகளியல் சாதனங்கள் (616012001௦ 041066) இவற்றின் 
சுற்றுவழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 

மறைமுக அலைவெண் குறிப்பேற்றி (1001௭604 
frequency modulator). @). எச். ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் (, 17, 

Armstrong) என்பவர் முதன்முதலில் மறைமுக அலை 

வெண் குறிப்பேற்றியின் வாயிலாக அலைவெண் 
குறிப்பேற்றம் செய்ய முடியும் என்பதையும், அதன் 
பயன்பாடுகளையும் எடுத்துரைத்தார். இம்முறையில் 

கீழே கூறப்பட்டுள்ளபடி அலைவெண் குறிப்பேற்றம் 
செய்யப்படுகின்றது, . St 

ek 

1) குறிப்பேற்ற வேண்டிய மின் குறிப்பு (1000ய14- 
1102 51241) முதலில் தொகுப்பியின் (inte- 

ந8:௦ய் வழியாகக் சட்டப்படுகிறது. 

4) பின்னர் ont ® அலைகளுடன் சேர்ந்து தறு 

வாய்க் குறிப்பேற்றம் (00856 modulation) 

செய்து குறும்பட்டை அலைவெண் குறிப் 
. 3 பேற்றம் Guim (narrow band frequency 

sto)" ௦ய1க11000)) மின்குறிப்புகள் உண்டாக்கப் 
படுகின்றன. 

3) மேற்கூறிய மின்அலையின் 'அலைவெண்் 
ட ணைப் பெருக்கும்பொழுது அகல் பட்டை 

- அலைவெண் குறிப்பேற்றிய மின்குறிப்புகள் 
கிடைக்கின் றன.
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குறிப்பேற்றும் 3 தறு வாய்க் 7 அலைவெண் குறிப்பேற்றிய 

் 2. தொகுப் ட 4 - 
மின் குறிப்பு குறிப்பேற்றி மிகைப்பி மின்குறிப்பு 

200kV 

அலைவியற்றி 

மறைமுக அலைவெண் குறிப்பேற்றியின் முக்கிய 

மான பகுதிகள் விளக்கப்படம் 1இல் காண்பிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

மறைமுக முறையில் சில முக்கியமான நன்மைகள் 

உள்ளன. இம்முறையில் அலைவெண் மாறாமல் 

இடமாக ஒரே நிலையிலிருக்கும். - 

மற்றபடி அலைவெண்ணைப் பெருக்க வேண்டி. . 

இருப்பதால் மின்சுற்றுவழிகள் அதிகமாகின்றன. 

குறிப்பேற்றி முறையே அலைவெண் 1 முலல் 1000 

வரை சிறப்பாக அதன் வேலையைச் செய்யவேண்டும். 

தொகுப்பியல் கணிதமுறை மிகைப்பி (0678110081 

amplifier) ere மின் துகளியல் சுற்றுவழி பயன்படுத் 

தப்படுகின்றது. குறிப்பேற்றியில் பயன்படுத்தப்படும் 

கொண்மி (0௨ற80100) மிசுவும் தரமுடையதாக இருத் 

தல் வேண்டும். ட்ட . 

நேர்முக அலைவெண் குறிப்பேற்றி (direct frequency 

௦041௨௦). நோர்முக அலைவெண் குறிப்பு உண் 

டாக்க, சுற்றுவழிக்கு கொடுக்கப்பெற்ற மின்னழுத் 

தத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் மின்அலைவை மாற்றிக் 

  

. பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
- அலைவேண்ணை மிகுக்க வேண்டியதில்லை, மேலும் 

படம் 1, மறைமுக அலைவெண் குறிப்பேற்றி 

கொள்ளும், ஒரு மின்துகளியல் சாதனம் மிகவும் 
தேவைப்படுகின்றது. மின்னமுத்தக் கட்டுப்பாட்டு 
அலைவியற்றியை (011826 0௦14701164 oscillator) 
இதற்குப் பயன்படுத்தலாம். மேலும் அலை இயற்ற 
வல்ல தேக்கும் மின்சுற்றுகளும் இதற்குப் பயன்படுத் 
தப்படுகின்றன. தேக்கும் மின்சுற்றுகளின் மொத்த 

. மின்தடை மாறும் தன்மையுடையதால் இதற்குப்பயன் 

: படுத்தப்படுகிறது. மாறுகொண்மி இருமுனையம் 

(variable capacitance diode) எனப்படும் மின் 
. துகளியல் சாதனத்தையும் இம் மின்துகளியல் சுற்று 
வழியில் பயன்படுத்தலாம். இந்த இரு முனையத்தன் 
கொண்மி கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்குத் 
தகுந்தாற்போல் மாறும். இதனைப் பயன்படுத்தி, 
குறிப்பேற்ற வேண்டிய மின்குறிப்பின் மின்னமுத் 
தத்தால் அலைவியற்றியில் அதனுடைய கொண்மியை 
மாறும்படி செய்து அலைவெண் குறிப்பேற்றலாம். 
இவ்வகையான சுற்றுவழி உள்ள அலைவெண் குறிப் 
பேற்றியின் அமைப்பு விளக்கப்படம் 8இல் காண் 

இம்முறைக் குறிப்பேற்றியில் 

  

  

    

ர es மின்னழுத்தக் 
குறிப் BAe a ர ... கட்டுப்பாட்டு 
.. மின்குறிப்பு| - : அலைவியற்றி   

  

அலைவெண்ணைக் கலந்து மாற்ற (hetrodyne 

அலைவெண் குறிப்பேற்றிய 
மிகைப்பி மின் குறிப்பு . 

  
  ச 

  
அலைவெண் நிலைப்புப்படுத் தப்பட்ட பின்னூட்டம்: 

படம் 2, நேர்முக அலைவெண் குறிப்பேற்றி 

எல்ல
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frequency conversion) வேண்டிய தேவையும் இல்லை. 

இதிலுள்ள முக்கியமான் குறைபாடு, அலைவியற் 

.றியின் அலைவெண் நிலைப்புடன் ஒரே நிலையில் 

இல்லாமல் சிறிதளவு தள்ளிப்போனால் கூட அலை 

வெண்ணில் பேரளவு மாற்றத்தை உண்டுபண்ணி 

விடும் என்பதே. ஆகவே நன்றாக நிலைப்புப்படுத் 

தப்பட்ட பின்னூட்டிய அலைவியற்றி (feedback . 

0501112101) இவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. : . ' 

அலைவெண் குறிப்பேற்றத்தில் நோ்முகக் குறிப் 
பேற்றியும் மறைமுகக் குறிப்பேற்றியும் பயன்படுத் 

தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு முறைக்கும் குறைபாடு 

களும் மேம்பாடுகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு முறை. 

யிலும் உள்ள மின் துகளியல் சாதனங்கள் மாறுபடு 

இன்றன. நாம் பயன்படுத்தப்படும் இடத்திற்கு எது 

ஏற்றதோ அனதைப் பயன்படுத்தலாம். ் 

3 ் ரர a = &. STU, 

நூ லோதி 

Stark, H., and Tuteur, F. B., Modern Electrical 

Commuonications, Prentice-Hall, Inc., New 

Jersey, 1979. - 

நண்
. 

. 

2, Rodem, M.S., Analog and Digital Communica- 

tion Systems, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 
1979, 

_ 3. Jacobowitz,H., Electronics Made Simple, Vakils, 
Feffer and Simons Pvt., Ltd., Bombay, 1965. 

் அலைவெண்- துலங்கல் சமப்படுத்தல் 

ஒரு கேளலைவெண் மின்சுற்றுவழியில், சமப்படுத் 
இகள் (6048115116) எனப்படும் . பலவகைப்பட்ட 
ke fe at . Gor 4 + ப 
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அலைவெண் அலைவெண் 
  

  

  

          

  

3 

al
a.
               

அலைவெண் .. . “ig ts ... அலைவெண் 
பூ. 

அலைவெண் அலைவெண் 

பலவகைச் சேர்மானங்களைப் பயன்படுத்திய சமப்ப$த்திகளின் மின்சுற்றுவழி விளக்கப் படங்களும் அலை 
oh 4 “. வெண்டதுலங்கல் ஈறப்பியல்புகளும் : : 

வட தடை, கொண்மம் ஆ. தடை, தாண்டம் இ. தடை, கொண்மம், தாண்டம்



தக்க மின்வலைகளை நுழைத்து, தேவையான தொகு 
.அலைவெண்-துலங்கள் சிறப்பியல்பைப் பெறும் 
முறையே இது. 

இத்தகைய சமப்படுத்தகள் தொலைச்செய்தித் 
தொடர்பு, ஒளிப்படப்படலம், காந்தநாடா, காந்த 

விட்டில், ஒலிவரை பதிவுத் தட்டுகள் ஆகிய பயன் 
பாடுகளில் பயன்படுகின்றன, இவை தடை, தூண் 

tw, Glaireia wid (resistance, inductance, capacitance) 
ஆகியவற்றாலான மின் வலைகளாகும். அலைவெண் 
ணைப் பொறுத்த அலைவெண்-துலங்கள் சிறப்பியல் 
பின் இருப்பினை %,1, அல்லது ே ஐ மாற்றி மாற்ற 

லாம். இசைந்த பெரும மாற்றம் Edbjoctave ஆகும். 
இவற்றைத் தொடர்ச்சியாக , ஓடை . முறையில் 

இணைத்துப் பெரும மாற்றத்தை அதிகரிக்கலாம். 
படம் ௮ ௩,1, உள்ள சமப்படுத்தகளைக் காட்டுகிறது, 
படம் ஆ௩,௦ மட்டும் உள்ள சமப்படுத்துகளைக் 

காட்டுகிறது. படம் ) R,L,C உள்ள _ ஒத்திசைவு 
மின்சுற்றுவழிகளைக் காட்டுகிறது. 

படங்களிலிருந்து இவற்றின் பலவிதத் சேோர்மானங் 
களைப் பயன்படுத்தி எவ்விதமான அலைவெண்- 
துலங்கள் சிறப்பியல்பையும் பெறலாம் என்பது 
தெளிவு. ' காண்க, ' மிகைப்பிகள் (amplifiers); 
விட்டில் பதிவு முறை (0180 recording). 

அலைவெண்் பகுப்பி 

உள்வரும் குறிப்பலையின் அலைவெண்ணைவிடப் 
பலமடங்கு சிறிய அலைவெண்ணுள்ள வெளியீட்டுக் 
குறிப்பலையைத் தரும் வின் விகளியல் சுற்றுவழியே 
(electronic circuit) இது. 
வட்ட. . 

: செய்தி Puibents, செய்தி பரப்பல் ஆகிய துறை 
களில் 'அடிக்கடி அலைவெண் ' பகுப்பு (frequency 
division) தேவைப்படுகிறது. தொலைக்காட்சியில் 
கிடை SEQ :அலைவெண்ணுக்கும், குத்து 
அல$ட்டு அலைவெண்ணுக்கும் இடையில் ஒரு நிலை 
யான விதம் தேவைப்படுகிறது. எனவே அலை 
வெண் பகுப்பு * இங்கும் ' தேவைப்படுகிறது. அலை 
வெண் பகுப்பை இரு வழிகளில் செய்யலாம். அவை 
இலக்கசுமுறைப் பகுத்தல் (012181 019151௦௦), துணைக் 
களையலை தொடங்கல் முறையில் பகுத்தல் (0171510௩ ' 

by triggering a subharmonic) seit Lear auth 
பெட்ட 

. இலக்கமுறைப் பகுப்பு (digital deivision). guptiy , 
GON எண்ணப் பல சுற்றுவழிகள் உள்ளன. ஓர் ;., 
இரட்டை . நிலைப்புப் . பன்மை அதிர்வி (115816 . . 
nultivibrator) ஒர் உள்தருகை துடிப்புக்கு இரண்டு 
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வெளியீட்டுத் துடிப்புகளைத் தருறது. இவற்றை 
ஓடைமுறையில் இணைத்தால் எவ்வளவு வேண்டு 
மானாலும் அலைவெண்ணைப் பகுக்கலாம். ஒடைய 
மைப்பில் தேவையான குறிப்பிட்ட கட்டத்தின் வெளி 
யீட்டைக் கண்காணித்து இன் அடுக்குகளால்(ற0௭ஈ618 
ef 8) பகுக்கலாம். எரிதல்-அணை தல் (1112-1100) நிலை 
களின் தக்க கணத்தை (560) உருவாக்கும் வாயில் 
அமைப்பை (281102) உருவாக்கி இரண்டின் அடுக்காக 

அமையாத பிற எண்களாலும் அலைவெண்ணைப் 
பகுக்கலாம். பத்தாலும், பத்தின் அடுக்குகளாலும் 
பகுக்க, பதின் வலயங்கள் (060406 1102) பயன்படு 
இன்றன. காண்க, இலக்கமுறை எண்ணி; வாயில் 
சுற்றுவழிகள் (8846 011004(5). 

மூலக் குறிப்பலையை மிகுத்தோ (8௯ற100/102), 

. தறித்தோ (௦11ற0102), நுண்மித்தோ (differentiating) 

உள்வரும் அலையைத் துடிப்புகளாக மாற்றலாம். 
தேவையான வடிவமுள்ள வெளியீட்டைப் பெற, 
அலைவெண் பகுப்பியின் குறிப்பலையைப் பயன் 
படுத்திப் பன்மைஅதிர்வி (ய(14108100) மூலம் அதிக 
திறனையும் சதுர வடிவ அலையையும் பெறலாம். 

இந்தச் சதுர அலையை ஓர் ஒத்திசைவித்த சுற்று 
வழிக்குள் அனுப்பித் தேவைப்பட்டால் சைன் அலை 
யைப் பெறலாம்.உள்தருகைக்கும் வெளியீட்டிற்கும் 
நடுவில் மாற்றமில்லாத நடைமுறைப் பயன்பாடுகளே 

அதிகம், காண்க, பன்மை அதிர்ப்பிகள் (ய 

1௨௦15 ) அலை வடிவமைப்புச் சுற்றுவழிகள் (wave 

shaping circuits). 

_. துணைக்கிளையலை தொடங்குல்முறைப் பகுப்பு 
(subharmonic triggering பர்க்). ஒரு மின்சுற்று 

வழி தனது இயல்பால் பிற உள்தருகை இல்லாமலே 

உள்தருகை ஆற்றலை ஏற்படுத்தினால் அதற்குததக, 
தனது சிறப்பியல்பான ஒத்திசைவால் துலங்கும் மற் 
றொரு சுற்றுவழி, துணைக் களையலை தொடங்கல் 
முறையால் அலைவெண்் பகுப்பைச் செய்யும். உள் 
தருகை அலைவெண் பேரளவில் மாறாமல் இருக்கும் 
நிலைமைகளில் மட்டுமே இம்முறை அலைவெண் 

பகுப்பைச் செய்யும்... 

ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்ட பன்மை அதர் 

வியை இதற்குப் பயன்படுத்தலாம். கடைசி விளைவு 

டைய பன்மை அதிர்வியின் தொடக்கத்துப் பின் 

ஏற்படும் முழு எண்ணிக்கைத் துடிப்புகளுக்குச் சம 
மான, நேரம் கடந்த துடிப்பால் மட்டுமே பன்மை 
அதிர்வியைத் தொடங்கும் ஒரு களையிலா வகைப் 
பன்மை அதிர்வியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். எனவே, 

கள்தருகைத் துடிப்புகளுக்குப் பன்மை அதிர்வி ஒரே 
வொரு சுழற்சியை ஏற்படுத்தும். 

இப்படியே பிற ஒத்திசைவுச் சுற்றுவழிகளைத் 
தாண்டிப், பகுத்த மடங்கு உடைய (800ய1(116) 

வெளியீட்டைப் பெறலாம். ஒவ்வொரு வெளியீட்டு
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அலையின் சுழற்சிக்கும், உள்தருகை அலை பல சுழற் 
Fears சுடப்பதால், இலக்கமுறைப் பகுப்பைக் 

காட்டிலும் இம்முறையில் பகுப்பின் அளவு பல 
மடங்காக அமையும், 

அலைவெண் பலகோணம் 

அலைவெண் பரவலின் (frequency distribution) 
வரைபட வகைக் குறிப்புகளுள் ஒன்று அலைவெண் 
பலகோணம் (18016109 001200) ஆகும். : 

அலைவெண் பலகோணம் வரையும் முறை, வரை 
படத் தாளில் பிரிவு இடைவெளிகளின் மையமகதிப்பு 
scoot (mid values of class interval) X அச்சிலும், 
அலைவெண் (760080) களை * அச்சிலும் எடுத் 

துக்கொள்ள வேண்டும். ee ன 

ஒரு பிரிவு இடைவெளியின் மைய ' மதிப்பை 
2 ஆயமாகவும், அப்பிரிவு இடைவெளிக்குரிய அலை 
வெண்ணை % ஆயமாகவும் கொண்டு புள்ளியிட 
வேண்டும். இவ்வாறே எல்லாப் பிரிவு இடைவெளி 
களுக்கும் உரிய புள்ளிகளை இட்டு அவற்றை நோ் 
கோடுகளால் இணைத்தால் .. அலைவெண் ப டபல. 

கோணம் கிடைக்கும். பக ப்பட்ட 

* பொதுவாக அலைவெண் பலகோணம் 3 அச்சில் 
தொடங்குவதோ முடிவடைவதோ இிடையாது. 
முதல் மைய மதிப்புக்குரிய புள்ளிக்கு முன்னால் 
முதல் பிரிவு இடைவெளியைக் குறிப்பிடும் தொலை 
வில் % அச்சின் மேலுள்ள : புள்ளியுடன், முதல் 
அலைவெண்ணுக்குரிய ' புள்ளியை நேர்கோட்டால் 
இணைக்க வேண்டும். புள்ளிக்குப் பின்னால் இறுதப் 
பிரிவு இடைவெளியைக் குறிப்பிடும் தொலைவில் 

% அச்சின் மேலுள்ளரிபுள்ளியுடன் இறுதி அலை 

r ne ம F 4 உ டம ரய 

எடுத்துக்காட்டு ட Sou. Mahala t 

அட. 1 

4 as tet ன e 0 ணா 10 wo. og 

wat க 7 7 - ் ் 703 தட 3-. $ a 

மு : ys an ES 20 — 30 Soa, 3 கல்விப் ௪ ட 
. 30 _ 40 ச் eas Sam 

lors 40— 50 22 ote ft 
' : 5 -.  §0 — 60 3 ee ப 

வெண்ணுக்குரிய புள்ளியையும் --: நேர்கோட்டால் ' 

இணைக்க வேண்டும், இதுவே “ கொடுக்சுப்பட்ட 
அலைவெண் பரவலுக்குரிய அலைவெண் 
மாகும். 
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., UL 1, அலைவளெண் பலகோணம் 

அலைவெண் செவ்வகப் படத்தை அலைவெண் dist 
கோணமாக மாற்றும் முறை, அலைவெண் செவ்வகப் 
(1484௦) படத்தின் மீது ஒவ்வொ 
மேல்தளத்துக்கும் 

பலகோணம் கிடைக்கும். 
தொடங்கி 4 அச்சில் முடிவுறச் செய்ய வேண்டும், .... 
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மையப்புள்ளிகளைக் 

அவற்றை நேர் கோடுகளால் இணைக்க, 
குறித்து, 
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வ னைவெண்் பல்கோணம் 
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பிரிவு இடைவெளி மையம் 

o   
் படம் 3. 

ர 5 : 

... பயன்கள், அலைவெண் செவ்வகப் படத்தைவிட, 
அலைடவண் . பலகோண.. வரைபடத்தின் மூலம் 

ஒரே சகடையச்சின்மீது ஒன்றின்மீது ஒன்றாகப் பல 
அலைவெண் பலகோணங்களை வரைந்து அவற்றின் 
அலைவெண் பரவல்களைத் தெளிவாக ஒப்பிடலாம், 

she 

ட அலைவெண் செவ்வகப் படத்தைப் போல் 

இதில் ஏற்ற இறக்கங்கள் பெருமளவு இல்லாததால் 

அலைவெண் . பரவலின் பொதுத் தன்மையினை 

இது நன்கு காட்டுகிறது. 

இழைத்த ' அலைவெண் பலகோணம் (5ய004468 

Frequency polygon). கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி 

மிகவும் சிறியதாகவும், அலைவெண்் பரவல் ஒழுங் 

கற்றதாகவும் ஏற்ற இறக்கமுள்ள தாகவும் இருந்தால் 
அதனைச் சீர்செய்து, சமன்படுத்தி மாதிரிகளின் 

எண்ணிக்கையை அதிகமாக்கி வரையப்படும் பல 

கோணம் இழைத்த அலைவெண் பலகோணம் 

எனப்படும். ry ib 
wg ML Mt 

வரைபடம் 2இல் இடைவிட்டு அமைந்த கோடுக 

ளால் வரையப்பட்ட படம் இழைத்த அலைவெண் 

௮.௧-2- 5௦ 
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படம் 3. இழைத்த அலைவெண் பலகோணம் 

பலகோணமாகும். மற்றது அலைவெண் பலகோண 
மாகும், 

குவிவு அலைவெண் பலகோணம் (cumulative 
£ர2018009 ற௦]3200). இது குவிவு &ழமை அலைவெண் 
பலகோணம், மேலினக்குவிவு அலைவெண்் பல 
கோணம் என இருவகைப்படும். 

முதலில் பிரிவு இடைவெளிகளின் மேல் எல்லை 
சுளைக் குறித்துக்கொண்டு, அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் 
கீழே எத்தனை அலைவெண்கள் குவிந்துள்ளன எனக் 
கணக்கிட்டுக் குவிவு 8ழமமை அலைவெண் பட்டிய 
லைத் தயார் செய்துகொண்டு, வரைபடத்தில், பிரிவு 
இடை வெளிகளின் மேல் எல்லைகளை %& அச்சிலும், 
குவிவு &மமை அலைவெண்களை * அச்சிலும் எடுத் 
துக்கொண்டு புள்ளிகளைக் குறித்து, அவற்றை நோ 
கோடுகளால் சேர்ப்பது குவிவு கீழமை அலைவெண் 
பலகோணம் (1688 1420 cumulative frequency polygon) 
"எனப்படும், ' 

- குவிவு மேலமை க பலகோணம் (26816 
than frequency ற013200) என்பது, முதலில் பிரிவு 
இடைவெளிகளின் 8ழ் எல்லை (10௬௦ 11010) களைக் 

te. 1 8 ௫
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குறித்துக்கொண்டு, அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் மேலே 
எத்தனை அலைவெண்கள் குவிந்துள்ளன எனக் 
கணக்கிட்டு, குவிவு மேலமை அலைவெண் பட்டியல் 
தயார் செய்து, வரை படத்தில், பிரிவு இடைவெளி 
களின் &ழ் எல்லைகளை % அச்சிலும், குவிவு மேலமை 
அலைவெண்களை % அச்சிலும் எடுத்துக்கொண்டு, 

புள்ளிகளைக் குறித்து, அவற்றை நேர்கோடுகளால் 
சேர்ப்பதால் ஏற்படும் வரைபடம் ஆகும். 

பயன்கள். ஒரே வரைபடத்தில் குவிவு மேலமை, 
$ழமை அலைவெண் பலகோணங்கள் இரண்டையும் 
வரைந்தால் அவை ஒன்றையொன்று வெட்டிக் 
கொள்ளும் புள்ளியின் & அச்சுத்தொலைவு, பரவலின் 

இடைநிலை (160180) ஆகும். 

மொத்த அலைவெண் 11 ஆனால் 11/4, 31/4 
ஆகிய அலை வெண்கட்குரிய புள்ளிகளை % அச்சில் 

குறித்து, அப்புள்ளிகளின் வழியாக % அச்சுக்கு 
இணையாக நேர்கோடுகள் வரைந்தால், அவை 

குவிவு 8மமை அலைவெண் பலகோணத்தை மூறையே 
௦ ெ என்ற புள்ளிகளில் வெட்டும். 

ட 

பன் % அச்சுத்தொலைவு முதல் கால்மானம் 

(பரச பூப்கா(116) எனவும், 0,-இன் % அச்சுத்தொலைவு 

மூன்றாம் கால்மானம் (மரம் quartile) எனவும் 
வழங்கப்படும். 
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டக்க , ant vs Sueie: ® 

  
ப ள்ல வாங து 

Hole da © swinger ரக்ஷ பஷ ஈடு து 31] 

௩ ம்பம் 4, சூவிவின் 'மேலமை, மை அலைவெண் 
பலகோணங்கள் அம் 

பலகோணத்தில் மிக அதிக அலைவெண்ணைக 
குறிக்கும் புள்ளியின் , ௮:ர்சுத் தொலைவு முகடு 
(mode) எனப்படும். இதன் மூலம் தோராயமான 
மதிப்புகளையே பெறமுடியும். ச 

வரைபடம் 4 இல் குவிவு மேலமை, 8ழமை அலை 
வெண் பலகோணப் படங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. 

இதில், இடைநிலை = 26 

மொத்த அலைவு எண் (14) = 81 

முதல் கால்மானம் . ் ௩ 21: 

மூன்றாம் கால்மானம் = 40, 
i ன் ॥ 1 . ஆ 

முகடு fe ; ty = 70 

என அறியலாம். J : | ட் 

சதவீதக் குவிவு அலைவெண் un Career (percentage 
ற019208). இது சதவீதக் குவிவு 8ழமை அலைவெண் 
uieGaresrib (less than percentage polygon) srex mb, 

மேலினச் சதவீதக் குவிவு அலைவெண் பலகோணம் 
(greater-than ஐ00611226 014200) என்றும் இருவகைப் 
படும். சீழினக் குவிவு அலைவெண்கள் ஒவ்வொன்றை 

யும் a ஆல் பெருக்க,” . _ சதவீதக் குவிவு 8மமை 

அலைவெண்கள் கிடைக்கும். 

வரைபடத்தில், பிரிவு இடைவெளிகளின் மேல் 
எல்லைகளை & அச்சிலும், கீழினச் சதவீத குவிவு 
அலைவெண்களை % அச்சிலும் எடுத்துக் கொண்டு 

புள்ளிகளைக் குறித்து நோர்கோடுகளால் சேர்க்கக் 
சதவீதக் குவிவு &ழமை அலைவொண் பலகோணம் 
aren te னு fet 

இதே போல குவிவு மேலமை: அலைனெண்கள் 

ஒவ்வொன்றையும்: ஆட ஆல் பெருக்க, 

Gey Give அலைவெண்கள் கிடைக்கும். ஆ 
poet ge he eX, 

5, வரைபடத்தில் பிரிவு _ இடைவெளிகளின் கீழ் 
எல்லைகளை & அச்சிலும், சதவீதக் குவிவு மேலமை 

அலைவெண்களை *% அச்சிலும் எடுத்துக் கொண்டு, 

புள்ளிகளைக் குறித்து நேர்கோடுகளால் சேர்க்க 
Seu ton மேலமை அலைவெண்: பலகோணம் 
கிடைக்கும். rs ச 1: 

பி அட யூர் Sa வி See tt TR 

, சதலீதக் 

SSRN 1... ரந வரு Bye ட். PD 

பயன்கள். வரைபடத்தில் 'y ‘ase ற என்ற. 
புள்ளியை எடுததுக்கொண்டு அதன் வழியாக ௩ 
அச்சுக்கு இணையாக ஒரு நேர்கோடு வரைந்தால் 
அது பலகோணத்தை வெட்டும் புள்ளியின் % ௮௪௯. 

௦8-3௪ ஆ



தூரம், உ இன் தாற்றுமானம் (percentile) srews 
படும். 

8 அச்சில் & என்ற புள்ளியை எடுத்துக்கொண்டு 
அதன் வழியாக % அச்சுக்கு இணையாக ஒரு நேர் 
கோடு வரைந்தால் அது பலகோணத்தை வெட்டும் 
புள்ளியின் 1 அச்சுத்தூரம் ௩ இன் நூற்றுமான 
மதிப்பிடம் (percentile ரகா) எனப்படும். 

வீச்சு ஒன்றாகவும், பிரிவு இடைவெளிகள் வெல் 
வேறாகவும் உள்ள இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற் 

பட்ட அலைவெண் பரவல்களை ஒப்பிட இது 
பெரிதும் பயன்படுகிறது. 
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பிரிவு இடைவெளி எல்லைகள்   
படம் 5, மேலமை, €ழமை சதவீதக் குவிவு 

அலைவெண் பலகோணம்,. 

வரைபடம் - 5 மேலமை, கழமை சதவீதக் குவி 
வின் அலைவெண் பல கோணங்களை விளக்குகிறது. 

இதன்மூலம் இடைநிலை 26.5 எனவும், 80 இன் 
நூற்றுமானம் 45 எனவும், 38 இன் நூற்றுமான 
மதிப்பிடம் 30 எனவும் எளிதில் அறியமுடிகிறது, 

- ௬.சூ. 
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அலைவெண் பெருக்கி 

உள்தரப்படும் அலைவெண்ணைப் போலப் பல 

மடங்கு பெரிய அலைவெண் உள்ள குறிப்பலையை 
வெளியீடாகத் தரும் மின்துகளியல் சுற்றுவழியே 
(மப) அலைவெண்் பெருக்கி (7600 மய](1- 

plier) ஆகும். நடைமுறையில் இருவகை அலை 
வெண் பெருக்கிகள் (76009 multiplier) உள்ளன. 

மூதல் வகை அமைப்பு நேரிலா மிகைப்பியாகும். 

இதில் தரப்படும் மின்னோட்டத்தின் களையலைகள் 
தோற்றுவிக்கப்படும். இதில் அமையும் இசைப்பித்த 
(10068) சுமை ஒரு கிளையலைவெண்ணில் ஒத்தலை 
யும். இரண்டாம் வகை அமைப்பு ஒரு நேரிலாச் சந்தி 
இருமுனையத்தின் கொண்மத்தைப் (6௨8௦118006) 
பயன்படுத்துகிறது. இது அடிப்படை அலைவெண்் 
ணிற்கு ஒத்தலைவிக்கப்பட்ட உள்தருகை ஆற்றலைத் 
தேவைப்பட்ட கிளையலைக்கு ஒத்தலைவிக்கப்பட்ட 
வெளியீட்டுடன் பிணைக்கும் (௦00165). 

Cuflor Weostid (nonlinear amplifier), Sener 

யலையாக்க மிகைப்பிகள் வகுப்பில் இயக்கப் 

படுவன, இதில் ஒரு சுழற்சியில் சிறிது நேரம் மட்டும் 

மின்னோட்டம் பாயும்படி ஓரஞ்சரிப்பு (0188) மின் 

னழுத்தம் தரப்பட்டிருக்கும்; 90”-க்கு அருகில் மின் 

னோட்டம் பாயும். அப்பொழுது வெளியீட்டில்
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மாறுசெயலி இருமுனைய அலைவெண் பெருக்க 

ஏற்படும் கஇளையலை செழிப்பாக இருக்கும். . இது 
இயல்பான 6 வகுப்பு இயக்கத்தைவிட அதிக திறமை 
யுடன் ' செயல்படும். என்றாலும் தேர்ந்தெடுக்கும் 

அலை மூன்றாம் நான்காம் கிளையலைகளுக்கு அப் 
பால் இருந்தால் உயர் அலைவெண் உடைய கிளை 

யலைகள் மெலிந்திருக்கும்.. வெளியீட்டில் இறன் 
குறைவாகவே கிடைக்கும். .' திரிதடையங்களைப் 
(transistors) போன்ற இரண்டு மிகசைப்பிகளைப் 

பயன்படுத்து மிகத்திறரமையான அலைவெண் இரட் 

டிப்பியை (frequency 001) உருவாக்கலாம். 

இவற்றிற்கு மைய மடைச் (068116 (82) சுருளிலுள்ள 
எதிர்முனைமை மின்னமுத்தங்களை உள்தருகை 
யாகக் கொடுத்து இவற்றின் வெளிபீடுகளை இணை 

நிலையில் இணைத்து இதை நிறைவேற்றலாம். 

படிகக் கட்டுப்பாட்டு உயர் அலைவெண் அலை 

பரப்பிகளில் (178080/(1806) இவை பயன்படுகின்றன, 

படிக அலைவியற்றி மிகவும் நிலைப்பு உடையது. 
ஆனால் சில குறிப்பிட்ட அலைவெண் இடைவெளி 

ளுக்கு மட்டுமே இவை கிடைக்கின்றன, எனவே 
இந்தப் படிக அலைவியற்றி வெளியிடும் தாழ் அலை 
வெண்களை மிகைப்பிவகை அலைவெண் பெருக்கிகள் 

மூலம் உயர் அலைவெண்களாக மாற்றலாம். 
1 ஜல் 2 ப்ப உவ 

நேரிலாப் Gener (nonlinear’coupler). @% 
மூனைய வகைப் (01௦06 108) பெருக்கிகள் மீஉயர் 
அலைவெண் அல்லது: மிகை உயர் அலைவெண் 
உடைய தண்மநிலை (solid state) அலைபரப்பிகளில் 

பயன்படுகின்றன.' திரிதடையங்கள் திறமையாகத் 

திறனை வெளியிடும் அலைவெண் இடைவெளி (76- 

quency range) அவற்றின் சிறப்பியல்புகளைப் 
பொறுத்து அமையும். அலைபரப்பியின் வெளியீட்டு 
அலைவெண்களைத் தர, மாறு செயலிவகை இரு- 
முனையப் பெருக்கிகள் (48120101 01008 1706 நய] 

pliers) பயன்படுகிறன. இவை இயல்பான தஇரிதடை. : 

யங்களைவிட அதிகமான அலைவெண் இடைவெளி 
கொண்டவை, . 

od
 

இவ்வகைப் பெருக்கிகளில் தஇறமைதான் தலை 

யாய கூறுபாடாகும், ஏனெனில் அலைபரப்பியின் 

இறன் வெளியீடு, தரிதடைய , மிகைப்பியின் திறன் 

வெளியீட்டிலிருந்து பெருக்கியின் திறன் இழப்பைக் 

கழித்தால் . வரும். திறன் அளவுக்குச்: சமமாகும். 

பெருக்கம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இரண்டு அல்லது 

மூன்றுக்கு மிகாமலிருந்து இருமுனைய 0 மதிப்புகள் 

உயர் மதிப்புடையனவாய் அமைந்தால், மாறுசெயலி 

இருமுனையப் பெருக்கியின் இறமை 80% முதல் 90% 

வரையில் அமையும். மேலும் அதிகமான பெருக்கு 

விதம் தேவைப்பட்டால் இப்பெருக்ககளை ஒடை 

முறையில் ((௦850&06) இணைக்கலாம். படத்தில் ஒரு 

மாறுசெயலி இருமுனையைப் பெருக்கி காட்டப்பட் 

டுள்ளது, இதுலுள்ள 1) என்ற சுருளும் (coil) Cy 

என்ற கொண்மியும் (08ழ801101) உள்தருகை அலை 

வெண்ணில் ஒத்தலைகின்றன; 1, என்ற சுருளும் நே 

என்ற கொண்மியும் வெளியீட்டு அலைவெண்ணில் 

ஒத்தலைகின்றன. காண்க, மிகைப்பி; பகுதிக்கடத்தி. 
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yoouGeuctr wor 0) (frequency changer) f,, f, என்ற 

அலைவெண்களுடைய இரண்டு குறிப்பலைகளை, 

f, +f, sog 4, - $ என்ற புதிய அலைவெண் 

களுடைய குறிப்பலைகளாக மாற்றுகின்றது. மின் 

துகளியல் கருவிகள் பலவற்றிலும் இவை பயன் 

படுகன்றன.இவை அலைகலப்பிகள் (றம்22) எனவும் 

வழங்குகின்றன. மிகைப்பன்மை இயக்க வானொலி 

அலை வாங்கி (80 01161100306 receiver) இதற்கு ஒரு 

வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டாகும். அப்படிப 

பட்ட வானொலிகளில் பெறப்படும் வானொலி 

அலைகள் . அசுஅலைவியற் றி (10081 0$0111801) வெளி 

யிடும் வானொலி அலைகளுடன் ஒர் அலைவெண் 

மாற்றி வழியாகக் கலக்கப்படும்போது வேறுபாட்டு 

அலைவெண்கள் (differential frequenceis) Garam ay 

இன்றன. பின்னர், இவை இடைநிலை அலைவெண்் 

மிகைப்பியால் (1-1, ஊற!462) இறன் ஊட்டப்படுகின் 
ஐஸ். ர னை 

கூட்டும் கலப்பிகள் (&041(176 111878). மடி 8, என்ற 

இரண்டு குறிப்பலைகளைத் தொடர்நிலையிலோ, ' 

இணைநிலையிலோ இணைத்து ஒரு நேரியல்பு மிகைப் 

பிக்குக் (linear amplifier) கொடுத்தால், உருமாற்றம் 

எதுவுமின்றி வலிமைபெற்ற f,, $) என்ற குறிப்பலை 

களின் வெளியீடு மட்டும்தான் கிடைக்கும். அலை 

வெண்களைக் கூட்டிய அல்லது கழித்த அலை 

வெண்களாக மாற்றுவதற்கு இத்தகைய அமைப்பு 

பயன்படாது. இதற்காக இவ்வமைப்பின் கலப்பிப் 

பகுதியில் ஒரு தேரிலாச் சிறப்பியல்புடைய (௦010110682 --



௦21௧௦10715110) மிகைப்பி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். 
கலக்கப்படும் இரு குறிப்பலைகளிவ் ஒன்று, நேரிலாச் 
சிறப்பியல்புடைய பகுதியிலேயே அடங்கி முழுதும் 
அலைந்து கொள்ளும் அளவுக்கு அலைவீச்சு உடைய 
தாக இருக்கவேண்டும். எனினும் அகஅலைவியற்றி 
யிலேயே (local oscillator) இச்செயலைச் செய்தல் 

சிறந்தது. உணர்சட்டத்திலிருந்து (8௦௦௨) வரும் 
வானொலி அலைகளின் (. 1.) அல்லது வானொலி 
அலைவெண் பகுதியிலிருந்து வரும் மற்றொரு குறிப்ப 
லையின் வீச்சு, உய்யமற்றதாக(1௦0௦1111081) இருக்கும். 
எனவே, இவ்வகை அலைவெண் மாற்றிகளில் அலை 
வியற்றியும் நேரிலாக் கலப்புப் பகுதியும் உள்ளன. 
இப்பகுதிகள் வெவ்வேறு குழல்களை (௫௨146) அல்லது 
திரிதடையங்களை (1815191016) இணைத்தோ, தனிப் 
பகுதியாலோ உருவாக்கப்படலாம். அலைவியற்றியை 

மட்டுமே பயன்படுத்தி வானொலி அலைவேண் 

ணுள்ள குறிப்பலைகளை உட்செலுத்தி, இடைநிலை 
அலைவெண்ணுள்ள அலைகளைப் பெறலாம். : 

அலைவியற்றி உள்ளடங்கிய அலைகலப்பிகள். இவை 
6 வகுப்பைச் சார்ந்த அலைவியற்றிகள். எதிர்முனை 
மின்னோட்டத்தின் துண்டிப்பு நிலைக்கு (ஸர் off 
அருகிலுள்ள நேரிலாச் சிறப்பியல்புகளைப் பயன் 
படுத்தி அலைவுகள் உருவாக்கப்படுவதால் கலத்தல் 
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அலை உள்தருசையும் இடைநிலை அலைவெண் 
ணுள்ள அலை வெளியீடும் அலைவாக்கத்திற்கு ஊறு 
விளைவிக்காதீ வகையில் இணைப்பு வடிவமைக்கப் 
பட்டு விட்டால் அப்படிப்பட்ட அலைவியற்றி உள்ள 

டங்கிய அலைகலப்பிகள் சிறந்த அலைகலப்பிகளாகச் 
செயலாற்றுகின்றன. அலைவியற்றியும் அலைகலப் 

பியும் தனித்தனியாக அமைந்த இணைப்பை ஓப்பி 
டும்போது இவை குறைந்த மாற்றும் திறன் கொண் 
டவையாகும், ் 

படம் 4 இல் அலைவெண் குறிப்பேற்ற வானொலி 
வாங்கக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அலைவியற்றி 

உள்ளடங்கிய அலைவெண்மாற்றியின் இணைப்பு 
காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் திரிதடையத்தில் R,, 

R, என்ற மின்னிலைப் பகுப்பியையும் (ற௦016ஈ1181 

108) ௩, என்ற ௪மிழ்வித் தடையையும் (emitter 
resistance) பயன்படுத்து நேர்மின்னோட்டம் (0.௦) 

நிலைப்படுத்தப்படுகிறது. இது கால்ப்பிட்ஸ் ஆலை 

வியற்றி (வேற/((£8 0850111800) இயங்கும் அடிப்படை 
யில் செயல்படுகிறது. நே, நே என்பவை அடிப்படைக் 
கொண்மிகளாகவும், தே என்பது வானொலி அலைப் 
பகுதியை இசைக்கும் கொண்மியாகவும் (மாய) 
பயன்படும். சே ஏனைய த௲அமைப்புக் கொண்மி 

களுடன் (818016 08ற௧௦1(02) தொகுத்து (280260) 

  

  

    

  

  

(ஊரக சிறந்த முறையில் நிகழ்கிறது. வானொலி இயக்கப்படுகன்ற த௲அமைப்புக் கொண்மியாக 
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படம் 1. அலைவியற்றி உள்ளடங்கவ அலைவெண்மாற்றி



470 அலைவெண் மாற்றி 

டே ஆகியவற்றிற்கு இணையாகப் பொருத்தப் 
பட்டு அலைவியற்றியினை இசைப்பிக்கவும் பயன்படு 
Ans. தொகுத்து இயக்குவதால் அவற்றின் 
மாறும் அல்லது இயங்கும் இதழ்கள் தரையிடப்படு 
இன்றன. இதைத் தொடர்ந்து திரிதடையத்தின் 
அடிப்பகுதியும் (0856) தரையிடப்படுதலால் உமிழ் 
வியைத் தரையிட இயலாது, இணைக்கப்பட்ட 
தூண்டுசுருள் 1, உயர் அளவு எதிர்வினைப்பு 
(1680181006) உடையதாகையால் , உமிழ்வி மின்ன 
முத்தம் வானொலி அலைக்குத் தகுந்தவாறு மாறும். 

மேலும் 6, வழியாக வானொலி அலைவெண், குறிப் 
பலையைக் கொடுக்கவும் இடமளிக்கிறது... நேர்மின் 
னோட்டத்தைத் தடுக்கும் ந, நே ஆகியவை Ly, L, 
ஆகியவற்றைத் தரையிட இடமளிப்பதுடன் அடிப் 
பகுதியும், உமிழ்வியும் செயல்படத் தேவையான. 

நேர்மின்னழுத்தத்தைத் தர வழிகோலுகறது. 1, ட 
ஆகியவை அலைவெண்மாற்றிக்கும் முதல் இடை 
நிலை அலைப்பகுதிக்கும் இடையே நிலவும் பிணிப் 
ures (coupling) செயல்படுகிறது. 1, திருத்தித் 
(ஏவா1216) தூண்டு சுரூளாக டே உடன் இணைந்து, 
இடைநிலை அலைவெண்ணுடன் ஏற்றபடி. ஒத்தி 
சைவிக்கப்பட்டு, உமிழ்வியில் எதிர்ப்பின்னூட்டம் 
(negative feed-back) நிகமாதவாறா . பார்த்துக் 

.. பெருக்கும் ' கலப்பிகள் (Multiplicant mixers). 
மற்றொரு முறையில் கலப்பிப்பகுதி குறிப்பலைகளைப் 
பல மடங்காகப் : பெருக்கும்படி. வடிவமைக்கப்படு 
கிறது, இரண்டு உள்ளீடுகளைக் கூட்டுவதற்குப் 
பதிலாகப் பெருக்கித் தருவதாக அமைக்கப்பட்டால் 
அக்கருவியின் மூலம் நேரிலாச் இசறப்பியல்பைப் 
-பயன் படுத்தாமல் வேறுபாட்டு அலைவெண் வெளி 

யீட்டைப் பெறலாம். இதைப் பின்வரும் முக்கோண 
வியல் (trigonometric) சமன்பாட்டின் நிகம். gus 
லாம். . Peg A oO a 

2 Sin (wi, Sin (௬ De = - Cos (wim) t t+ Cos 
zo ஈம $ 

' இணையிபுப்படம் 2 @e காட்டப்பட்ட. தான் 
முனையக்குழல் அலைவெண்மாற்றி இந்த அடிப் 
படையைக் கொண்டு செயல்படுகிறது. சேமிப்புக் 

கலங்களால் இயக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் இதுபோன்ற 
ஐம்முனையங்கள் . (080400) பயன்படுத்தப்பட்டு 

வந்தன. கட்டுப்படுத்தும் வலைகள் (௦01401 ஜார்ம்) 
8ட 8௨ ஆட௫யவற்றின் வழியாக உள்ளீடுகள் செலுத் 
தப்படுகின்றன. உள்ளடங்கிய அலைவியற்றி உள்ள 

வலையாக ஏயும், ' நோர்முனையாக ஐ வும் செயல் 

  

  

  
  

  
  

    

கொள்கிறது. ட்ட ப ட ட * ஆட ஷி பட்டுப் புதிய அலைவுகள் உருவாகின்றன. இவை 

+V 
oO 

Hear Hlanco Hans oie பபெருக்கிக கான 
வெளிமீரு 

வானொலி 

1 . 
அலை வண 
உள்ளிரு 

    
    
    ———@ 

தள்னியக்க எட்டக் கட்ருப்பாடிரு மின்னாழுந்தம் 

  

    

  
அலைவியற்றி இணைப்பு , 

படம் 2. நான்முனையக் குழல் பலண்படுத்திய தொடக்கக்கால அலைவெண்மாற்றி .



மின்துகள் ஒட்டத்தை எதிர்த்து அலைவதால் (2(1- 
phase) ஒன்றையொன்று அழித்துக் கொள்கின்றன. 
மின்துகள் ஓட்டத்தில் அலைவுகளைத் திறம்பட 

ஏற்றுவதற்கு ஐ அழுத்தமாக அமைக்கப்பட்டு, 
மின்துகள் கூட்டத்துடன் இணைப்பேற்படுத்தப் 
படுகிறது, தேவைக்குத் தகுந்த அலைவு நிகழ்ச்சியைச் 
செயலாக்க ஐ சிறிய கம்பிகளைக் கொண்டு உருவாக் 
கப் பட்டிருக்கும். இத்தகைய ஐ, 8, அமைப்பிலுள்ள 
வேறுபாடுகள், அலைவுகள் திறம்படக் கலப்பதற்குத் 
துணைபுரிகின்றன. உ. ஐ, 8) முதலியவை திரையிடப் 
பட்டு (562600) வானொலி அலை உள்ளீடு ஐ, க்குக் 

கொடுக்கப்படுகிறது. ஐ என்பது மற்றொரு திரை 
வலை. இது ௨, க்கும் நோ்முனைக்கும் உள்ள கொண் 
மத்தைக் - (0800118006) குறைத்து 2, ஐ நேர்முனை 

முதலியவற்றுடன் சேர்ந்த ஒரு வானொலி அலை 

. வெண்மாற்றி நான்முனைய (tetrode) உருவில் செயல் 

படுகிறது. ‘ 
‘- 

= «am. செ 

நூலோதி 
* 
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Book, 4th Edition, Butterworth & Company 
London, 1981, ் 

அலைவெண்மானிகள், மின்திறன் 

மின்திறன் வழங்கலின் ($1றற])) அலைவெண்ணை 
அளக்கும் அளவிகளே இவை. இவற்றில் பின்வரும் 
இரு வகைகள் தலையாயவை, அவையாவன, மின் 

ஒ.த்தலைவுத் தத்துவத்தில் இயங்கும் கருவிகளான 
ஒத்தலைவு அலைவெண்்மானிகள், தாண்ட மின்சுற்று 
வழியில் அலைவெண்ணைய் பொறுத்து மாறுபடும் 
மறிப்பின் (1௦4006) மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இயங் 
கும் கருவிகளான மறிப்பு . அலைவெண்மானிகள் 
என்பனவாகும். 

மின்ஒத்தலைவு அலைவெண்மானி. எளிய மன் 
ஒத்தலைவுக் கோட்பாட்டில் இயங்கும் ஒர் அலை 
வெண்மானியை விளக்கப்படம் 1 காட்டுகிறது, அலை 
வெண் கண்டறிய வேண்டிய மின்னோட்டம் பாயும் 
மின்திறன் வழங்கல் (00௬62 $0றற]4) மின்சுற்றுவழி 
யில் இணைக்கப்பட்டுள்ள காந்தப்படுத்தும் சுருள் 

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

ஓ. 

  

  

    

படம் 1, ஒத்தலைஷ அலைவெண்மானி 

» சாம் அலைவெண்: 2) இயல்பு அலைவெண் 8) உயர்அலைவெண் 4) முளை, ஆணல் 4) சாந்தப்படுத்தும் சுருள் 
: 6) இயங்கு aged 7) தகடடுக்கு இரும்புச் சட்டகம் 8,) மின் வழங்கல் சுற்றுவழி



472 அலைவெண்மானிகள், மின்திறன் 

தகடுகளால் அடுக்கிச் செய்யப்பட்ட இரும்புச் சட்ட 
கத்தின் முனையில் சுற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்ட 
கத்தில் நன்கு பொருத்தப்பட்ட குறிமுள் உள்ள ஓர் 
இயங்கு சுருள் அமைந்துள்ளது. இயங்கு சுருளின் 
ஈறுகள் (terminals) தகுந்த கொள்ளளவுள்ள 
கொண்மி யுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதன் இயங்கும் கோட்பாடு விளக்கப்படங்கள் 
் (ஆ) 1 (இ), 1 (ஈ) ஆகியவற்றில் காட்டப்பட்டுள் 

ளன. ( என்பது காந்தப்படுத்தும் சுருளில் பாயும் 
மின்னோட்டத்தின் அளவு, 8 என்பது இரும்புச் சட் 
டகத்தின் பெருக்கு (110%). 9 முதலில் 81 என்ற மின் 
னோட்டத்துடன் ஒரே தறுவாயில் (1௦ ற௨56) இருப் 
பதாகக் கொள்ளப்படுகிறது. இது இயங்கு சுருளில் 
தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தம் e&G 90° 
அளவு பிந்தலில் (142) எல்லா நிலையிலிருக்கும். 1 

என்பது இயங்கு சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம், " 

இப்போது விளக்கப்படம் 1 (அ)வில் இயங்கு 

சுருள் மின்சுற்றுவழி மொத்தத்தில் தாண்டத்தன்மை 

(inductive) உள்ளதாகக் கொள்ளப்படுவதால் அதில் 
பாயும் மின்னோட்டம் ம தூண்டப்பட்ட மின்னமுத் 
தம் 6 க்குப் பிந்தலில் (182) இருக்கும், இயங்கு ௬௬ 
ளில் செயல்படும் திருக்கம் 4, 1, ௦8 (9042) என்ற 

மதிப்புக்கு நேர்ப்பொருத்தத்தில் இருக்கும், விளக் 
கப்படம் 1 (இ) இல் இயங்கு சுருள் மின்சுற்றுவழி 
மொத்தத்தில் கொண்மத் (௦8020(196) தன்மை உள்ள ... 

தாகக் கொள்ளப்படுவதால் அதில் செல்லும் Her 
னோட்டம் 1 தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தம் 6க்கு 
முத்தலில் (1880) இருக்கும். இதில் ௨.ண்டாகும் திருக் 

கம் 1.1. Cos (90-8) மதிப்புக்கு நேர்ப்பொருத்தத் 
இல் இருக்கும். மேலும் இந்தத் தருக்கம், விளக்கப் 

படம் 1 (ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள . திசைக்கு 
எதிர்த்திசையில் இருக்கும். விளக்கப்படம் 1 (ஈ)இல் 
தாண்டத் தன்மையும் கொண்மத்தன்மையும் சமமாக 

வுள்ளதால் 1யும் 6யும் ஒரே தறுவாயில் இருக்கும். 
இந்த நிலையில் இயங்கு சுருளில் உண்டாகும் இருக் . ' 
கம் 7,1,. 60890 ஆகும். 008 90இன் மதிப்பு 
சுழிக்குச் சமமாதலால் திருக்கம் கி ஆகிறது என் 
பது தெளிவு. 

இயக்கம், குறிப்பிட்ட அலைவெண்ணுக்குக் (f) 

அல்லது 

  

கொண்ம எதிர்வினைப்பு Je mt 

நிலையான து. இயங்கு சுருள் சட்டகத்தில் அமையும் 
நிலைக்குத் தக்கவாறு தூண்ட எதிர்வினைப்பு அமை 

யும். இயங்கு சுருள் காந்தப் படுத்தும் சுருளுக்கு அரு 
கில் செல்லச்செல்லக் தாண்டல் தன்மை கடும்... 

  

ட 1 

«t= aC 

நோக்க இயங்குசுருள் இழுக்கப்படுகிறது, அதாவது, , 
இயங்கு சுருளில் தருக்கம் சுழிநிலை அடையும் வரை - 

தறுவாய். 

விளைப்பு 

குத்திருந்து. விலகி அதன் எதிர்வினைப்பு ob, 

அது காந்தப் படுத்தும் சுருள் நோக்கி இழுக்சப்படு 
Ar 3). . os 

அலைவெண் இயல்பு மதிப்பில் இருக்கும்போது 
இயங்குசுருள் சராசரி இருப்பு நிலையை அடையும் 
வகையீல் கொண்மின் மதிப்புதேர்ந்தெடுக்கப்படு 
கிறது. அலைவெண்் கூடும்போது கொண்ம எதிர் 

we G  Gepaigire இயங்குகருள், சட்ட 

  

ப ண 

க்குச் சமமாக வரும் வரை விலகுவது, அதேபோல் 
அலைவெண் குழப பிராது. சட்டகத்தை றக்க 

நெருங்குகிறது. , ம். கவட்ட நட்ட வதி ட 

இந்த வகை "அளவுக் கருவியில் இவங்குகருளில் 
எதிர்வினைப்பு சட்டகத்தின் நிலைக்கேற்ப மெதுவாக 
மாறுவதால் துல்லியமான அளவுகளைப் பெறமுடி 

கிறது, 

வெஸ்ட்டன் (97000) அலைவெண்மானி, இது 
அலைவெண் மாறும்போது இரண்டு இணைதிலை 
மின்சுற்றுவழிகளில் (ஒன்று தூண்ட (inductive) 
முள்ளது; மற்றது தூண்டமற்றது (0௦10 01௦0(146)) 

ஏற்படும் மின்னோட்டப் பங்கீடு மாற்றத்திற் 
- கேற்பச் செயல்படும் இயங்கு இரும்பு அளவி. 

oo 
a * 

ஆகும் வரை காந்தப்படுத்தும் சுருள் .. 

rey 

  

  
  

    

    
' படம் 2, வெஸ்ட்டன் £ அலைவெண்மானி 
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59 உயர் அலைவெண், 8) 

8) தேனிரும்பு ஊ9. 
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39 தாழ் அலைவெண், ஈறு, 

, இதன் வடிவமைப்பும் அதனுள் உள்ள " மின்னி 
ணைப்புகளும் விளக்கப்படம் 2இல் காண்பிக்கப் 
பட்டுள்ளன, இங்கு இரண்டு நிலையான சுருள்கள் 

; சம அளவில் உள்ளன. இந்த இரு சுருள்களும் அவற்



_றின் காந்த அச்சுகள் செங்குத்து நிலையில் இருக்கு 

மாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இரு சுருள்களுக்கும் 

மையத்தில் தேனிரும்பினாலான (9016 1100) நீண்ட 

உளச சுழலும் வகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது 

(ற170150),. ஊரசியைத் தாங்கும் சுழல் தண்டு (3010016) 

ஒரு குறிமுள்ளையும் ஒடுக்கல் இதழையும் தாங்கி 
டயுள்ளது. ஆனால் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஏதும் 

இதில் இல்லை, . . ் : ் 

ms சுருள் & தூண்டி 1, யுடன் தொடர்நிலையில் 

sien gsr. RA உடன் விளக்கப்படத்தில் 

கண்டவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தாண்டி L 

அலைவடிவ மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் களையலை 

களைத் (8700108) தடுக்கிறது. அதனால் கிளை 

யலைகளால் ' விளையும் பிழைகள் தலவீர்க்சுப்படு 

கின்றன. 

சுருள் & இலும் இலும். பாயும் மின்னோட் 

டத்திற்குத் தக்சபடி தேனிரும்பு ஊசி ஒரு நிலைப் 
பான நிலையை அடையும். தடை %த இல் ஏற்படும் 

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மாறாமல் இருக்கையில் 

அலைவெண் கூடும்போது ௩& இல் தூண்டல் எதிர் 

வினைப்பு கூடுவதால் சுருள் & இல் பாயும் மின் 

னோட்டம் குறையும். இதற்கு மாறாக 18 இல் 

தூண்டல் எதிர்வினைப்பு கூடுவதால் Lp gw 

ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி கூடிச் சுருள் இல் 

பாயும் மின்னோட்டம் கூடுகிறது. இதன் 

விளைவாகப் பொருத்தப்பட்ட ௨௨௪, சுருள் ந இன் 

அச்சுக்கு இணையாக வருமாறு சுழன்று நகர்கிறது. 

அலைவெண் குறையும்போது க இல் தூண்டல் 

எதிர்வினைப்பு குறைவதால், சுருள் B இல் செல்லும் 

மின்னோட்டம் குறைந்து சுருள் & இல் மின்னோட் 

டம் கூடும், அதனால் பொருத்தப்பட்ட உச சுருள் 

& இன் அச்சுக்கு இணையாக வருமாதநு சுழன்று 

நகர்கிறது. ஆக, சுருள் & இலும் 8 இலும் பாயும் 

மின்னோட்டத்திற்கேற்ப குறிமுள் நகர்ந்து சரியான 

அலைவெண்ணைக் காட்டும். ௬ இ 

த - மு.ஞா, 

அலோகங்கள் 

தனிமங்கள் அனைத்தையும் உலோகங்கள் என்றும், 

அலோகங்கள் (உலோகமற்றவை) என்றும் இரு : 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். தனிம மீள்வரிசை அட்ட 

வணையை மூலைவிட்டவாக்கில் மேல்பக்க இடப் 

புறத்தில் இருந்து ஈழ்ப்பக்க வலப்புறம் வரையில் 

இரு பகுதிகளாகப் பிரித்தால், இம்மூலைவிட்ட 

கோட்டின் வலப்புறமாக உலோகமற்றவை அமைந் 

துள்ளன. இவற்றின் வகைப்பாடு பொதுவாக 

அவற்றின் பண்புகளின் அடிப்படையில் அமையும். 

- உலோகப் பண்புகள் 

அலோகங்கள் 473 

பொதுவாக அலோகங்கள் (100-64818) திண்ம, 

நீர்ம, வளிம நிலைமைகளில் உள்ளன. நைட்ரஜன், 
ஆக்சிஜன் போன்றவை வாயுக்களாகவும், புரோமின் 
நீர்மமாகவும், கந்தகம், பாஸ்பரஸ் போன்றவை 
இண் மங்களாகவும் உள்ளன. இவை உலோகங்களைப் 
போன்று மிளிர்தன்மையைப் பெபற்றிருப்பதில்லை; 

எனினும் அயோடின், கராலஃ்பைட் போன்றவை 
இதற்கு விதிவிலக்காகும். உலோகங்களோடு ஒப்பிடும் 
போது அலோகங்கள் பொதுவாகக் குறைந்த அடர்த் 

இயே பெற்றுள்ளன, இவற்றைத் தகடாகவோ. கம்பி 

யாகவோ மாற்ற இயலாது. மேலும் இவற்றின் 
உருகுநிலை, கொதிநிலை ஆகியவை குறைவு; வெப் 
பத்தை எளிதில் கடத்தக்கூடியவை. அல்ல; மின் 
சாரத்தையும் நன்கு கடத்துபவை அல்ல; கிராஃபைட் 

இதற்கு விதிவிலக்காகும். 

சோர்மங்களை மின்னாற்பகுக்கும்போது, அலோ 

கங்கள் பொதுவாக நேர்மின்வாயை அடைகின்றன. 

ஹைட்ரஜன் இதற்கு விதிவிலக்காக உள்ளது;எனினும் 

லித்தியம் ஹைட்ரைடு போனற கார ஹைட்ரைடு 

களை மின்னாற்பகுக்கும்போது, ஹைட்ரஜன் நேர் 

மின்வாயை அடைகின்றது. அலோகங்கள், ஒன்று 

மற்றொன்றுடன் கூடிச்சேர்மங்களைத் தரும். எடுத் 
துக்காட்டாக ஹைட்ரஜன், குளோரினுடன் வினைப் 

பட்டு ஹைட்ரஜன் குளோரைடைத் தருகின்றது. 
உலோகங்களில் இவ்வகைப் பண்புகளைக் காணமுடி. 
யாது. பொதுவாக அலோகங்கள் புறவேற்றுமையைக் 

(allotropy) காட்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகக் 

கார்பன் அணுவானது, நிலக்கரி, விறகுக்கரி, லிக் 

னைட், கிராஃபைட், வைரம் என்ற பலவகைப் புற 

வேற்றுமைகளுடன் உள்ளது. 

இவ்வகை வகையீடு தோராயமானது. வெள்ளீ 
யம், ஆன்ட்டிமனி, டெலூரியம் போன்றவை 

சிலவற்றையும், அலோகப்' 

பண்புகள் சிலவற்றையும், பெற்றுள்ளன, எடுத்துக் 

காட்டாக வெள்ளீயத்தை உலோகமெனக் கருதினால், 

அது அலோகம் போன்று புறவேற்றுமையைக் 
காட்டுகின்றது. வெள்ளீயம், பழுப்பு நிற வெள்ளீய 
மாகவும் (grey tin), வெண்மை நிற வெள்ளீய 
மாகவும் (1416 110) சாய்சதுர வெள்ளீயமாகவும் 
(rhombic tin) உள்ளது. அடர் நைட்ரிக் அமிலத் 

துடன் : உலோகமற்றவை போல் செயற்பட்டு 

மெட்டாஸ்டானிக் அமிலத்தைத் (106(2518001௦ acid) 

தருகின்றது; அதேசமயம் உலோகப்பண்புகளான 

பளபளப்புத் தன்மை தகடாக அடிக்கப்படும் 

த்ன்மை முதலியவற்றைப் பெற்றுள்ளது. இவ்வகைத் 
தனிமங்கள் உலோகப் போலிகள் (metalloids) 
எனப்படும். 

௪ பி,ஈ.எம்.லி, 
ie ஸர : 132
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இது செஞ்சாம்சதுரற் (orthorhombic) படிகத் தொகு. 
தியில் படிகமாகிறது. இதன் வேதியியல் வாய்பாடு 
(K,Cs) BF, . எண்பட்டகப் படிகங்களைக்கொண்டது. 

wih 

நிலைஅச்சு (001) இசையில் தட்டையான வடிவ 
மூடையது. அடர்த்தி 2. 68. ஒளியியலாக ஈரச்சு எதிர் 
மறைக் கனிமமாகும், இதன் ஒளியியல் அச்சுத்தளம் 
அதிர்வு இணைவடிவிற்கு (010) இணையாசு இருக் 
கும். நிலைச்சு விரைவு அதிர் அச்சுடன் பொருந்தி 
இருக்கும், ஒளியியல் அச்சுகளுக்கு : இடைப்பட்ட 
கோணம் (21) மிகவும் பெரியது. இது லிபாரி தீவு 
களிலும் வெசுவியசயஸ் கவிமைய். _ ஙகுதிகளி லும் 
கிடைக்கின்றது. nee 
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அவசரகால மருத்துவச் சிகிச்சை ....”, 

நோய்க் கொடுமை, விபத்துக் காயங்கள், தீப்புண், 
நஞ்சுகளில் இருந்து உயிரைக் காப்பாற்ற அளிக்கப் 
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படும் உடனடி சிசிச்சை ஆகியன அவசர மருத்துவச் 
சிகிச்சைகளாகும் (0100726103 medical aid). இது 
முதலுதவி சிகிச்சையே. 

விரைவாக நோயையும், காயங்களின் வடிவத் 
தையும், உட்கொண்ட நஞ்சுகளையும், அறிகுறிகள் 
மூலம் கண்டுகொண்டு, காலம் தாழ்த்தாமல், 

தேவையான . ஆய்வுகளைச் செய்து உடனடி 
சிகிச்சையளித்து உயிர் காக்க வேண்டும். . 

இதய நோய்களினால் ஏற்படும் ஆபத்திலிருந்து 
உயிர் காக்க அவசர சிகிச்சை மிகவும் அவசியம், . 

மாரடைப்பு 

இகயத் தசை திசு செயலிழப்பு, இதய உள்ளுறை 

அவசரகால மருத்துவச் சிகிச்சை 475 

அழற்சி, இரத்தத் துகள், பால்வினை நோயால் 
தமனி வீக்கம் ஆகியவற்றால் இதயம் திடீர் எனச் 
செயல் அற்றுவிடும். மூளைக்கு இரத்தம் செல்லாமல் 
நின்றுவிடும். 3 முதல் 5 நிமிடத்தில் எச்சை 
அளிக்காவிட்டால் உயிர் பிரியும். 

நோய்க் குறிகள். இதயப் படபடப்பு,- இதய வலி, 
மயக்கம், மூச்சுத் இணறல், இதயத் துடிப்பு மறைதல் 
ஆகிய குறிகள் காணப்படும், 

சிகிச்சை. நோயாளியை உடனே தரையிலோ, 
பலகை மீதோ, காலை உயர்த்திய நிலையில், 
மல்லாத்திப் படுக்கவைத்து, மார்பை மெல்ல மெல்ல 
அழுத்தி இதய இயக்கத்தை மீட்க முயலலாம் அல்லது 
நோயாளியின் வாய் மேல் மெல்லிய துணியைப் 

  

  

  
  

  
    

4 

படம் 2, உடலின் நுரையீரல், இதயம், பெருந்தமனி, இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆ௫யவற்றில் ஏற்படும் 
... நெருக்கடி நோய்கள் 

"1. வெடிக்கும் பெருந்தமனி . 8, காற்று நுரையீரல் உறை 3, நுரையீரல் குழல் அடைப்பு 4, நுரையீரல் நிமோனியா 
5. இதயத்தசைத்திக இறப்பு தேரய் 8 இரைப்பைச் சிறுகுடல் இணைப்புச் சுருக்கும்,
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பரப்பி, நம் வாயால் பலமாக ஊதி வாய்க்கு வாய் 

சுவாசத்தின் மூலம் மார்பை அசைத்து இதயத்தை 
இயக்கலாம். இம்முயற்சி வெற்றி பெறா விட்டால், 
மின்-இசைவற்ற துடிப்பு நீக்கி(02-11011118100) யாலோ, 
இயக்க முடுக்கி (0806 12%) யாலோ, இயக்கத்தை 
மீட்கலாம். அப்படியும் முடியாவிட்டால், இதயத் 

தசையில் அட்ரினலின், எப்பிநெபிரின் (60106017106) 
கால்சியம் குளோரைடு (081௦1 chloride) ஆகிய 
மருந்துகளை ஏற்றிப் பார்க்கலாம். 

சைலோக்கைன் (Xylocaine), லைடோக்கைன் 

(1140௦08106), சோடியம் .பைக்கார்பனேட்டு (8௦01ய- 
ம1-கோ01212), புரோக்கேயினமைடு (10081௩4106) 

போன்ற மருந்துகளைச் சிரைவழி ஏற்ற .வேண்டும், 

இதயத்தசைத் தி௬ச் சிதைவு நோய் (189௦0வ01வி 
ர்ரரீலா௦1100). இதயத்தின் தசைகளிலுள்ள திசுக்கள் 
இரத்தப் பற்றாக்குறையால் இறக்கின்றன. இதயம் 
ஒரு தசைப் பிண்டத்தால் (௩05016 mass) org, 
சில திசுக்கள் இறந்தாலே, அதன் செயல் பாதிக்கப் 
படும். ் 

நோய் அறிகுறிகள். இதய வலி, மூச்சுத் இணறல் . 
அதிர்ச்சி, இதயத் தளர்வு (0270186 failure), G55, 
இதய அழுக்கம், மார்பகப் பாரம், எரிச்சல், தோள், 

கைகளை நோக்கிப் பல இசைகளில் பரவும் வலி, 

தாங்கொண்ணா வலி, வியர்வை, வாந்தி, இன்னபிற. 

இந்நோய் பெரும்பாலும் நடுத்தர வயதினர் 

களையும், முதியவார்களையும் தாக்கும். 

சிகிச்சை. மனதிற்கும், உடலுக்கும் ஓய்வு 
கொடுக்க நோயாளியை உடனே படுக்க வைக்க 

வேண்டும். வலியைப் போக்க மார்ஃபின் 
(Morphine) அல்லது பெத்தடின் (281110௦), மெத்த 
டோன் (14611204௦6), ஹீராயின் ஆகிய மருந்துகளை 
சிரைவழியே தரவேண்டும், ஆக்சிஜன் கொடுக்க 

வேண்டும். 

இரத்த உறைவைத் தடுக்க ஹெப்பாரின் 

(Heparine) Aeoreuy) அல்லது கூமரின் (௦21106) 

வகை மருந்தை வாய் வழி தரலாம், உடனடியாக 
மருத்துவமனையில் சேர்க்கவேணடும், 

பெரிபெரி இதயம் (இர் ௭1 17ல்), உயிர்ச்சத்து 
பி-1, பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் இதய நோயால், 
இந்தியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் மிகப்பலர் 
பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது உயிருக்கே ஆபத்தை 
விளைவிக்கும். 

நோய்க்குறிகள், பலவீனம், களைப்பு, இதயப் 
படபடப்பு, மூச்சுத் இணறல், தோல் சூடாதல், 

இதய வீக்கம், இதய மேலுறை வீக்கம், திடீர் என 
இதய நிறுத்தம் ஆகிய குறிகள் காணப்படும். 

சிகிச்சை, உடனடியாக இதய வெளியுறையின் 
கீழ் உள்ள நீரை மார்புச் சுவர் மூலம் ௨ஊசியால் 
உறிஞ்சி வெளியேற்ற வேண்டும். : 

பி-1100 மி, இ, சிரை மூலம் சில நாட்களுக்குத் 
தரவேண்டும். நிறைய “பி” உயிர்ச்சத்துகள், புரதம் 
நிறைந்த உணவு ஆகியவை தரப்பட வேண்டும், 

நுரையீரல் தமனி உள்ளெறிகை (றயய00வ9 ஊ௦- 
11௦).மூச்சறைக்கு வரும் இரத்தக் குழாய்கள் , உறைந்த 
இரத்தக் கட்டி, தமனி இரத்த உறைவி, காற்று, 

அயற்பொருள் ஊடுருவல் ஆகியவற்றால் அடைக்கப் 
பட்டு இரத்த ஒட்டம் தடைப்படும், இந்நிலை உயி 
.ரக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும். 

அறிகுறிகள். இருமல், மூச்சுத் திணறல் , பெரும் 
பாலும் வலப்புற இதய வலி, அதிர்ச்சி (௦௦%) 
ஆகியவை ஏற்படலாம். 

நோய்முதல் நாடல், எலும்பு முறிவு, அறுவைச் 
சிகிச்சை ஆகியவற்றுக்காக நீண்ட நாள் படுக்கையில் 
இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு..மயக்கம், இரத்த அழுத் 
தக் குறைவு, மூச்சு வாங்கல் ஆகியவை திடீர் எனத் 
தோன்றினால், அந்நோய் உள்ளெறிகையாக இருக்க 

லாம். ் 

சிகிச்சை, படுக்கையில் ஒரே நிலையில் படுக்க 

விடாமல், புரட்டிவிட்டுப் படுக்க வைத்தல், நுரை 

யீரல்களுக்குப் பயிற்சி, “மார்ஃபின்'' மருந்துகளை த் 
தவிர்த்தல், உடல் நீர் வற்றாமல் பார்த்துக் கொள்ளு 
தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும், 

இரத்த உறைவைத் தடுக்கும் மருந்துகள் (81% 
் , 908தயிகமம் drugs), இரத்தக் கட்டித் தடுப்பு மருந்து 

(1/0710019ம௦) ஆகியன தரப்படவேண்டும். அறுவைச் 

சிகிச்சையால் உள்ளெறிகை நீக்கல் (௦12007) 
-. செய்யலாம், 

மருந்துகள். ஹெப்பாரின் (160811), இரத்த உறைவு 
நீக்கிகள் (thrombolytic or fibrinolytic), இரத்த 
நாள :அழுத்திகள் (4250 065505), டிஜிட்டாலிஸ் . 
(012114115),அய்சோ பிரினலின் (180ற1602110௦), மூச்சுத் 
தூண்டிகள் (respitatory stimulants), syed exyusit 
கொல்லிகள் (Antibiotics), அட்ரோபின் (atropine), 
1/400, சிரையைக் கட்டுதல் (460008 ligation) 4A 
யவை பயன்தரும், 

தன்னியலான நுரையீரல் உறைக்காற்று (spontane- 
006 ற 6யம0(1018%),ஒன்றோடொன்று ஒட்டியிருக்கும்



புடைச் சவ்வுக்குக்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையில் 

காற்று புகுந்த, ஒரு காற்றறை ஏற்படும். இதனால் 
நுரையீரல் முழு அளவு விரிந்து, சுருங்க முடியாமல் 
தடைப்படுவதோடு மூச்சு உள்ளே இமுசக்கும்போது 
தேவையான அளவு நுரையீரல் வீரியாமல், றிதனவே 
விரிவதால் காற்று சிறிதளவே உள்ளே இழுக்கப்படும். 
இதனால் உடலுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் 
கிடைக்காததோடு, மதிக்கும் மார்பு வலியும் ஏற் 

படும். 

நோய் முதல் காரணம், மார்புச் சுவரில் காயம், 
காச நோய், புற்று நோய், நுரையீரல் சீழ்க்கட்டி. 
(85018) ஆகியன இந்நோய்க்குக் காரணங்களாகும். 

நோய்க்குறிகள். திடீர் மார்பு வலி, மூச்சுத் திண 
றல், வறட்டு இருமல், குறைந்த காய்ச்சல் போன்ற 
குறிகள் தெரியும். 

கோயறி ஆய்வு. நார்ப் எக்ஸ் கதிர்ப்படம் 
(X - ray photograph) +@sae.  , 

சிகிச்சை, படுக்சையில் படுக்க வைத்து, மார்ஃ 
பின் 15 மி. க, சரைவழி தரவேண்டும். ஆக்சிஜன், 

தூக்க மருந்து, லிங்௪ஸ்கோடின் (linctuscodine) 
ஆகியவை கொடுத்து, காற்றையும் சிரையால் நீக்க 

வேண்டும், 

நோயாளியைத் தொடர்ந்து "கவனித்து நோய்க் 
கான காரணத்தை அறிந்து குணப்படுத்த வேண்டும், 

- ACworeflue amiiéec (pneumonia), நிமோனியா 
காய்ச்சல்-ஸ்டெபிலோ காக்கஸ் (818ற௱$1௦ 000018), 

நிமோ காக்கஸ் (06௦ 000008), இன்ஃபுளுவென்சா 

(influenza), ஸ்டெரப்டோ காக்கஸ் (8(7600(0 ௦00005), 

பாஸ்சரெல்லா பெஸ்டிஸ் (0851601811 pestis), 455 

ராக்ஸ் Queer (bacillus anthrax), காசநோய் 

நுண்ணுயிர் ஆகியன அுரையிரலினுன் புகுவதால் ஓதி 

படுகிறது. 

கோய்க்குறிகள். குறைந்த காய்ச்சல், இருமலுடன் 

சளி, தலை சுற்றல், தொடர்பற்ற பேச்சு, நீலவாதை 

(800818), வேகமூச்சு, மார்புப்பிடி அமன். இதன் 

தொயிக்கு றிகள். - - 

விளைவுகள். நோய் இதய மேதுறைக்குப் | பரவ 

லாம், தோல் பாதிக்கப்படும், மூச்சுத் தளர்வு, இரத்த 
ஓட்டத் தளர்வு, இதயத் தளர்வு, வயிறு ௨.ப்பல் 

ஆகியன இந்நோயின் விளைவுகள், ் 

சிகிச்சை. 800, 000 யூனிட் கிரிஸ்டலின் பென் 

சிலின் ௨-6 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறையும், 

(இம்மருந்து அளவு-சில நோயாளிகளுக்கு நோயின் 
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வலிமைக்கு ஏற்ப இரட்டிப்பாகவும், மும்மடங்காக 
வும் தரலாம்), 500 மி.கி, டெட்ராசைகளின் - 6 
மணிக்கொரு முறை அல்லது 1 கிராம் .சல்பாடைய 
சின் 4 மணிக்கொரு முறை அல்லது மெத்திசில்லின் 
3 கிராம் 4 மணிக்கொரு முறை அல்லது நாஃபிசிலின் 
(naficillin), எரித்ரோமைசின்-500 மி.கி. 6 மணிக் 
கொரு முறை அல்லது வான்மைசின் 500 மி.கிராமும், 
லிங்காமைசின் 600 மி.கி, சிரைமூலம் 8 மணிக்கொரு 
முறை அல்லது கெஃப்பாலோரிடின் ((௦80021௦710106) 

500 முதல் 1000 மி.கி, தசையில் 6 மணிக்கொரு 
முறை கொடுக்கலாம் அல்லது குளோரோமைசின் 

500 மி.கி, குளிகைகள் 4 மணிக்கொருமுறை அல்லது 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 1 கிராம் சல்பாடைசின் கராம் 

அன்றாடம் இரண்டு வேளை கொடுக்க வேண்டும். 

ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டும். 

குறை இரத்த அழுத்தம் ஏற்படின், 300 கிராம் 
ஹைட்ரோகார்ட்டிசோன் சிரை வழி கொடுக்கலாம், 

இதயத் தளர்வு ஏற்படின், டிஜிட்டாலிஸ் கொடுக்க 
வேண்டும், 

Mes SSpo FHomuy (Tracheostomy) 

குரல்வளை, மூச்சுக் குழலில் அடைப்பு ஏற் 
பட்டால், ௬யிரைக்காக்சுச் செய்யும் அவசர 
சிதிச்சையே இது. 

அயற்பொருள், மீன் முள், திடப்பொருள்கள் 

தொண்டையில் சிக்கிக் கொண்டு, குரல்வளையில் 

இரத்தக் கசிவு ஏற்படும் போதும், மூச்சுப் பாதை 
யைத் தடுக்கின்ற நேரத்திலும், அவசர அவசியத் 

தைக் கருதி மூச்சுப் பாதைக்கு மாற்று வழியாக, 

மூச்சுக் குழலை நேராகத் திறந்துவிடுதல், 

இடைவிடாத ஆஸ்த்துமா இழுப்பு கோய் (5௨109 
asthmaticus). தொடர்ந்து அட்ரினலீன், அமினோஃ 

பிலின் ஆகிய மருந்துகளை இழுப்புநோய்க்குப் பயன் 
படுத்துவதால் நாளடைவில் இம்மருந்து, இநம்நாயாளி 
களின் நோயைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய் 

விடுகிறது. அவ்வாறு இம்மருந்துகளுக்கு கட்டுப் 
படாத இழுப்பு தோய் இடைவிடாத இழுப்பு 
நோயாகும். 

மூச்சுத் தணறல், தொடர்ந்த இழுப்பு, உடலில் 
நீலவாதை அகியவை ஏற்படும், நோயாளி கடும் 

ஆபத்துக்குள்ளாவார். ௨டல் நீர் அமில நிலை 
சுண்டி, பலவீனமாகி இதயத் தளர்வு ஏற்பட்டு இறப் 
பார். 

சிகிச்சை. உடனே சுவாசத்தைச் சரி செய்ய 
வேண்டும், மூச்சுத் இணறலை நீக்கி ஆக்சிஜன் தர. 
வேண் டும், நுண்ணுயிர்கொல்லி கொடுக்கவேண்டும்.
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உடல் நீர் நிலையைச் 8ர் செய்து அட்ரீனலினைச் 
சொட்டு முறையீல் தர வேண்டும். அமினோஃபிலினை 
சிரை வழி கொடுக்க வேண்டும். ஆபத்து நீங்கியதும் 
முறையான மருத்துவம் அளிக்கலாம். கார்டிசோன் 
ஊடி (601118006)யும் சிரைவழி, சோடியம் பைக் 
கார்பனேட்டும் கொடுக்கப்பட வேண்டும், 

உணாவுப்பாதையில் இரத்தக் சுசிவு , 

நோய்க்காரணம், குடல் புண், இரைப்பைப் புற்று 
நோய், குடல் காய்ச்சல், (281௦ 122), சீதபேதி 
(051613), குடல் புற்று நோய், கணையப் புற்று 

நோய், வயிறு, முன்சிறுகுடல் அரிப்புகள் ஆகிய 
வற்றால் இது ஏற்படும். 

நோய்க்குறிகள், திடீர் இரத்த வாந்தி, மலம் 
கழிக்கும் உணர்வு, மயக்கம், மற்றும் நோய்க் 
கொடுமைகள் ஆகியன இரத்த இழப்பைப் பொறுத்து 

அதிகரிக்கும். 

சிகிச்சை, உடனே படுக்கையில் படுக்க வைக்க 

வேண்டும். ஃபீனோபார்பிட்டோன்...: 100 18.8. 

கொடுக்க வேண்டும். இரத்தம் அல்லது ஆக்சிஜன் 

(plasma or dextran 500 ஐ1.; கொடுக்க வேண்டும். 

வாந்தியை நிறுத்த ஸ்டிமெட்டில் (stemetil) 5 A.A. 
அமில எதிர்ப்பிகள் (801௪௦105) : உயிர்ச்சத்து 
கே-10 மி.கி. சிரைமூலம் கொடுத்துச் சிச்சையளிக்க 
வேண்டும். இரத்தக் கசவுக்குக் காரண த்தை அறிந்து 
அதற்கான, சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். : 

ஈரல் கோயாலான ஆழ்ந்த மயக்கநிலை (112௨1௦ 
Coma), ஈரல் நுண்ணுயிர்களாலும், கரணவாதை 
(cirrhosis) wrgwb பாதிக்கப்பட்டால், ஈரல் செய 
லிழப்பும் ஈரல் இரத்த நாளங்களில் இரத்த மிகை 
அழுத்தமும் ஏற்படும். 

அறிகுறிகள், மனக்குழப்பம், சோம்பல் நிலை, 
எரிச்சல், பார்வைப்பா திப்பு, பேச்சுத் தடுமாற்றம், 
ஈரல் வீக்கம், மஞ்சள்காமாலை, கால் வீக்கம், 
கணைய வீக்கம், உடல் மயிர் இழப்பு ஆகியன இந் 
நோயின் அறிகுறிகள், 

தடுப்புக் சிகிச்சை, அதுபுரத உணவைத் தவீர்க்க 

வேண்டும். இரத்த ஒழுக்கால் வயிற்றில் சேரும் 

இரத்தத்தை அதற்குரிய கருவி மூலம் உறிஞ்சி 
எடுக்க வேண்டும், மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்க வேண்டும், 

சிகிச்சை, மருத்துவமனையில் ஒய்வு கொடுத்து 
மூக்கு வழியாக இரைப்பைக்கு உணவு செலுத்த 
வேண்டும். குளுக்கோஸ், பழச்சாறு, காய்களின் ரசம் 
(minced vegetables), இளநீர், கஞ்சி ஆகியவை 

கொடுக்கலாம். புரத உணவு உண்ணக் கூடாது. 

உயிர்ச்சத்துக்கள், நீர், நியோமைசின் குளிகை 
1 கிராம் 6 மணிக்கு ஒரு முறை கொடுக்கலாம். 
ஈரலுக்கு நச்சு விளைவை ஏற்படுத்தும் மருந்து 
களைத் தவிர்க்க வேண்டும். ் 

. th&ercatey (Food Poisoning). நுண்ணுயிரிகள், 
வைரஸ் கலந்த உணவையோ, உணவில் உறுத்திகள் 
(itritants) சோர்ந்ததையோ நாம் உட்கொண்டால், 
அவை இரைப்பையில் இருந்து உடன் வாந்தியாகவும், 
பேதியாகவும் வெளியேற்றப்படும், அவ்வாறு உட் 

கொண்ட உணவால் விளையும் பயன் நச்சுணவு. 

அறிகுறிகள். பேதி, வாந்து, வயிற்றுப்பிடி, 
வயிற்றுவலி ஆகிய அறிகுறிகள் காணப்படும். 

சிகிச்சை, . பழம், இளநீர், : தேநீக் வெந்நீர் 
ஆகியவற்றைக் கொடுக்கவேண்டும். : பென்னடான் 
(பி-6) அல்லது சிக்குலும் (860011), மற்றும் சிரை 
வழியாகக் குளுக்கோஸில் ' உப்பு , 5% கலந்து 
கொடுக்கவேண்டும். அட்ரோபின் தசைவழியாகவும், 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசன் 1 க, 8 வேளை அன்றாடம் 

ஓப்பியச் சாறு பக ௦1) ஆகியன கொடுக்க 
வேண்டும். ் ட டட ப . 

காலரா 

இது இரைப்பை - குடல் வழியில் ஏற்படும் 
நோய். உடன் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் உயிர் 
நீங்கும், 

நோய்க்கான காரணம், இது விப்ரியோ காலரா 
(vibrio cholera) என்றழைக்கப்படும் இனாபா, 

ஓகாவா; எல்டார் என்ற நுண்ணுயிர்களால் ஏற் 

படும், அவை நாம் உண்ணும் உணவு, நீர் ஆகியவை 
வழி நம் இரைப்பை-குடல் பாதையை அடைந்து, 
ஒரு நச்சுப் பொருளை (10௩10௦) வெளியிடும். இதனால் 
தொடர் வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டு உடல் நீர் வற்றும், 
இரத்தத்தின் மின்பகுபொருள்கள் குறையும்; 
இவற்றை உடனடியாக ஈடு செய்ய ணேவடும், 

அறிகுறிகள், தொடர் வாந்தி, நீராகாரம் போல் 
பேதி,வயிற்றுத் தசை வலி, உடல் வலி, கெண்டைக் 

கால் தசைச் சுருக்கம், வலி ஆகியவை ஏற்படும்; உடல் 
வெப்பம் அதிகரிக்கும். 

சிகிச்சை, நோயாளியைத் தனிமைப்படுத்து தல், 
சிரைவழி நீர்மங்கள், சமபரவல் கரைசல் உப்பு 
(isotonic saline) ஏழ்றப்பட வேண்டும். டெட்ரா 

சைக்கிளின் (500ஐ.) 6 மணிக்கொரு முறை மூக்கு 

வழியாக இரைப்பைக்குள் செலுத்தப்படவேண்டும. 

திடீர்க் கணைய நோய் 
கணைய நீர்க்குழாயில் கல் 

(Acute Pancreatitis), 

உருவாகி அடைப்பு '



ஏற்பட்டாலும், கணையத்தில் காயம், நாக்குப் பூச் 
சியால் அடைப்பு, வைரஸ் ஈரல் அழற்சி, இரத்த 
உறைவு ஆகியவற்றால் திடீர் எனக் கணைய நீர்ப் 
போக்கு தடுக்கப்பட்டாலும், அதிசாராயக் குடியா 
௮ம் கணைய நோய் ஏற்படுகின்றது, : 

நோய்க்குறிகள். இரைப்பையின் மேல்புறம் தாங் 
கொண்ணா வலி ஏற்பட்டுப் பின்புறமாக களடுரு 
வும். முன்னால் குனிந்தால் வலி குறையும். காய்ச்சல் 
100? - 101௦ இருக்கும். 

சிகிச்சை, வலிக்குப் பெத்திடினும் (ற6(114106)/, 
பீனபார்பிட்டோனும் (௭௦௨751100௦), சுருக்கத் 
தைத் தவிர்க்க அட்ரோஃபின் ஊசியும், நுண்ணுயிர் 

களை அழிக்க டெட்ராசைக்கிளினும் (*87க70116- 
500mg) அல்லது ஆம்பிசிளினும் (௨௱ற101110-500௯.), 
சிரைவழியாகக் கொடுக்கலாம். கால்சியம் குளுக் 
கோனேட் 10%, 10 மில்லி அன்றாடம் கொடுக்க 
வேண்டும். ஓய்வு மிக” அவசியம். இரத்த அழுத்தம் 

குறைவாக : இருந்தால் ஹைட்ரோக்கார்ட்டிசோன் 
கொடுக்கப்படலாம். “ ட்ப ் க் 

ய ப் வட பல் பட்டு 

நூலோதி 

1. Weatherall, D.J., Ledingham J.G.G., and 
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அவரை 
. 62 ன அர 

இது டாலிக்காஸ் லாப்லாப் (Dolichos lablab Linn.) 
என்னும் சிற்றினத்தில் டிப்பிக்கஸ் (றுறர்ர prain) 

என்ற வகையையும் ஃபாபேசி (2040626- Papilion- 
8௦626) என்னும் இருவிதையிலை அல்லி இணையாக் 
(2௦1406181௦) குடும்பத்தையும் சார்ந்ததாகும். இதன் - 
தாயகம் ஆசியா :* என்று : கூறப்படுகிறது. . இது *4 

ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்க வெப்ப (7ர௦றர09), * 

மிதவெப்பமண்டலப் ' பகுதிகள் ' (8001700108) முழு- 
வதும் பரவியிருக்கின்றது. இந்தியாவில் தோட்டப் : 
பயிராக மட்டுமே பயிரிடப்பட்டு வருகின்றது.  .- 

அவரை 479 

சிறப்புப்பண்புகள், இது பலபருவச் சுழல் கொடி. 
(௭10௭); பெரும்பாலும் ஒரு பருவச் செடியாகப் 
(Annual) பயிரிடப்படுகன்றது. இது பந்தல் மீது 
படரும். இதன் இலைகள் கூட்டு இலைகளாகும். 
அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று சிற்றிலைகளைப் 
(1,6211618) பெற்றிருக்கும். மலர்கள் வெண்மை, 
சிவப்பு அல்லது நீலம் கலந்த சிவப்பு நிறமுடையவை: 
இவை இலைக்கோணங்களிலுள்ள ரெ௫ம் (158025) 
மஞ்சரியிலமைந்திருக்கும். கனி பாட் அல்லது லெகும் 
(2௦04 ௦: 15தாாச) வகையைச் சார்ந்த இருபக்க வெடி 
கனி. விதைகள் வெண்மை, மஞ்சள், பழுப்பு அல்லது 
கருமை நிறத்தவை, காய்களின் நிறம், உருவம் 
கொடிகளின் நிறம், வயது, விதைகளின் நிறம், அளவு 
ஆகியவற்றைப் பொறுத்துச் சின்ன அவரை, 
யானைக்காது அவரை, கோழிக்கால் அவரை,சிவப்பு 
அவரை எனப் பலவகைகளாக இவை பிரிக்கப் 
படுகின்றன. 

  

அவரை 

பயிரிடும் முறை. விதைப்பதற்கு ஆனி, ஆடி. 
மாதங்கள் ஏற்றவை. தென் இந்தியாவில் பெரும் 
பாலும் வீட்டுத் தோட்டங்களில் ஏறத்தாழ 3 மீ, 
இடைவெளியில் குழிகள் தோண்டி, உரமிட்டு, 
குழிக்கு இரண்டு விதைகள் வீதம் ஊன்றி, முளைத்த 
கன்றுகளில் திடமான ஒன்றை மட்டும் வளரவிட்டு, 
மற்றதை நீக்கிவிடுவார்கள். கொடி, பந்தலை 
அடைந்ததும் அதன் நுனியைக் கிள்ளிவிடுவார்கள். 
இதனால், கொடிகளில் பல . களைகள் தோன்றும். 
கிளைகளை ஒரு மீட்டர் நீளம் விட்டு வெட்டிப் 
பந்தல் முழுவதும் படர விடுவார்கள். பந்தலுக்குக் . 
கீழுள்ள கிளைகளை .:. அகற்றி : விடுவார்கள், 
பச்கொத்துக்களுக்கு மேலுள்ள மூன்று கணுக்களை 
விட்டுக் கொடியை : வெட்டிவிடுவார்கள். ஆண்டுக்கு





விரைவாகக் குளிர்விக்கும். அவித்திடப் பயன்படும் 
நீர்மம் வெப்பத்தை விரைவாக ஏற்கத் தக்கதாக 
இருக்க வேண்டும். நீரைவிட நீர்த்த உப்புக் கரைசல் 
வேகமாக உலோகத்தை அவிக்கும். மிக அதிகமான 
கட்டமைப்பு மாறுதல்களைச் செய்ய உலோகங்கள் 
நீர்மக்காற்றில் (119010 ௨12) அவிக்கப்படலாம். குறிப் 
பிட்டதோர் : உயர்ந்த வெப்ப நிலையிலுள்ள 
உலோகத்தை அவிக்க, சூடான நிலையில், உருகிய 
ஈயம் போன்றதொரு பொருளுக்குள் அது அமிழ்த் 
தப்படும், அவிக்கும் நீர்மத்தின் வெப்பநிலையில் 
உலோகத்தின் உட்கூறு அமைப்பு எவ்வாறு இருக் 

குமோ, அதை இச்செய்முறை நிலைநிறுத்துகிறது. 
இதுதான் அவித்தலினால் விளையும் நன்மை. 
ஆனால், உலோகக் கலவைகளில் அவித்தலின் போது : 
மிக விரைவான மாறுதல்கள் நிகழ்கின்றன. இரும் 
பையும் எஃகையும் இவ்வகையில் வன்மைப்படுத்தும் 
முறை மிகப் பழமையானதே. 

அவுரி 

இது இண்டிகோஃபெரா டிங்டோரியா (18/20/7878 
87112/0774 1,101), என்று தாவரவியலில் அழைக்கப்படு 
கின்றது. இது ஃபாபேசி (fabaceae = polypetalous) 
என்ற அல்லி இணையா (pepilionaceae) இருவிதை 
யிலைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. 

சிறப்புப் பண்புகள், இது ஒன்று முதல் இரண்டு 
மீட்டர் வரை சகளைத்துச் சிறு புத்போல் வளரும், 
இதன் இலை கூட்டிலையாகும் (௦௦யற௦013 leaf), 
ஒவ்வோர் இலையிலும் 7 முதல் 13 வரை சிற்றிலை 
aor (leaflets) உண்டு, இலைக் காம்பினடி சிறிது 

் பருத்திருக்கும் (றயரம்மம6), மலர்கள் சிறியவை, 
சிவப்பு நிறமுடையவை; ரெம் (180616) மஞ்சரியில் 
அமைந்திருக்கும்; இவை அவரைப் பூ போன் றிருக்கும். 
கனிகள் பாட்(ற௦0) வகையைச் சார்ந்தவை. அவுரியின் 
வேர்களில் வேர் முண்டுகள் (1001 0௦0018) பெருமள 
வில் காணப்படும். அவற்றில் கூட்டுவாழ்க்கை நடத் 
தும் ரைசோபியம் (rhizobium) பேரின த்தைச் சார்ந்த 

பாக்டீரியா (0௨௦46:18]) ஒன்றாக இணைந்து வாழ் 
கின்றன. காற்றில் பரவியிருக்கும் நைட்ரஜனைப் 
பாக்டீரியா அதன் கூட்டுப்பொருளாக மாற்றிச் 
செடியில் சேர்க்கின்றன. அவுரிச் செடிகளில் நைட்ர 
ஜன் மிகுந்திருப்பதனால், ஒவ்வோர் அறுவடைக்குப் 
பின்னரும் விளைநிலத்தில் இவற்றைப் பயிரிட்டு 

மட்டு, உழுது, உரமாக்குவது உழவு முறையாகத் 
தென்னிந்தியாவில் கையாளப்பட்டு வருகின்றது. 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, இதன் இலைகளிலிருந் 
இடைக்கக்கூடிய நீலநிறச் சாயப் பொருளான இண் 
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Saf] (Indigofera tinctoria Linn.) 

1. Bert 8, கனியின் முழுத் தோற்றம் 4, மஞ்சரி 

6. கனியின் வெடிப்புத் தோற்றம் 8. விதை. 

டிகோ (104120) மதிப்பு வாய்ந்தது. இலைகளை 
ஊறவைத்து நொதித்தல் (ற (8(100) மூலமும், 

ஆக்ஸிஜனேற்றம் (௦௩108110௦0) மூலமும் இண்டிகோ 
தூயநிலையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது. பருத்தி, 
கம்பளி,செயற்கை இழைகள் ஆகியவற்றிற்குச் சாய 

மேற்றுவதற்கு இது சிறந்ததாகும், ரப்பர், அச்சு மை 
போன்றவை தயாரிக்கவும் இண்டிகோ பயன் படுகன் 
றது. இச்சாயம் விரைவில் ஒட்டிக்கொள்ளக் கூடியது; 
நிலைத்து நிற்கக்கூடியது; வெளிச்சம், சலவை முறை 

களினால் பாதிக்கப்படாதது. நரம்புக் கோளாறு 
கள், கால்கை வலிப்பு நோய், இளைப்பு (88108) 
போன்ற நோய்களுக்கு அவுரியின் சாறு கைகண்ட 
மருந்தாகும், ஆறாத புண்களுக்கும், சொறி சிரங்கு 
களுக்கும், இதன் இலைகளை அரைத்துப் பூசுவதால் 
குணமேற்படுகின்றது,. வெறிநாய்க் கடியால் உண் 
டாகும் நீர்வெறுப்பு (134100௦012) என்ற வைரஸ் 
நோய்க்கு அவுரி இலைச்சாறு நல்ல மருந்தாகும். 
இந்தியாவில் சோட்டா graf (Chota Nagpur) 
பகுதியில் வாழும் முண்டா” இனத்தவர் (18 ய00) 
இதன் வேர்களைப் பயன்படுத்திச் சிறுநீர்க்கழிவுக் 
கோளாறுகளைக் குணப்படுத்திக் கொள்கின்றனர். 
கார்பன்டெட்ரா குளோரைடினால் (0800016178
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வ்1௦10 எலிகளின் பழுதுற்ற கல்லீரல்கள் அவுரியின் 

சாற்றினால் குணமாகியிருக்கின்றன. இச்செடியி 
லுள்ள இண்டிரூபின் (1௦017001௦0) போன்ற பொரு 
ளுக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் வளர்ச்சியினைக் 
கட்டுப்படுத்தும் பண்பு இருப்பதாகக் கூறப்பட் 
டுள்ளது. ப 

= oid. பி, இரா; 

நூலோதி 

1. Gamble, J. S., Fi. Pres., Madras., Vol. I 
Adlard & Son Ltd., London, 1918. 

2. The Wealth of India, Vol. V. CSIR. Publ., 
New Delhi, 1959, 

அவுரி நீலம் ஸ் 

இது 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சுண்டறியப் 
பட்ட மிகப்பழமையாளனதும், சிறப்புமிக்கதுமான ஒரு 
தொட்டிச் சாயமாகும் (1௨4 06); அவுரிச் செடியி 
லிருந்து பெறப்பட்ட நீல நிறப் பொருளாகையால் 
அவுரி நீலம் எனவும், அவுரியின் பிறப்பிடம் இந்தி 
யாவாதலால் இண்டிகோ. (indigo) என்வும் பெயர் 
பெற்றது, 4 2 

அவுரிச் செடியிலிருந்து இண்டிகோ தயாரிக்கும் 
விதம். பூக்கும் நிலையில் உள்ள அவுரிச் செடிகளைச் 
சிறு துண்டுகளாக்கித் தொட்டியிலுள்ள நீரில் 25₹0- 
20” வெப்பநிலையில் ஓர் இரவு முழுவதும் ஊற 
விட வேண்டும். இலையில் உள்ள இண்டிமல்சேஸ் 
(indimulsase) என்னும் நொதி (20:97116) செடியில் 
உள்ள இண்டிக்கானை (110100) இண்டாக்சில் (in- 

மே௦ங1)என்னும் பொருளாக மாற்றுகிறது, தொட்டியி 
லுள்ள நீர் வேறு தொட்டிக்கு மாற்றப்பட்டுக் 
காற்றுப்படும்படி வைக்கும்போது இண்டாக்சில் 
இண்டிகோவாக ஆக்சிஜன் ' ஏற்றம் (௦௩714811௦0) 
பெற்று நீரில் கரையாத நீலநிறப்படிகங்களாகத் 
தொட்டியினடியில் தங்குகிறது, இது வடிகட்டிப் 
பிரிக்கப்பட்டு உலர்த்தப்படுகிறது. இதில் சிறிதளவு 
அவுரி சிவப்பும் இண்டிகோ பழுப்பும் கலந்திருக்கும். 

தொகுப்பு முறையில் அவுரிரீலம் தயாரித்தல், வான் 
பேயர் (௦௩ நகர) என்ற ஜெர்மன் வேதியியல் 
வல்லுநர் 19880அவுரிநீலத்தின் கட்டமைப்பைக்(₹1100- 
ture) கண்டறிந்து. அதைத் தொகுப்பு முறையிலும் 
(நேற் 628) தயாரித்தார். இம்முறை மிகவும் Hae 
லானது. எளிய முறையில், ௮இக அளவில் ஹியுமன் 

(லக) என்பவர் 1890 இல் அவுரிநீவத்தைப் 
பின்வருமாறு தயாரித்தார். ; 

அனிலீன், தனோளோ அசெட்டிக் அமிலத்துடன் 
வினைப்பட்டு 14-ஃபினைல் கிளைசீன் (14-நற் வர 124- 
sine) உண்டாகிறது. இதைச் சோடியம் ஹைட்ராக் 

சைடு - சோடாமைடுடன் 250°C இல் உருக்கும் 
போது இண்டாச்சில், காற்றினால் ஆச்சிதனேற்ற 
மடைந்து i neo e மாறுகிறது... 4 

; NH ் NHCH,CO,H - 
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் - அவுரி நீலம் 

- அவுரி நீலம் ' 
கற்காலத்தில் வேறு பல தொகுப்பு முறைகளி 

அம் அவுரிநீலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. தொகுப்பு 
முறையில் தயாரிக்கப்படும் அவுரிநீலம் அதிகத் தாய் 

மையோடு, குறைந்த விலையில் கிடைப்பதால், செடி 

யிலிருந்து தயாரிப்பது பெருமளவில் குறைந்து 
போயிற்று, ௩ 

பயன் கள். பருத்தி "இழைகளில் நீலச் eee 
அவுரிநீலம் பயன்படுகிறது. அவுரிநீலம் நீரில் கரைவ 
தில்லை.ஆனால் காரம் கலந்த சோடியம் ஹைட்ரோ 
சல்ஃபைட்டால் ஒடுக்கும்போது, அவுரி வெள்ளை 
என்ற நிறமற்ற கரைசல் கிடைக்கிறது. இக்கரைசலில், 
பருத்தி இழைகளை அமிழ்த்திக் காற்றுப்படும்படி, 
வைத்தால் அவுரி வெள்ளை மறுபடியும் நீரில் சுரை 
யாத palo இழைகளில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. 

இண்டிகோசால் O (indigosol O ), 5,57 7,7” 
நான்கு, , புரோமோஇண்டிகோ (indigo 2B), .
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அடி.ப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன. இப்பயிர் கரிமச் பொருளாதாரச் சிறப்பு. அவொகாடோ எண்ணெய் 
சத்து மிகுதியாகப் பெற்றுள்ள நிலங்களிலும், வாசனைப் பொருள்கள் , தயாரிப்பதில் பயன்படு 
வடிகால் வசதி கொண்ட நிலங்களிலும் நன்கு கிறது. இதிலிருந்து உயர்ந்த வகை பச்சடிக்கான 

வளரும். , எண்ணெய் (58180 ௦11)கிடைக்கின் றது.சவுக்காரங்கள் 
ப 

Ps woe, ‘ u 

  
aiGauasnGun (Persea americana Mili.) ர ரர; ர ரர 

‘2. மஞ்சரி 8, பூ மொட்டு, 8, கனி 4. மேல்இருந்து காணப்படும் பூவின் தோற்றம் ௪, - ஐகரந்தத்தாள் [த மலட்டுச் சூலகம் 
7. மலட்டு மகரந்தத்தாள் 9, இலை 9, விதை 10, மசுரந்தப்பைகள் 77, வால்வு,



(50805), ' சிலவகை மருந்துகள் .- தயாரிப்பதற்கும் 
பயன்படுகின்றது. எண்ணெயெடுத்த பிறகு கிடைக் 
கின்ற பிண்ணாக்கு, மாட்டுத் தவனமாகவோ, எர 
வாகவோ பயன்படுகின்றது. நீரில் கலந்த இலைச் 
சாறு குருதியின் அழுத்தத்தை (0021120510) நீண்ட 

நேரத்திற்கு உயர்த்தக்கூடியது. ஒருசில பாக்டீரியாகீ 
களின் வளர்ச்சியைத் தடைசெய்யும் தன்மை (6806- 
710518(10) இலைச்சாற்றிற்கு உண்டு, கனித்தோலும் 
விதைகளின் .. சாறும், . நுண்ணுயிர்க் கொல்லியாகச் 
(கா(101011௦) செயல்படும். மற்ற பழங்களைப் போல் 
இதில் எவ்லித இனிப்பும், சுவை தரும் நீரும் கடையா. 
இப்பழத்தில் பதினைந்து விழுக்காடு எண்ணெய் 
உள்ளது. . மிகுதியான புரதச்சத்தும், :பி' ஊட்டச் 
egg) (vitamin ‘B’) உள்ளது. அமெரிக்காவில் 

இதைக் கோதுமை ரொட்டியுடன் சேர்த்து உண் 
பார்கள். மற்ற நாடுகளில் இப்பழம் உப்பு, மிளகு, 
அமிலம் அயெவற்றுடன் சேர்த்து பச்சடி (58180) 
செய்யப் பயன்படுகிறது. இப்பழங்கள் வாழைப் 
பழத்தைவிட இருமடங்கு அதிகமான கலோரி மதிப் 
பைப் பெற்றிருக்கின்றன, பாலில் அமைந்துள்ள 
கொழுப்பைப் போல் இதன் கொழுப்பும் எளிதில் 

செரிக்கும் இயல்புடையது. 
“ath ட ட 1 

இப்பழம் தரும் உணவுச் சத்துப்பொருள்கள் 

கீமே தரப்பட்டுள்ளன. “oe 

உணவுச் சத்துகள் (100 கிராம் உண்ணும் 
.. பொருளில்) 

ணன் 73.6% 
புரதம்... ; 17% 
கொழுப்பு :: இ 22.8% 

்.. தாதுப்பொருள் ் ன 11% 

_.. சர்க்கரைப் பொருள் . ட் . 0.8% 

3 சுண்ணாம்பு 10.0% 

*: பாஸ்பரஸ் 0.08% 

Bony 0.7% 
வைட்டமின் (சூ. . 0.013% : 

Bae 
ன - ௨, அ 

நூலோதி 

The Wealth of India, Vol. 7, CSIR. Publ. New 
Delhi, 1966. க 
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, அவோகாட்ரோ, அமெதியோ 

இத்தாலி ' நாட்டைச் சேர்ந்த அவோகாட்ரோ, 

அமெதியோ (௬௭022070, க&06020)19 ஆம் நாற்றாண் 

டின் மிகச் சிறந்த அறிவீயல் அறிஞர். அவர் இத்தா 
லியிலுள்ள ட்டூரின் (1யா1ப) பல்கலைக்கழகத்தில்கி .பி. 
1806 ஆம் அண்டிலிருந்து இயற்பியல் துறைத்தலை 
வராகவும், கி.பி, 19844 ஆம் ஆண்டு முதல் ௫.பி, 
1850 வரை கணித இயலின் துறைத் தலைவராகவும் 
பணியாற்றினார். அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் இயற் 
பியல், வேதியியல், மின்வேதியியல், வளிமங்களின் 
தன் வெப்பங்கள் என்று பலதரப்பட்ட பிரிவுகளைத் 

தழுவியிருந்தபோதிலும் அவருடைய ஆராய்ச்சிகளில் 
மிகச் சிறந்தவை என அறிவியல் வல்லுநர்கள் 

கருதுபவை அவரின் அணுக்கொள்கை, பொருளின் 
(matter) மூலக்கூறுக் கொள்கை, வளிமங்களின் 

அமைப்பு பற்றிய நுட்பமான ஆராய்ச்சி gy Aw 
வற்றையே... 

  

  

  

  
அவோகாட்ரோ 

அவோகாட்ரோவின் முக்கியமான ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுரையான அவோகாட்ரோ கொள்கை அல்லது 
அவோகாட்ரோ விதி ௪, பி, 1811 ஆம் ஆண்டில் 
வெளிவந்தது. ஆனால் இந்தக் கொள்கை அறிவி 
யலார்க்கு அடுத்த கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகள் வரை 
தெரியாமலிருந்தது, இதே கொள்கையை 1814 இல் 
ஏ. எம். ஆம்பியர் (க.14. Ampere) என்பவரும் 
கூறினார். இதுவும் அறிவியலார்க்குத் தெரியவில்லை,
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ஆனால் 1858இல் ஸ்டானிஸ்லா கன்னிசாரோ (818118 
lao cannizato) என்பவர் எழுதிய அவோகாட்ரோ 

பற்றிய இரங்கல் குறிப்பில் இந்த இருவரின் கொள் 
கைகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குழிப்பிட்டிருக்கிறார். 
கனிசாரோதான் அவோகாட்ரோ கொள்கையின் 

பயன்பாடுகளை விளக்கிக் கூறினார். இதையடுத்து 

1860 இல் அறிவியலார் எல்லோரும் அவோகாட்ரோ 
கொள்கையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து வர 
வேற்றனர், அவோகரட்ரோவின் விதியானது, 

“ஒத்த வெப்பநிலையிலும், அழுத்தத்திலும் இருக்கும் 
சம கன அளவுள்ள எல்லா வளிமங்களும் ஒரே 
எண்ணிக்கையுள்ள மூலக்கூறுகளைக் கொண் 

டிருக்கும் என்பதே. மூலக்கூறு என்ற வார்த்தையை 
முதன்முதல் பயன்படுத்தியவர் அவர. 

அவோகாட்ரோ தத்துவத்தின் முக்கியக்கருத்து 
என்னவெனில் ஒரு பொருள் வளிம வடிவத்தில் 
இருக்கும்போது அதன் மூலக்கூறு எடையை எளிதில் 

கணக்கிட முடியும் என்பதே. இவ்வகையில் ஹைட்ர 
ஜன் அணு எடை 1, அதன் மூலக்கூறு எடை 2. 

காரணம், ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு இரண்டு ஹைட் 
ரஜன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. 4 இராம் 
எடையுள்ள ஹைட்ரஜன், சுழிபாகை (06) வெப்ப 
நிலையிலும், நிலையான அழுத்தத்திலும் இருக்கும் 
போது, 23.42 லிட்டர் அளவு விரிந்து கலத்தில் 
நிரம்பிக் கொள்கின்றது.இதனைக்கராம் மூலக்கூற்றுப் 
பருமன் syorey (gram molecular volume) என்று 
அழைக்கிறார்கள். இந்த எடையைக்கிராம் மூலக்கூற்று 
எடை என்கிறோம். ஒரு வளிமத்தின் அடர்த்தியைக் 
கணக்கிட்டால் (அதாவது வளிமத்இன் எடையைச் சம 
பருமன் அளவுள்ள ஹைட்ரஜன் எடையுடன் ஒப்பிடு 
தல்) நாம் உடனடியாக 24.412 லிட்டர் வளிமத்தின் 
எடையைக் கணக்கிடலாம். இதுவே அந்த வளிமத்தின் 
மூலக்கூறு எடையாகும், 

அவோகாட்ரோ எண் (&7028மீ7௦ 14௨௦. அவோ 
காட்ரோ எண் என்பது ஒரு மோலில் (௦16) 
அல்லது கிராம் மூலக்கூற்றில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் 
எண்ணிக்கையாகும், இந்த எண் 6,021 % 1038 
அவோகாட்ரோவின் கொள்கைப்படி நிலையான 
ஒன்று, அதாவது ஒரு சராம் மூலக்கூறு எடையுள்ள 
எல்லா வளிமங்களும், 602,100,000,000,000,000, 
000,000 எண்ணிக்கையுள்ள மூலக்கூறுகளைக் கொண் 
டிருக்கும். இந்த எண்ணிக்கை பொதுவாக N, என்ற 

குறியீட்டால் குறிக்கப்படும். இவ்வகையில் நிலையான 
வெப்பநிலையிலும் அழுத்தத்துலும் இருககும் ஒரு கராம் மூலக்கூறு (தாகா ௦16௦16, gram mole) 
எடை கொண்ட ஆக்கிஜன் மூலக்கூறானது 22,418 
லிட்டர் கனஅளவில் வீரிந்திருக்கும். இதே கனஅள 
வுள்ள எல்லா வளிமங்களும் இதே நிலையான 

வெப்பநிலையிலும், . அழுத்தத்திலும 111? எண் 
ணிக்கை, மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். 

மூதன்முதல் 114, £-ஐப் பற்றிய மதிப்பிடு 

கி.பி. 1865ஆம் ஆண்டு ஜே. லாச்மிட் (1.1.05011010) 

என்ற அறிவியல் வல்லுநரால் வளிமங்களின் இயக்கக் 
கோட்பாட்டை (11064௦ நரற0108518) ஒட்டிக் கணக் 

கிடப்பட்டது. இயக்கக் கோட்பாட்டைப் பயன் 
படுத்தி ஒரு மூலக்கூற்றின் விட்டத்தைத் (41810010 

of a molecule) தோராயமாகக் கணக்கிடலாம். 
அடர்த்து பற்றிய அளவாய்வுகள் அவருக்கு ஒரு 
மூலக்கூற்றின் எடையைச் கண்டுபிடிக்கவும், பின்னர் 
கிராம் மூலக்கூறாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவோகாட்ரோ 

[௨ -ஐக் கண்டுபிடிக்கவும் பயன்பட்டன, காண்க, 

அவோகாட்ரோ எண், 

நூலோதி 

1, The New Caxton Encyclopaedia, Vol 2, The 
, Caxton Publishing Company Ltd., London, 177. 

2. Longo, Frederick R., Geaeral Chemistry, Inter- 
action of matter, Energy and Man, First 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
York, 1974, ் 

அவோகாட்ரோ எண் 

அமெதியோஅவோட்ரோ என்ற (௧60௦௦ Avogadro) 
இத்தாலிய இயற்பியல் அறிஞர் 1811ஆம் ஆண்டில் 
வளிமங்களின் (28565) இணைப்பைக் குறித்து ஆயும் 
போது சிறு மதுப்புடைய முழு எண்ணின் மடங்கு 
களாலான தகவிலேயே பருமனளவில் வளிமங்கள் 
இணைவதன் சாரணத்தை விளக்கும் வகையில் ஒரு 
கருதுகோளை வருவித்தார். இக் கருதுகோளே 
(0000148518) இன்று அவோகாட்ரோ விதி எனப் 
படுகிறது, இவ்விதியின் சிறப்பியல்புகளை அறியாத 
அன்றைய அறிவியல் உலகம், அதனைப் புறக் 
கணித்து விட்டது, ஆனாலும், அவர் தம் மாணவர் 
ஸ்டேனிஸ்லோ கன்னிசாரோ (S. Cannizzaro) ersir 
பார் 1855 இல் அவோகாட்ரோ விதியின் சிறப்பியல் 
புகளை விளக்கி அறிவியலார் அனைவரும் பாராட்டி 
ஏற்குமாறு செய்தார். அவோகாட்ரோ விதியானது, 
குறிப்பிட்ட அழுத்த, வெப்ப நிலைகளில் சமபரு 
மனுள்ள வளிமங்கள், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் 
மூலக்கூறுகளைக் (1001600168) கொண்டிருக்கும் என் 
ப.தாகும்., இவ்விதியின் மறுதலையாக, குறிப்பிட்ட







எண்ணிக்கை லொஷிமிட் எண்ணான 2,685% 1017 

ஆகும், இப்பொது நிலையில் காற்று மூலக் 

கூறுகளின் சராசரி வேகம் நொடிக்கு 4.50 மீட்ட 

ராகும், ஒரு பருஞ்சென்டிமீட்டரில் அடங்கியுள்ள 

காற்று மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒரு நொடியில் 

கடக்கும் மொத்தத் தொலைவு, 12%10183 கிலோ 

மீட்டராகும். இத்தொலைவு, மிக ஒளி பொருந்திய 

Afwew (Sirius) விண்மீனின் தொலைவைப்போல் 

7,50,000 மடங்குகளாகும், 

அவோகாட்ரோ எண்ணின் அடிப்படையில் 

பொருண்மை அளவீட்டின் அலகை அவோகிராம் 

(340800) என்றழைக்கின் றனர், 

7 திலோகராம் 
1 அவோகிராம் = 

Na ச் 

- ஆ.க, 

நூலோதி 

1, McGraw-Hill Encyclopaedia ‘of Science and 

- Technology, 1977. 

2. Handbook of Physics, MIR Publishers, Moscow 

1972. ் - ் 

3, Sir James Jeans, An Introduction to the Kinetic 

Theory of gases, Cambridge, 1967. 

அவோகாட்ரோ விதி 

அவோகாட்ரோ (.&0௦06௦ 87028040) என்ற அறிவிய 

amet பொருள்களின் துகள்களை அணுக்கள் 

(84005), மூலக்கூறுகள் (௦16௦001668) என இரு வகைப் 

- படுத்தினார். இவர் வெளியீட்ட “சம கன அளவுள்ள 

எல்லா' வளிமங்களும் ஒரே வெப்ப, அழுத்த நிலை 

களில் சம எண்ணிக்கையுள்ள துகள்களைக் கொண் 

டிருக்கும்' என்ற கோட்பாடு பல்வேறு பயன்களைக் 

கொண்ட இறப்புமிக்க விதியாகும். 

வேஇிக்கூடுகை விதிகளில் ஒன்று, கே லூசாக் 

(Gay Lussac) என்பவர் வெளியிட்ட வளிமங்களின் 

கன அளவு சேர்க்கை விதியாகும் (189. 0 ௦௦0010 

volumes). ‘cvafliomact வினைபுரியும்போது எளிய 

கன.அளவு வி௫ிதங்களிலேயே . ஒன்றோடொன்று கூடு 

இன்றன. உண்டாகும் விளைபொருள் வளிம நிலை 

யில் இருப்பின், அதன் கனஅளவும் வினைபுரியும் 

் வளிமங்களின் கன அளவுகளும் சிறிய முழு எண் விகி 

அவோகாட்ரோ விதி 489 

தத்தில் இருக்கும். இங்கு *வளிமங்களின் கனஅள 
வுகள் எல்லாம் ஒரே அமழுத்தத்திலும் வெப்பநிலை 
யிலும் அளக்கப்படவேண்டும்' என்பது அல்விதி. 

் கனஅளவு ஹைட்ரஜன் 4 1கனஅளவு குளோரின் 

v 
2 கனஅளவு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு 

இவ்வினையில் வளிமங்களின் கனஅளவு விகிதம் 
27:42 ஆகும். 

2 கனஅளவு ஹைட்ரஜன் 4 1 கனஅளவு ஆக்சிஜன் 
$ 

2 கனஅளவு நீராவி 

என்னும் வினையில் வளிமங்களின் கனஅளவு விகி 
gb 21:2 ஆகும், 

டால்ட்டன் அணுக்கொள்கையைப் (411015 
ற௦106518) பயன்படுத்தி வேதிக்கூடுகை விதிகளை 

் எளிதில் விளக்க முடிந்தது. டால்ட்டனின் கொள் 
கைப்படி, வேதிவினையில் ஈடுபடும்போது தனிமங் 

ட கள், அவற்றின் அணுக்களின் முழு எண்ணிக்கை 
யான அளவிலேயே கூடும். எடுத்துக்காட்டாக *&£ 

என்ற ஒரு தனிமமும் “8” என்ற ஒரு தனிமமும் 
சேர்வதாக இருந்தால்,&” இன் ஓர் அணுவும் “ந” 
இன் ஓர் அணுவும் சேரும். அல்லது *&' இன் 
இரண்டு அணுக்கள் “1 இன் ஓர் அணுவுடன் சேரும். 
அல்லது ‘A’ இன் இரண்டு அணுக்கள் £ந” இன் 
மூன்று அணுக்களுடன் சேரும். இவ்வாறு அணுக்கள் 
சேரும், எனவே டால்ட்டனின் கொள்கையும், 
கே லூசாக்கின் விதியும் தனிமங்கள் கூடுவதை 
வெவ்வேறு வகையில் விளக்குகின்றன. டால்ட்டனின் 
கொள்கைப்படி, கூடும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை 

யும், கே லூசக்கின் விதிப்படி கூடும் வளிமங்களின் 
கனஅளவுகளும், முழு எண்ணிக்கை விகிதத்திலேயே 
அமைூன்றன என்று ஒரே கருத்துக்கு விளக்கம் 

கொடுக்கின்றன., ஆகவே ஒரு வளிமத்தின் கனஅள 

வுக்கும், அந்த அளவில் அதில் இருக்கும் அணுக்களின் 

எண்ணிக்கைக்கும் ஓர் உறவு இருக்கவேண்டும் 

என்ற முடிவு ஏற்படுகிறது. இதைப் *பொர்சிலி 

யஸ்' (சச) என்பார் ஒரே வெப்ப அழுத்த 

நிலையில் சம கனஅளவு உள்ள வளிமங்களில் 

அடங்கி இருக்கற அணுக்களின் எண்ணிக்கை சம 
மாக இருக்கும் என்ற கருத்தை வெளியிட்டார். இக் 

கருத்தை ஆய்வில் கண்ட ஒருமுடிவுக்குப் பொருத்திப் 
பார்க்கலாம். 

ஆய்வின் மூலம், இரண்டு கனஅளவு ஹைட்ரஜன் 

குளோரைடு, ஒரு: கனஅளவு வைட்ரஜனும், ஒரு 

கனஅளவு குளோமினும் கூடுவதால் உண்டா 

கிறது, பொர்சீலியசின் கருத்துப்படி ஒரு கவஅளவு



குளோரினில் ஈ் குளோரின் அணுக்களும், இரண்டு 
கன அளவு ஹைட்ரஜன் குளோரைடில் *2, 

அணுக்களும் இருக்கும். ஆகவே, “2௦ ஹைட்ரஜன் 
குளோரைடு உருவாக “மட் ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் 
“ட் குளோரின் அணுக்களும் வேண்டும். ஒரு mane 
ரஜன் ருளோரைடு 4 ஷைட்ரஜன் அணுவில் இருந் 
தும், ழ குளோரின் அணுவில் இருந்தும் உண்டாகும். 
இந்த முடிவு டால்ட்டனின் கொள்கைக்கு முரணா 

னது; % அணு இருக்க இயலாது. ் 

(இந்தச் சிக்கல் வெகு காலமாகத்: தீர்க்கப்பட 
வில்லை. அவோகாட்ரோ விதியின் மூலம் இந்தச் 

சிக்கலுக்குத் தீர்வு ஏற்பட்டது. அவோகாட்ரோ 
விதியை மேற்கண்ட ஆய்வுக்குப் பொருத்திப் 
பார்க்கலாம், ் 

‘on’. ஹைட்ரலன் குளோரைடு மூலக்கூறுகள் “ந” 

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளில் இருந்தும், *ஈ் குளோ 
ரின் மூலக்கூறுகளில் இருந்தும் உண்டாகின்றன. ஒரு 
ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறு + on anger 

மூலக்கூறில் இருந்தும் ழ குளோரின் மூலக்கூறில் 
இருந்தும் உண்டாகும். 8, சி os 

3 மூலக்கூறு ஹைட்ரஜனில் , குறைந்தது ஓர் 
அணுவானது இருக்கவேண்டும். எனவே, ஒரு ஹைட் 

ரஜன மூலக்கூறு இரண்டு அணுக்களால் ஆனது 
என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம். இதனால் ஹைட் 
ரஜன், குளோரின் ஆகியவற்றை [11,, 0, என்று 

எழுதுகிறோம். இங்கு . மூலக்கூறு. பிரிந்து செயல் 
படுகிறது என்ற கருத்தும் நோக்கத்தக்கது, க, பி, 
1841ஆம் ஆண்டில் மே லூசாக்கின் விதியை 
விளக்கப் . பயன்படுமாறு அவோகாட்ரோ ஒரு 
கருத்தை வெளியிட்டார். “ஓரே வெப்ப, அழுத்த 

நிலைகளில் சம கனஅளவுகளைக் கொண்ட எல்லா 
வளிமங்களிலும் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை 
சமமாக. இருக்கும்”, இது வளிம நிலையிலுள்ள 
எல்லா மூலக்கூறுகளுக்கும் (தனிமம் அல்லது சேர் 
மத்தினுடையவை) பொருந்தும். இவ்விதியின்படி 

செந்தர வெப்ப, அழுத்தநிலைகளில் (standard 
18002 6781மா6 80ம் றாச5$ய76) ஒரு மி.லி, ஹைட்ரஜனில் 
1! மூலக்கூறுகள் இருப்பின், ஒரு மி லி. ஆக்சிஜனிலும் 
N மூலக்கூறுகள் இருக்கும். 

தற்காலத்தில் வளிமங்களின் அளவினை :மோல் 

கஃரில் (௦165) குறிப்பிடுவது வழக்கம். மேலும் எந்த 
வளிமத்திலும் ஒரு மோல் அளவில் சம எண்ணிக்கை 
உள்ள (6,02 2 1056) மூலக்கூறுகள் அடங்கியுள்ளன. 
எனவே அவோகாட்ரோ விதியினை மோல்களின் 
அடிப்படையிலும். கூறலாம். “ஒரே அழுத்தத்திலும் 
ஒரே வெப்பநிலையிலும் அளக்கப்படும் சம கன 
அளவுகளைக் கொண்டுள்ள எல்லா வளிமங்களிலும் 
உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும், 
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அவோகாட்ரோ விதியின் பயன்பாடுகள் 

மூலக்கூறு எடை கண்டுபிடித்தல், அவோகாட்ரோ 
விதியின் மூலம் மூலக்கூறு என்ற கருத்தைப் புகுத் 
இய பிறகு epson ior creo. (molecular weight) 
என்ற கருத்தும் உருவாகிறது, அவோகாட்ரோ 
விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு வளிமத்தின் மூலக்கூறு 
எடையைக் கணிப்பதற்கு ஒரு வழி ஏற்படுகிறது; ' 

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எடையைப் போல ஒரு 
மூலக்கூறின் எடை எத்தனை மடங்கு இருக்கிறதோ 
அது அம் மூலக்கூறு எடையாகும். ஒரு பொருளின் 
ஆவியடர்த்தி (4௧0002 08910) என்பது அவ்வளிமத் 
இன் எடை, அதே வெப்ப, அழுத்த நுலையில் உள்ள 
அதே பருமன் உள்ள ஹைட்ரஜன் (வளமம்) எடை 
யைப் போல் எத்தனை மடங்கு என்பதாகும். 

வளிமங்களின் கனஅளவுகள் ஒரே அழுத்த, 
வெப்பநிலையில் இருக்கும்போது, 

ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவு 
ட மத்தின் எடை of அடா் ws es US 76: 

ஆ த்தி அதே கன அளவு உளள 
ஹைட்ரஜனின் எடை 

  

இக்குறிப்பிட்ட கனஅளவு வளிமத்தஇல் “ந” மூலக் 
கூறு இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அவே 
காட்ரோ கொள்கையின்படி அதே அளவுள்ள ஹைட் 
ரஜன் வளிமத்தில் *ற' மூலக்கூறுகளே இருக்கும். 

வளிமத்தின் ‘n’ 

2 தது = _மிலக்கூறுகளின் எடை அலவி அடர்த்தி = ம” ஹைட்ரஜன் - 

் மூலக்கூறுகளின் எடை 

வளிமத்தின் ஒரு மூலக்கூறின் எடை. 
ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் எடை 

ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் எடை 
ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் எடை 

ஆவி அடர்த்தி - மூலக்கூறு எடை %%3 

= மூலக்கூறு எடை 

2 

x 

OG வளிமத்தின் ஈழலக்கூறு எடையைக் கணிக்க 
வேண்டுமாயின் அவ்வளிமம் சம கனஅளவு உள்ள 
ஹைட்ரஜனின் எடையைப் போன்று எத்தனை 
மடங்கு இருக்கிறது. என்பதை ஆய்வு மூலம் கணிச்சு 
வேண்டும். a , ் 

மூலக்கூறு எடை 4 2 ம அவி அடர்த்தி,



இதன் மூலம் வளிமங்களின் மூலக்கூறு எடை 
யைக் கணிப்பதற்கு ஒரு முறை ஏற்படுகிறது. 

அணுக்கட்டு எண், அணுக்கட்டு எண் (8100101137) 
என்பது ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறில் எத்தனை 
அணுக்கள் இணைந்துள்ளன என்பதைக் குறிக்கும், 

1 மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் + 1 மூலக்கூறு 
குளோரின் 

ல் 1 

2 மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு 

ஒரு வைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறு 

குறைந்தது ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவையும் ஒரு 
குளோரின் அணுவையும் கொண்டிருக்கவேண்டும். 
2 மூலக்கூறுகள் குறைந்தது 2 ஹைட்ரஜன் அணுக் 
களையும், 2 குளோரின் அணுக்களையும் கொண் 
டிருக்கவேண்டும். இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் 

ஒரு மூலக்கூறு ஹைட்ரஜனிலிருந்து பெறப்படுகிறது. 
இதேபோல் இரண்டு குளோரின் அணுக்களும் ஒரு 
குளோரின் மூலக்கூறிலிருந்து பெறப்படுகிறது.எனவே 
ஹைட்ரஜன் “இரட்டை அணு' (01410010) மூலக் 
கூறு ஆகும். இதேபோல் குளோரின் மூலக்கூறும் 
இரட்டை அணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஹைட் 
ஜன், குளோரின், நைட்ரஜன், ஆக்சிலன் போன் 
றவை இரட்டை அணு” மூலக்கூறுகள் அகும். 
சோடியம், பொட்டாசியம் போன்றவை ஓரணு 

மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறு 
எடையைக் கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் அறிய 
லாம், 

மூலக்கூறு எடை - அணு௭எடை % அணுக்கட்டு எண். 

ஹைட்ரஜன், குளோரின் போன்றமற்ற பொருள் 

களுடன் வினைபுரியும் வளிமங்களுக்கு அணுக்கட்டு 
எண்ணைக்கணிக்க இயலும். ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் 
ஃபுஈளுரின், புரோமின், அயோடின் அகியவற்றின் 
மூலக்கூறுகள் இரண்டு அணுக்களால் ஆனவை, 

மந்த வளிமங்களுக்கு அணுக்கட்டு எண்ணை அவோ 
காட்ரோ விதியைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடிக்க 
இயலாது. ் 

குனித்து இயங்கும் ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மத் 
தின் நுண்ணிய துகள் மூலக்கூறு” எனப்படும். 

பொருள்கள் அனைத்தும் இயங்குவது மூலக்கூறு 
நிலையிலேயே என்று வேறுவிதமாகக் கூறலாம். 

காண்க, மூலக்கூறு எடை.; அவோகாட்ரோ எண், 

- ஆர், இ, 

நூலோதி 

1, Rao, C.N.R., University General Chemistry, 

Macmillan India, 1975. 
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2. McGraw-Hill Eicyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
York, 1983, 

அழகியல், தொழில்நுட்ப — 

தொழில்நுட்ப படைப்புகள் யாவும் மனித அழ 
குணர்வைப் பெரிதும் நிறைவு செய்யவேண்டும். 

மனிதச் செயல்பாடு எப்பொழுதும் அழகு வாய்ந்த 

தாக அமைவதைப்பற்றிய நோக்கம், என்றுமே 

நிலவி இருந்து வந்தாலும் தற்போதைய தொழில் 
நுட்ப வளர்ச்சியின்போது அது மேலும் உயர்நிலை 
வடிவை அடைந்துள்ளது. அதற்கெனவே தொழில் 

நுட்ப அழகியல் என ஒரு தனி அறிவியல் துறையே 
உருவாகியுள்ளது. தொழில்நுட்ப அழகியலைப் படிக் 
கும் முன்பு அழகியல் பற்றிய பொதுவான அறிவியல் 
விளக்கத்தை அறிதல் வேண்டும். 

பொது அழகியல், அழகியல் என்பது மனிதன் 
உலகைத் தன் சிந்தனையில் முழுமையாகப் புரிந்து 
கொண்டு அதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது உருவா 
கின்ற அழகு சார்ந்த உள்ளடக்கம் மற்றும் வடிவம் 
பற்றிய விதிகளைப் பற்றிய அறிவியல் அகும். இந்த 
அறிவீயல் இந்தியா, சீனா, எ௫ப்து, பாபிலோன் 
ஆகிய தொல்பழம் நாகரிகங்களில் தோன்றிப் படி, 
மலர்ந்தது. அது டெமாக்கிரட்டஸ், அரிஸ்ட்டாட்டில், 
எபிகயூரெஸ் ஆகியோரின் படைப்புகளில் முதன் 
முதலில் கருவுற்றது. இவர்களின் படைப்புகளில் 
பொருள்களின் இயல்புகள், இணைப்புகள், உறவுகள், 
விதிகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பில் அழ$யல் விளக் 
கப்பட்டது. ஆனால் அழகு என்பது முழுமையாக 
மாறாமல் என்றும் நிலவுவதாகவும் அழியாததாகவும் 
மாறையாததாகஃவும் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டதா 
கவும் புலனுக்கு எட்டும் அறிவுக்கலைகளில் வெளி: 
படுவதாகவும் உள்ள ஒன்று என பிளாட்டோ (11810) 
விளக்கினார். 

பிறகு மறுமலர்ச்சிக் காலத்தில் மனித நேசத் 
துடன் நடப்பியலைப் பின் பற்றிய எழுத்தாளர்கள் 
நடப்பியல் போக்குக்கு ஏற்ற அழகியலை உருவாக் 
கினர். இடைக் காலத்தில் புனித அகஸ்டின், தாமஸ் 
அக்கினாஸ் ஆகியோர் தெய்வீக அழகியலை விளக் 
இனர். இதற்கு எதிராக ஹொகார்த்,டிடரோ,ரூஸோ, 

விங்கல்மேன், லெஸ்ஸிங், ஹெர்டர், ஷில்லர், கத்தே 
மற்றும் இவர்களின் சீடர்கள் கலையையும் அழகியலை 
யும் நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் இணைத்தனர். 
கான்ட் என்பார் அழகியலைப் பயன்பாட்டிலிருந்து 
அயன்மைப்படுத்தினார். இது கலை கலைக்காகவே 
என்ற வடிவ அழகியல் (0708115410 8251181128) கோட்
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பாட்டுக்கு வழி அமைத்தது. ஹெகல் (116281) அழகி 

யலையும் அழகியல் செயல்பாட்டையும் வரலாற்றிய 
லாக கருவாகிய முறையை முரணியக்கக் கோட். 
பாட்டு அடிப்படையில் விளக்க முயன்றார். ஃபோயார் 
பாக் என்பார் அழகு என்பது புறநிலையில் நிலவும் 
பொருள்களின், நிகழ்வுகளின் இயல்பு என விளக்கி, 
அழகின் உள்ளடக்கத்தை உயிரியல் விதிகளின்படி. 

மனித இயல்புகளில் வெளியிடுமாற்றை வளக்க 
முயன்றார். , க ட்ட 

பெலின்ஸ்கி, செர்ன செவ்ஸ்கி, தோப்ரோலாூபோ 

ஆகியோர் நடப்பியல் வாத அழகியலை மிக உயர்ந்த 

கட்டத்துக்கு வளர்த்தனர். பிறகு வரலாற்று, முரணி 
யக்கப் பொருள் முதல்வாத அணுகுமுறை அழகி 
யலை ஒட்டுமொத்தமாக அதன் பல்வேறு முகங்களில் 
ஆராயத் தொடங்கியது. மனிதனுடைய, குறிப்பிட்ட 
நோக்கமுடைய, சமுகம் சார்ந்த படைப்பியல் செயல் 
பாடாக அழகியல் விளக்கப்பட்டது. இயற்கையில் 
இருந்து மனிதன் உருவாக்கிய அழகியல் படைப் 
புகள் மீண்டும் இயற்கையையும் .சமுதாயத்தையும் 
மறு வடிவமைப்பு . செய்யும் . முனைப்பான செயல் 
பாட்டை அக்கோட்பாடு தெள்ளத் தெளிவாக விளக் 
இயது. . 

அழகியலின் முக்கியமான கருத்தினங்களாவன, 
அழகும் அருவெறுப்பும், துன்பமும் இன்பமும், அவல 
மும் நகைச்சுவையும், வீரமும் காதலும் என்பனவா 

கும். அழகின் தோற்றத்துக்கும் சாரத்துக்கும் உள்ள 
உழவு, அழகுணர்வுக்கும் சிந்தனைக்கும் உள்ள உறவு, 

அழகியல் முறை, அழகியல் நடை, அழகு பற்றிய பல் 
வேறு நடப்பியல் வாதக் கோட்பாடுகள், அக்கோட் 
பாடுகளின் சமூகப் படைப்புச் செயல்பாடுகள் ஆகிய 

வற்றைப்பற்றி மார்க்சிய . அழகியல் பரவலாக 

ஆய்கிறது. க 

தொழில்நுட்ப அழகியல், பொருளாக்கத் திறனைக் 
கூட்ட, செய்யப்படும் பொருளை விரைவாக செய்வது 
மட்டுமின்றி அழகாகவும் செய்யவேண்டும், பொருள் 
வடிவம் உடல் நலத்திற்கும் மனநலத்திற்கும் உகந்த 
தாக அமையவேண்டும். ' கண்ணுக்கு. அழகியதாக 
அமைந்த வசதி மிக்க வடிவமைப்பு ; கட்டிடங்களுக்கு 
மட்டுமின்றி தொழிலகப் பொருளாக்கக் .கருவிகளுக் 
கும் உடைகளுக்கும் பணிபுரியும் இடத்துள்ள அழகு 
வேலைப்பாடுகளுக்கும் பொழுதுபோக்கும். இடத் 

துள்ள அழகு வேலைப்பாடுகளுக்கும் அமைதல் வேண் 
டும். இது அழகியல் பண்பாட்டை உருவாக்கப்பணி 
புரிபவர்களின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியை உருவாக்க, 
உழைப்பின் பொருளாக்கத் இறனைக்'.. கூட்டும். 
அழகியல் முழுமை வாய்ந்த தொழிலகப் : பொருள் 
கள் கலை மதிப்பு மிகமிக, உயர்நிலைப் படைப்புப் 
பொருள்களாகின்றன. தொழில்நுட்ப அழகியல் 

என்பது தொழிலக பொருள்களின் அழகியல் தன்மை 
யின் வடிவமைப்புக் கோட்பாடே. இது தொழிலகத் 
தில் உருவாக்கப்படும் பொருள்களுக்குத் தொழில் 
நுட்ப இயக்கச் செந்தரங்களை வரையறுக்கும். இச் 
செந்தரங்கள் பல்வேறு துறையின் அறிவைப் பயன் 
படுத்தியும் பணியளவியலைப் பயன்படுத்தியும் ௨௫ 
வாக்கப்படுகின் றன. ் 

பணி அளவியல் (6720001086) என்பது டல் 
நலம், உள்ளநிலை, தொழில்நுட்ப நிலை ஆகிய 
அடிப்படை. நிலைபாடுகளிலிருந்து உழைப்புச் செயல் 
பாட்டை. அளக்கிறது. தொழில்நுட்ப அழல் ஒரு 

பொருள் குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப் 
படுவது மட்டுமின்றி, சில வகைப்பட்ட அழகியல் 
கூறுகளையும். உள்ளடக்க வேண்டும் என்கிறது. 
தொழில்நுட்பம் வளரவளர, தொழில்நுட்பமும் கலை 
யும் இணைந்து, அவை புதிய கலை வடிவங்களை 

உருவாக்குகின்றன. திரைப்படம், தொலைக்காட்ட 
ஆகியவற்றையும், சிற்பங்களை வடிப்பதற்கான புதிய 
முறைகளையும, : இசைக் கருவிகளை வடிவமைப் 
பதற்கும் இயக்குவதற்குமான புதிய முறைகளையும் 
ஒருங்கமைப்பதில் . தொழில்நுட்பம் பெரும்பங்கு 
வகிக்கிறது. கலைக்கோட்பாடுகளைத் தற்காலத் 
துறைகளான வானொலி, தொலைக்காட்சி, அச்சுத் 
தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தி அவற் 
றின் தரத்தை உ.யர்த்துவதிலும் தொழில்நுட்ப 
அழகியல் பெரும்பணி புரிகிறது, .' 

அழகுப் பொருள்கள் 

இவை மேனியின் - தூய்மை, அழகு, : பாதுகாப்பு, 
சீர், கவர்ச்சி ஆகியவற்றை நன்கு பேணுவதற்கு, 
நாகரிகமாகவும், பிடித்த வகையிலும் உடம்பின் மீது 
தூவுவதற்கோ, தடவுவதற்கோ, அல்லது தெளிப் 
பதற்கோ தயாரிக்கப்பட்ட : பொருள்களாகும், 
கிறித்து பிறப்பதற்கு 3,500 ஆண்டுகளுக்கு ' முன்பே 
இவ்வழகுப் பொருள்கள் (௦௦50061108) ., பயன்படுத்தப் 
பட்டு வந்தன என்பது எட௫ப்தியக் ' கல்லறைகளி 
லிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து தெரிய 
வருகிறது. . அவர்கள். .தங்கள் . மேனியின் ' மீது 
தாவர வேர்கள், மூலிகைகள், பழங்கள், பருப்புகள் 
போன்றனவற்றின் சாயங்களைப் பூசிக்கொண்டனர். 
முதல் உலகப் போருக்குப் பின்னர் மக்களின் 

. வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்தபோது அழகுப் பொருள் 
களின் தேவையும் மிகவும் அதிகரித்தது, இதை 
யொட்டி அழகுப்பொருள்களின் தன்மையினைப் 
பற்றியும் : அவை வேலை ' செய்யும் முறைபற்றியும் 
கண்டறிந்து சொல்லச் சரும வல்லுநர்களின் ஆலோ 
சனைகளும் தேவைப்பட்டன, 19ஆம் நூற்றாண்டின்



நடுவில் அனிலின் சாயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
பின்புதான் நவீன அழகுப் பொருள்களின் உற்பத்தி 
பல்கிப் பெருகியது, 

அழகுப்பொருள்கள் தெளிந்த நீர்மங்களாகவும், 
எண்ணெய்களாசவும், தைலங்களாகவும், களிம்புக 
ளாகவும், தூளாகவும், கட்டியாகவும் தயாரிக்கப் 
படுகின்றன. அழகுப் பொருள்களை அவற்றின் பயன் 
களையொட்டிப் பொதுவாக இரு வசைகளாகப் 
பிரிக்கலாம், அவை பராமரிப்புத் தயாரிப்புகள், 
அலங்காரத் தயாரிப்புகள் என்பன, பராமரிப்புத் 
தயாரிப்புகள் எனப்படுபவை “சுத்தம் செய்யும்' முகப் 
பசை (012௨118), கழுவும் நீர்மம் (101105) போன்றவை 
களாகும். இவை தாவரக் கனிம எண்ணெய்களும் 
நீரும் கலந்த கலவைகளாகும். இவை நீரிலும், எண் 
ணெயிலும் கரையக் கூடிய சரும அசுத்தங்களை 
நீக்குகின்றன. பாதுகாப்புக் களிம்புகளும் தைலங் 
களும், மற்றொரு வகையாகும், மறையும் பசைகள் 

(கார் எம் ச), கைக்களிம்புகள், கைத்தைலங்கள் 

போன்றவை இந்த வகையைச் சாரும். இவை 
காற்றினாலும் பருவத்தினாலும் சருமத்திற்கேற் 

படும் கேட்டினைக் தடுக்கின்றன. மூன்றாம். வகை 

அழகு சாதனங்கள் மென்மையைத் தரும் லினோலி 

னும் அதன் பெறுதிகளும் அகும், இவை சருமம் 
வறண்டு போவதைத் தடுத்து அதற்கு ஈரப்பசையை 
யும் மென்மையையும் அளிக்கின்றன. சருமத் 
இற்குப் புத்துயிர் அளிக்கவல்ல எஸ்ட்ரோஜன்கள் 
(6512026005) எனப்படும் ஹார்மோன்களைக்கொண்ட 

களிம்புகளும் இவ்வகையிளைச் சாரும். மேலும் 
முகக்கவசங்கள், : சருமத்துவாரங்களை மறையச் 
செய்யக்கூடிய சுருக்ககள் (851110த00(5), ஷாம்புகள் 
(508௦௦5), சோப்புகள், ரோம நீக்கிகள் (46ற118- 
tors) என்பனவும் இதிலடங்கும். அலங்காரப் 
பொருள்களில் முதலிடம் வகப்பன முகத்தாளும், 

உதட்டுச் சாயமுமேயாகும். உதட்டுச் சாயங்கள் 

நிலக்கரித் தாரிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு வகைச் 
சாயத்தைக் கரையாத ஒரு வகை மெழுகுடன் கலந்து 
மணம் சேர்த்துப் பின்பு குச்சிகளாக வார்த்துச் 
செய்யப்படுகின்றன. முகப்பவுடர் அல்லது தூள் 
என்பது பெரும்பாலும் டால்க் எனப்படும் மெக்னீ 

சியச் சேர்மம், சுத்தம் . செய்யப்பட்ட வெள்ளைக் 
களிமண், துத்தநாக ஆக்சைடு முதலியவற்றால் 

ஆனது. தேவையான அளவுக்கு இதில் மணமும், 

நிறமும் சேர்ப்பார்கள், சில சமயங்களில் இதையே 

கடினமாக்கித் தட்டையான கட்டிகளாகவும் 

விற்கின்றனர். ரூஜ் (10096) எனப்படும் முகத்தாளும் 
இம்மாதிரியே சில தேர்ந்தெடுத்த சாயங்களைத் 

தகுந்த சரைப்பான்களுடன் சேர்த்துத் தூளாகவோ, . 

பூச்சுத் தைலமாகவோ தயாரிக்கப்படும். கண்ணுக்கு 

இடும் மையைச் ' சில கருமை நிறச் சாயப் பொருள் 

களைச் சோப்பு போன்ற அடிப்படைப் பொருளில் 
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குழைத்துச் செய்கின்றனர். நகச் சாயத்தையும் (nail 
polish) இதே போன்று நைட்ரோ செல்லுலோஸ் 
என்ற சேர்மத்தைக் தகுந்த கரைப்பானில் கரைத்துப் 

பின்னர் வண்ணம் சேர்த்துத் தயாரிக்கின்றனர். 
நாற்றம் நீக்கிகளும் (4600௦07801) மயிர்ச் சாயங் 
களும் வேறுசில அழகுப்பொருள்களாகும், பாரா 
ஃபினைலின்டைஆமீன் என்ற சாயத்தை அதன் 
நிறத்தை வெளிக் கொணரும் ஒரு பொருளோடு 
சேர்த்து மயிர்ச் சாயங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
ஆண்களுக்கெனத் தனியாக உள்ள அழகுப் பொருள் 
களான மயிர் அலங்காரப் பொருள்கள், சவரத் 

தைலங்கள் (after 818446 101௦08), வாசனை எண் 
ணெய்கள் போன்றவை அண்மைக்காலத்தில் மிகவும் 

பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின் றன. 

~ எஸ். ப, 

நூலேரதி 

Kick & Othmer, Encyclopaedia of Chemical 
Technology, Vol. 7, Third Edition; Jehn Wiley 

& Sons, New York, 1979, 

அழகு ரேயான் நூல் 

எல்லா அழகு நூல்களிலும் ரேயானை இழையாக 
வோ படலமாகவோ சிறப்பிழையாக உள் நுழைக் 
கலாம். காண்க, புதுமை நூல்கள் (80037 or novelty 

yarns). 

பவுக்கிள் (0௦0016). இது பெருவழக்கிலுள்ள லர் 
அழகு நூல், இதில் அழகுபாட்டு விளைவுகள் தெளி 
வான சுருட்டை அமைப்பு முதல் சிறு பொட்டுகள் 
(50019) அல்லது சுருக்கம் (ம்) வரை பலவிதமாய் 
அமையும், இந்த நூல் முழுவதும் ரேயானால் 
அமையலாம்; : இதில் பருத்தி, கம்பளி அல்லது 

இரண்டும் கலந்த இழை, அடிப்படை இழையாகவும் 

ரேயான் அழகு விளைவு தரும் இழையாகவும், 

அமையலாம்; அல்லது இரண்டு மூன்று அடிப்படை 

இழைக்கு ஓர் அழகு விளைவு இழை அமையலாம். 
இத்தகைய நூலில் 1 மீ. நீள முறுக்குக்கு மேலும் 75 
ச. மீ, கூடுதலாக விளைவு தரும் இழை கலந்திருக் 

கும். 

தன்னியல்பு (8௦0௦) கம்பளிப்புரியிழை (510). 
இது (450056) கம்பளிப் புரியிழையால் நூற்கப்பட்ட 

நூல். ஆடையின் எந்த அகலத்திலும் தனி அழகு 
பாணிகள், எவையும் ஏற்படாதபடி, நெய்ய ஏற்றது.
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நூலோதி 

Grosicki, Z., Watson’s Textile Design & Colour, 

7th Edition, Newness-Butterworth, London, 

1980. 

அழற்சி 

உடலின் திசுக்கள் ஒரேயடியாக அழிந்துவிடாத அள 

வுக்கு, கேடுகள் சூழ்ந்து பாதிக்கும்போது, அத் திசுக் 
களின் இரத்த நாளங்களும், சுற்றுக் காப்புத் Had 
களும் சேர்ந்து எதிர்த்துச் செயலாற்றிப் புரதம் 

நிறைந்த நீரைச் சுரக்கின்றன. இந்தச் செயலே 
அழற்சி எனப்படும். ல 

அழற்சி ஊக்கிகள். அழற்சி ஊக்கிகளாவன, சிறு 
etwmacit (injuries) வேதியியல் பொருள்கள், ததிர் 
வீச்சு, மிகுதியான வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் (கே1ர606 
heat & cold), நுண்ணுயிரிகள் (bacteria), வைரஸ் 
(virus), ஒட்டுண்ணிகள் (081851(66), பூச்சிகள்(10560(8), 
ஒவ்வாமை (311074) என்பனவாகும். 

அழற்சி நீடிக்கும் நேரத்தைப் பொறுத்து, அது 
இரண்டுவகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன, 
திடீர் அழற்சி (80016 inflammation), 64.55 sp HH 
(chronic inflammation) என்பனவாகும். 

திடீர் அழற்சியின் அறிகுறிகள், சிவந்து விடுதல் 
(redness), சூடாக இருத்தல் (10684), வீக்கம் (8௭611102) 
cued! (pain) Gewed @ierny (inaction) ஆய அறி 

குறிகள் திடீர் அழற்சியில் காணப்படுகின் றன. 

திடீர் அழற்சியில் உடலின் உள்ளே ஏற்படும் மாற் 
றங்கள்.. இவை இரத்தக்குழாயில் பாதிப்பு தரும் 
இரத்தக் குழாயின் துளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், 
இரத்தக் குழாயில் : சுவரில் ஏற்படும் மாற்றங் 
கள், இரத்த ஓட்ட வேகத்தில் மாற்றங்கள் என் 

பனவும், வீக்கமும் ஊஎன்நீர் வடிதலும் உருவாக்கும் 
அளன்நீர் வடிதல், இரத்த அணுக்களோடு சேர்ந்து 
அளன்நீர் வடிதல் என்பனவும் ஆகும். 

சுற்றியுள்ள இணைப்புத் திசுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

இரத்தக் குழாய்த் துளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், 
அழற்சியின் போது மிகவும் பாதிக்கப்படுபவை 
இரத்த நுண்குழல்கள். அழற்சி ஏற்படும்பொழுது 
மூதலில் இரத்த நுண் குழல்கள் சுருங்கும். பிறகு 
இவற்றின். துளைகள் விரிவடைந்து ' :இரத்தத் 
தேக்கம் ஏற்படும், இதன் விளைவாக, ' தமனியில் 
சிறு கிளைகளிலிருக்கும் இரத்தம், நேரடியாகவோ 
சில கிளைகளின் வழியாகவோ சிரைகளுக்குப் 

, பாயத் தொடங்குகிறது. 

மேலும் இரத்த நுண்குழல்களுக்குச் சற்று முன் 
னால் இருக்கும் இதழ்கள் (1765) இப்போது விரிந்து 
திறந்து கொள்வதால் அனைத்து இரத்த நுண் 
குழல்களிலும் இரத்தம் பாய்கிறது. சல களைகள் 
அவசரத் தேவைக்கு மட்டுமே திறந்து கொள்ளும். 
மற்ற நேரங்களில் மூடி இருக்கும், அத்தகைய இளை 
கள் கூட அழற்ரியின்போது திறந்து கொள்வதால், 
பாதிக்கப்பட்ட இடம் முழுவதற்கும் இரத்தம் 
பாய்கிறது. ச 

இரத்தக் குழாய்ச் சுவரின் மாறுதலும் இரத்த ஓட்டத் 
தின் வேகமாறுதலும். இயல்பான உடல் நிலையில் 
இரத்தக் குழாயினுள் பாய்ந்து கொண்டு இருக்கும் 
இரத்தத்தில் அணுக்கள் நடுவிலும் பிளாஸ்மா குழா 
யின் உட்சுவரின் ஓரமாகவும் பாய்ந்து கொண்டிருக் 
கும். பிளாஸ்மா குழாயின் ஓரமாக அமைக்கப் 
பெற்றதற்குச் சிறப்பான காரணம் அதன் அடர்த்தி 
மொத்த இரத்தத்தின் அடர்த்தியைவிடக் குறை 
வாக இருப்பதே, புறத்தடுப்பும் இங்குக் குறைவாக 

வறிக்கைது. 

        
நள sudo இரத்தக் ருழாய்களின் இணைப்பகுதிகளில் 

இரத்த வெள்ளஹுக்கவின் தேக்கம் 

முதலில் சிறிய இரத்தக் கு;மாய்கள் விரிவடை 
வதால் இரத்த ஒட்டத்தின் வேகம் சற்று அதிகரிக்



கிறது. சிறிது நேரத்தில் இரத்தக்குழாய் சுருங்குவதால் 
இரத்த ஓட்டத்தின் வேகம் குறைந்து விடுகிறது, 
இதே நேரத்தில் வெள்ளை அணுக்கள் குழாயின் 
ஓரத்திற்கு நகர்ந்து சென்று குழாயின் சுவரில் ஒட் 

டிக் கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றன. இரத்தத் தட்டணுக் 
களும் (010௦04 ற181₹16(8) இரத்தக் குழாய்ச் சுவரில் 
ஒட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. இரத்தக் குழாயின் உட் 
சுவரைக் காக்கும் உள் உயிரணு அடுக்கு, இலேசாக 

உப்பிக் கொள்கின்றது. 

வெள்ளையணுக்கள் இரத்தக் குழாயின் உட்சுவ 
ரில் ஓட்டத் தொடங்குவது இரத்தக் குழாய்களின் 
சுவரில் இலேசான பழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது என் 
பதைக் குறிக்கும். 

அழற்சியின் போது ஏற்படும் மாறுதல்கள், இவை 
இரத்த ஓட்டம் தேங்குதல், வெள்ளணுக்கள் குழாய்ச் 
சுவரில் ஒட்டுதல், குழாய்ச் சுவரின் உள்உயிரணு 
அடுக்கு வீங்குதல் என்பனவாகும். 

இரத்த ஓட்டம் தேங்கக் காரணம், குழாய் உட்சுவ 
fest stissgerio (permeability) மிகுவதால் இரத் 

குத்தின் நீர்ப்பகுதி, குமாய்ச் சுவர் சவ்வின் மூலம் 
சளடுருவீச் சற்று அதிகமான அளவில் வெளியேறு 
கிறது. இதன் விளைவாக இரத்தத்தின் அடர்த்தி 
மேலும் கூடுதலாகிறது, இதைத் தவிர, உராய்வுத் 

தேய்வைக் தடுக்கும் குணமுள்ள பிளாஸ்மாவின் 

தன்மை மாறுபடுவதால் இரத்த ஓட்டத் தேக்கம் 

ஏற்படுகிறது. இதனால் இரத்தம் உறைகிறது. 

வெள்ளணுக்கள் ஒட்டுதல், இரத்த. ஓட்டத்தின் 
வேகம் குறைய ஆரம்பித்தவுடன் அணுக்களும் தமக் 
குள் இடமாற்றம் செய்ய முயல்கின்றன. தனித்தனியே 
இருக்கும் சிவப்பு அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட் 
டிக் கொள்ளும் (1௦1010 14010௧1100). இப்போது 
அளவில் இவை சற்றுப் பெருத்துவிடுவதால், இரத் 
தக்குழாயின் மையத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு அள 
வில் சற்று சிறியவையான வெள்ளணுக்களைக் குழா 
யின் ஓரத்திற்குத் தள்ளிவிடுகின்றன. குழாயின் சுவ 
ரின் உட்புறம் இப்போது சற்றுப் பிசுபிசுப்பாக 
இருப்பதால் இந்த வெள்ளணுக்கள் சுவரின் மீது 
ஒட்டிக்கொள்வது எளிதாகிறது, சிறிது நேரத்தில் 
இவை மிக உறுதியாகவே ஓஒட்டிக்கொள்கன்றன 

பின்னர் இவை சுவரின் ஓரமாக வரிசையாக 

ஓட்டிக்கொண்டு குழாயை அடைக்கும் அளவிற்குப் 
பெரிய உருளைகளாகிவீடும், இதற்குப் பெயர் வெள் 

ளணுக்களின் வரப்பு அல்லது இரத்தக்குமாயின் உள் 

உயீரணு அடுக்குப் படியமைப்பு என்பது, 

ஊன்நீர் வடிதலும் வீக்கமும்,இவற்றில் வெற்று நீர் 

வெளியேற்றம், : அணுக்களின் வெளியேற்றம் என 

இரண்டு வகைகள் உள்ளன. 
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ஊன்ரீர் கலந்த நீர் வெளியேற்றம், உடலில் அழற் 
சியால் பாதிக்கப்பட்ட எந்தத் இசவிலும்முக்கியமாக 
ஏற்படும் விளைவு இந்த நீர் வெளீயேற்றம்தான். 
இது ஏற்படுவதற்கான காரணங்களாவன, குழா 
யின் சுவர், இரத்தத்தின் புரதச் சத்து வெளியேறுவ 
தற்கு இசைதல். இயல்பான நிலையில் இந்த வெளி 
யேற்றம் என்றுமே நிகழ்வதில்லை, இரத்த நுண் 
குழல்களுக்குள் மிகையான இரத்த அழுத்தம், பெரிய 
உருவான திசுப்புரதம் சிறிய பொடிகளாக உடைந்து 
விடுதல், திசுக்களின் அடிப்படைச் சுவர் உடைந்து 
நீர்மநிலை மிகுகல் என்பனவாகும். 

இந்த நான்கில் மிக முதன்மை வாய்ந்தது, முத 
லில் கூறப்பட்டுள்ளதுதான். நோயற்ற உடல்நிலை 
யில் இரத்த நுண் குழல்கள், சிரைகள் இவற்றின் 
சுவர்கள், இரத்தத்தின் நீர்ப்பகுதியம் தாதுப் பொருள்களும் மட்டுமே வெளியேற இசையும். மற்ற 
படி இரத்தத்தின் புரதச் சத்துக்களும், சற்றுப் பெரிய உருவுள்ள பொருள்களும் வெளியேறாமல் 
குழாயின் சுவர் அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தி வீடும், 

ஒரு நிமிடத்தில், இரத்தத்தின் அளன்நீரில் சுமார் 
70% நீர் குழாயின் சுவர் மூலம் வெளியிலிருந்து 
உள்ளேயும், உள்ளிருந்து வெளியேயும் பரிமாற்றம் 
செய்யப்படுசின்றது. 

நீர் வெளியேற்றத்திற்குத் தடையாக இருப்பவை. 
இரத்தக்குழாய் உள் உயிரணு அடுக்கு மற்றும் அர 
கருகே அமைந்துள்ள அவற்றின் அமைப்பு, இசுக்கள் 
அமர்ந்துள்ள சுவர்போன்ற அடிச்சவ்வு, குழாயின் 
வெளிப்புறம் வீட்டுவிட்டு அமைந்துள்ள வெளிப் 
புறத் திசுக்கள் ஆகியனவாகும். இயல்பான நிலை 
யில், குழாயின் உட்புறத் இசுக்களில் காணப்படும் 
மிக நுண்ணிய துளைகளின் மூலமும், இரண்டு Das 
களுக்கு இடையே காணப்படும் மிகச் சிறிய இடை 
வெளி மூலமும் நீர் வெளியேறுகிறது. 

அழற்சியால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் இந்த 
உட்புறத் இசுக்கள் தமக்குத்தாமே சுருங்கிக் குறுகி 
விடுவதால் இரண்டு திசுக்களுக்கு இடையே காணப் 
படும் மிகச் சிறிய இடைவெளி மூலமும் வெளியேறு 
கிறது. மேலும் சுவர் போன்ற அடிச்சவ்வும் இலே 
சாகப் . பாதிக்கப்படுவதால் புரதச் சத்துகளும் 
நீருடன் சேர்ந்து வெளியேறுகின்றன. 

அடிச்சவ்வு பாதிக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான 
காரணம் இந்த அழற்சியால் பாதிக்கப்பட்ட இடத் 
தில் சில வேதியியல் பொருள்கள் காணப்படுவது 
தான். மொத்தமாக இரத்தக் குழாயின் பாதிப்பு 
களுக்கே இந்த வேதியியல் பொருள்கள்தான் 
காரணம். இவற்றை வேதியியல் ௫உஎக்கிப்பொருள்கள் 
என்கிறோம். அவை ஹிஸ்டமின் (histamine)





தரும் பொருள் அதிக காலம் உடலில் தங்கி விடுதல் 
என்பனவாகும். 

இந்த வகையில் உடலின் இசுக்களில் குறிப்பிடும் 
படியான உருளைகள் உருவாகின்றன (218001௦008), 
"இவை பெரும்பாலும் காசநோய் நுண்ணுயிர் 
சளாலும், ஒட்டுண்ணிகளாலும் வேறு லை நுண்ணு 
யிர்களா லும் உண்டாகின்றன. 

இரா. ரா. 

நூலோதி 

1. Wilheln, L. Inflammation & Healing, W.A.D. 
Anderson Pathology, Volume I, 7th Edition, 
1977, 

2. Walter & Isreal, Inflammatory Reaction, General 

Pathology, 4th Edition, 1981. 

3. Govan, Macfar Lane, Callander, Pathology 
Illustrated, Ist Edition, 1981, 

4 William Boyd, Text Book of Boyd Inflamma- 

tion, 8th Edition, Lea & Febiger, Pheladelphia, 

1970. 

அழற்சி நீக்கிகள் 

அழற்சி நீக்கிகளை (801 -18118மமக1007 drugs) ove 

ruc. .41pHA S&5steroid anti-inflammatory drugs) 

வகையைச் சார்ந்தவை, வலி அகற்றி, காய்ச்சல் 

இறக்கி, உள்தீப்புண் ஆற்றி ஆகிய மருந்துகள் 

(analgesic, antipyretic and anti-inflammatory drugs), 

மற்றவை என மூவகையாகப் பாகுபடுத்தலாம், 

இவற்றை அழற்சிமருந்துகள் எனவும் குறிப்பிடலாம். 

ஸ்டீராய்ட் வகை அழற்சி நீக்கிகள் 

எடுத்துக்காட்டு. குளுகோகார்ட்டிகாய்டுகள் (Gluco- 

0011100108), இம்மருந்துகள் &ழ்கண்டவாறு செயல்படு 

இன்றன. ் 

2. எரிச்சலூட்டி. இசுக்களைப் பாதிக்கும் 

போது இயல்பாக உற்பத்தியாகும் உள் தீப்புண் 

ணின் நடுநிலை ஏதுப்பொருள்களின் அளவை மட்டுப் 

படுத்துகிறது. மாஸ்ட் உயிரணுக்களிலிருந்து (1183; 
06115) உற்பத்தியாகி வெளியேறும் ஹிஸ்டமின் 

அளவைப் பெருமளவு குறைக்கிறது. 

2. லைஸோஸோம் சவ்வுகளை (lysosomal 

ு6ஐ0:8066)  நிலைப்படுத்துவ.தனால் (stabilising) 

௮.௧.2. 32 
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லைஸோஸோம் நொதிகள் வெளியேறுவது வெகு 
வாகத் தடைப்படுகிறது. 

9. கேட்டக்காலமின்கள் (04160101801066)-இவை 
உடலில் பரிவு நரம்பு மண்டல நாளமில்லாச் சுரப்பி 
நீரில் காணப்படும் வேதியியற் பொருள்களாகும், 
இவை வளைய ஏ.எம்.பி.யின் அளவை அதிகரிப் 
பதனால் இவற்றை நரம்பற்ற பகுதிகள் ஏற்றுக் 
கொள்வதைத் (extraneuronal uptake) தடைப்படுத்திக் 
கொள்கின்றன. இவ்வாறாக, இவை இயற்கையான 
அழற்சி நீக்கிகளாகச் செயல்படுகின் றன. 

4. மேலும் குளுகோ கார்ட்டிகாய்டுகள் இரத்த 
நாளங்களைச் சுருங்க வைக்கின்றன. மேலும் இசுக் 
களிலுள்ள கேட்ட காலமின்களின் திறனை வலுப் 
படுத்துவதனாலும் இடம் மாற்றம் ஏற்படலாம். 

5. குளுகோ கார்ட்டிகாய்டுகள் இரத்த வெள் 
ளணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்து அவற் ன் 
செயல் வேகத்தையும் குறைக்கின்றன, உடலின் 
இயற்கையான தற்காப்பு மாற்றங்களையும் மட்டப் 
படுத்துகின் றன. 

ஸ்டீராய்டு வகை அழற்சி நீக்கிகள் மேலே 
குறிப்பிட்ட முறைகளில் செயல்பட்டு அழற்சியின் 
தீவிரத்தை மிகவும் மட்டுப்படுத்துகின் றன. 

வலி அகற்றி, காய்ச்சல் இறக்கும் அழற்சி நீக்கிகள், 
இவற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள், அசெட்டமினேோ 
ooGlus (acetaminophen), ஆக்ஸிஃபென்பூயுட்டோ 
ஸோன் (oxyphenbutazone), இண்டோமெதஸின் 
(100௦016180) என்பனவாகும், 

செயல்படும் முறை. இவ்வகை மருந்துகளின் வீளக் 
கமான பெயர்த் தொடரின்படி இவை அழ்ற்சி 
நீக்கும் திறனுடன் வலி அகற்றும் தன்மையும், காய்ச் 
சல் இறக்கும் தன்மையும் இணைத்து பெற்றவை. 
பொதுவாக, இம்மருந்துகள் கீழ்க்கண்டவாது செயல் 
படுகின் றன. 

1. இவையனைத்தும் புரோஸ்ட்டகிளாண்டின் 
களை உருவாக்கும் நொதியினுடைய (0052214001 
5301061856) செயல்திறனையும், கொழுப்பு அமில 
வளைய ஆக்ஸிஜனேஸ் நொதியின் (7819 8014 001௦4 
oxygenese) செயல்திறனையும் பெருமளவிற்குத் 
தடைப்படுத்துகின்றன. இதன் விளைவாகப் புரோ 
ஸ்ட்ட கிளாண்டினின் (இது ஓர் உள் தீப்புண்ணின் 
நடுநிலை ஏதுப்பொருளென முன்பே கண்டோம்) 
உற்பத்தி குறைகிறது. 

2. நோய், தஇரசுக்களின் சிதை மாற்றங்கள், 
அழற்சி முதலியன காய்ச்சல் உண்டாக்கும் அசவழிப் 
புரதப் பொருளை (6000201015 proteinois pyrogen) 
உற்பத்தி செய்கின்றன; இதன் மூலமாக மூளையி
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லுள்ள வெப்பக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் (thermo 

regulatory center) அடிப்படை வெப்ப மட்டத்தை 

அதிகரித்துக் காய்ச்சலை விளைவிக்கிறது. இவ்வகை 

மருந்துகள் புரோஸ்ட்டகிளாண்டின் உற்பத்தியைக் 

குறைப்பதனால் வெப்பக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் 

அடிப்படை வெப்ப அளவை மீண்டும் இயல்பான 

நிலையில் நிலை நிறுத்திக் காய்ச்சலைக் குறைக் 

கின்றன. புரோஸ்ட்டகிளாண்டின்கள்தான் மிதமான, 

துடிதுடிப்பான வலியை நரம்புகளின். : மூலம் பரவு 

வதற்கும், உணர்வதற்கும் அடிப்படையாக அமை 

கின்றன. ஆகையால் இவ்வகை மருந்துகளின் 

புரோஸ்ட்டகிளாண்டின் உற்பத்தியை மட்டுப்படுத் 

தும் ஆற்றல் வலியகற்றவும் அடிகோலுகிறது. 

3, இம்மருந்துகள் கைனின்கள் உற்பத்தியை 

மட்டுப்படுத்தியும் பீராடிகைனினுடைய வலிபரப்பும் 
தன்மையைக் குறைத்தும் செயல்படுகின்றன. 

4. இவை, பரப்பும்தன்மை கொண்ட அமசமான 

(Spreading factor) ஹைபல்யுரானி£டஸ் (138101001- 

0855) என்ற நொதியின் செயல்திறனைக் குறைப் 
பதால் அழற்சி வெளியேற்றும் நீரின் (10118௨1013 
000868) பரவும்தன்மை தடைப்படுகிறது. 

5, இரத்தத் தட்டணுக்கள் (platelets) mc Ges 
சேர்வது) (82216281100) தடுக்கப்படுவதால் ஸெரட் 
டோனின் உற்பத்தியும் தடைப்படுகிறது. 

6. மேலும் இம்மருந்துகள் பிளாஸ்மா புரதங்க 
ளுடன் கட்டுண்ட கார்ட்டிகோஸ்ப்டீராய்டுகளை 

விடுவித்து அகவழி (௦00௦261018) அழற்சி ஆற்றும் 

வேதியியல் பொருள்களின் செயல்திறனை வலுப் 
படுத்துகின் றன. 

மற்றவை. இவற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள், ஸெர ' 
டோனின், எதிர்ஹீஸ்டமின் மருந்துகள் (anti- 
111&2106 8085) என்பனவாகும், 

இவ்வகை மருந்துகள் தனியாகவும் மற்றவகை 
அழற்சி அற்றும் மருந்துகளுடனும் பயனபடுத்தப் 

படுகின்றன. ஆனால் இங்கே இவ்வகை மருந்து 
களுக்கு மற்ற வகை அமற்ச நீக்கிகளைப்போலத் தனி 
மருந்துகளாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவோ விளக்கம் 
தரவோ தேவையீல்லை எனக் கருதப்படுகிறது. 

அழற்சி நீக்கிகள் 

ஸ்டீராய்டு வகை அழற்சி நீக்கிகள். முதலில் இவ் 
வகை மருந்துகளின் ஒப்பாற்றல் திறன்களைச் 
சற்றுக் காண்போம். 

  

  

      

எண் ஸ்டீராய்டுவகை 

அழற்சி ந்கீகிகள் , 

(கார்ட்டிஸலோன் ஒப்பாற்றல் 

அசெட்டேட் I) இறன் 

1, ஹைட்ரோசார்ட்டிஸோன் 7, 25. 
(Hydrocortisone) ° 

2. | பிரெட்னிஸோன் 5, 00 

் (மரச0்0415056) 

3.| பிரெட்னிஸோலோன் 5, 00 
(Prednisolone) . 

2, | மெத்தில் பிரெட்னிஸோலோன் 6. 25 

(Methyl prednisolone) 

'5, | டிரையம்ஸினோலோன் 6. 25 
(Triamcinolone) 

6, | பேராமெத்தஸோன் அசெட்டேட் 12. 50 
(Paramethasone acetate) 

7. | ஃப்ளு பிரெட்னிஸோலோன் 25, 00 
(Flu prednisolone) 

8. | டெக்ஸமெத்தஸோன் 33, 33 
(Dexamethasone) 

9. | பீட்டா மெத்தஸோன் 35. 70 
(Beta methasone)     

வலி அகற்றிக் காய்ச்சல் இறக்கும் அழற்சி நீக்கிகள் 

1. ஆஸ்பிரின் (8501110) வகை மருந்துகள், ஆஸ் 

பிரின், அசெட்டைல் சாலிஸிலிக் அமிலம், சாலி 

ஜெனின், சாலிஸில் ஆல்கஹால் (581101 81௦011௦1) , 
மெத்தில் ஸாலிசிலேட், விண்டர்ஈரீன் எண்ணெய் 
(011 ௦8 ஈ1ரரசாதா260)ஆகியவற்றில் ஒன்றை வெளிப்பூச் 

சுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இது ஓர் 
எரிச்சல் அடக்கி மருந்தாகப் (counter irritant) பயன் 
படுவதுடன் வலி அகற்றியாகவும் அமை$றது. 
சாலிரிலமைடு (8311091816), சாலிஸிலீக் அமிலம் 

அல்லது சோடியம் சாலிஸிலேட்டும் பயன்படும், 

2, urge அமினோ ஃபினால் பெறுதிகள் 

(para aminophenol derivatives). (s1.¢7.) gyaétic: 
மினோஃபென்,. 

3. ஆந்திரனிலிக் அமிலப் GuySacr (anth- 
ranilic acid ம்2ரக14465)., (எ.கா.) மெஃபெனமிக் 

அமிலம் (€86ரக௱1௦ 8௦14). x 

4, ஃபினைல் புரோபியானிக் அமில்ப் பெறுதி 
Ser (phenylpropionic acid derivatives), (or.a:.) 
ஃபெனோபுரோஃபென் (60001௦0160), இபுபுரோஃ 
Ques (ibuprofen), ஆல்குலோஃபபெனக் (2101016120), 

நெப்ரோக்ஸென் (02ற1016ய). .



5. பைரஸோலோன்கள் (0782010068) - ஃபீன 

ஸோன் (2160220068), - அல்லது ஆன்ட்டிப்பைரின் 

(antipyrine), அமிடோப்பைரின் (௨௧1%0097106), 
லபிலைல் புயுட்டோஸோன் (18091 butaxone), 

ஆக்ஸிஃபென் புயுட்டோஸோன் (௦௩3060 0ம182008)- 

6, இண்டோலின், இண்டஸோல் பெறுதிகள் 
(indoline and indazole derivatives) - இண்டோமேத் 
seer (indomethacin), Gueremeveisr (benzyda- 

mine). 

அழற்சி நீக்கிகளின் மற்ற மருந்தியல் ஆற்றல்கள் 

ஸ்டீராய்டுவகை அழற நீக்கிகள் 

3. இவை புரதச் சதைமாற்றத்தைத் (ரா௦(61 

0818001150) தூண்டுகின்றன. தசைகள், எலும்புகள், 

தோல் ஆகியவற்றிலுள்ள புரதத்தைச் சிதைத்துக் 
் குளுக்கோஸாக (2110086) மாற்றுகின்றன. 

2. இவை மேற்கண்ட ஆற்றலினால், இரத்தத்தில் 
கீளுக்கோஸின் மட்டத்தை அதிகரிக்கின் றன. 

2. இவை குளுூக்கோஸைக் கொழுப்பாக மாற்றும் 
வளர்மாற்றத்தைத் தூண்டும் (fat anabolism). இத 
னால் விளைந்த கொழுப்பு, உடலின் சில குறிப்பிட்ட 
பாகங்களில் முகம், கன்னம், கழுத்து, முதுகின் மேல் 
பகுதி, வயிறு முதலிய பாகங்களில் தேங்கும்படி. 
செய்யும், 

4. இரத்த வெள்ளணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் 

குறைத்து, அவை கூட்டுச்சேரும் ஆற்றலையும் 
தடுக்கின்றன. 

5. ஒவ்வாமை எதிர்ஆற்றலையும் (301 81181ஐ3), 

தற்காப்புத்திறனைக் குறைக்கும் ஆற்றலையும் 
பெற்றுள்ளன. 

6. சிலவற்றிற்கு (கார்ட்டிஸோன், ஹைட்ரோக் 

கார்ட்டிஸோன்) ௨.லில் உப்பைத் தேக்கும் திறனும் 
உண்டு, 

வலி அகற்றி, காய்ச்சல் இறக்கும் அழற்சி நீக்கெள் 

இவ்வகை மருந்துகள் பெயருக்கேற்ப 

7. வலியை அகற்றும், 

2. காய்ச்சலை இறக்கும். . 

3. அழற்சியை நீக்கும். 

4. ஈரலில் வைட்டமின் **கே'” எதிர்மருந்தாகச் 
(antivitamin-K) Qeworo), புரோத்துரோம்பின் 
உருவாவதைத் தடுக்கும். ் 

Sy. & 2 _ 32 5, 
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5. இரத்தத்தின் குளுக்கோஸ் மட்டத்னதக் 
OmMnMsgGw (hypoglycemic action). இவற்றை, வாய் 
வழியாகக் கொடுக்கப்படும், இரத்த க்ளுக்கோஸ் 
மட்டத்தைக் குறைக்கும் ஆற்றலுள்ள மருந்துகளுடன் 
இணை மருந்துகளாகப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் 
சர்க்கரை நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இவ்வகை மருந்து 
களைக் கொடுக்கும்போது மிகவம் எச்சரிக்கையாக 
இருக்க வண்டும். ' 

6. வெறும் வயிற்றில் உட்கொண்டால் இரைப் 
பைப் புண் (835110 01௦67) உண்டாக்கும், எனவே 
போதிய அமில எதிர்ப்பிகளுடனும் (antacids) 
போதிய உணவு உட்கொண்டபிறகுமே இம்மருந்து 
களை உட்கொள்ள வேண்டும். 

அழற்சி நீக்கிகளின் நச்சாற்றல்கள் 

ஸ்டீராய்டு வகை அழற்டி நீக்கிகள், 

இவற்றைச் சரியான மருத்துவரின் ஆலோசனை 
யின்றிப் பயன்படுத்தும்போது 8ழ்கண்ட Beer hmv 
கள் வெளிப்படக் கூடும், 

அயெட்ரோஜெனிக் குஷிங்க் நோய்த்தொகுப்பு 
(iatrogenic cushing 590070106), இதில் புரதச் சிதை 

். மாற்றமும் கொழுப்பு வளர்மாற்றங்களும் (141 8021௦4 
lism) தாண்டப்படுகின்றன. இரத்தத்தில் Grays 
கோஸ்மட்டம் அதிகரித்துச் இறுநீரில் சார்க்கரை 
வெளியாகும். உடற்காயங்கள் இலகுவில் ஆறாமல் 
நிலைத்து நிற்கும், மூடி அதிகமாக உதிரும், 
முகத்தில் கொழுப்புச்சத்து தேக்கமடைந்து முகம் 
நிலாப்போல் உருண்டையாக மாறும். மேலும் 
பானை போன்ற வயிறும், மீனைப்போல் வாயும், 
எருமையின் தமில் போல முதுகும் மாறும், எலும்பு 
கள் தாதுச்சத்து குறைவதனால் தாமே உடையும் 
நிலையை எய்துகின் றன. தற்காப்பாற்றல் குறைந்து 
விடுவதால், (இரத்த வெள்ளணுக்கள் சிதைந்து 
விடுவதால்) எந்த நோயும் காட்டுத்தீப்போல் விரை 
வில் பரவ நேரிடும், தோலில் உள்ள நுண்ணிய 
இரத்த நாளங்கள் வெடிக்கும். தோல் மெல்லியதாக 
மாறும்; இரைப்பையில் ' ஆறாப்புண் தோன்றவும், 
ஏற்கனவே உள்ளபுண் தீவிரமடையவும் வாய்ப் 
புண்டு. 

வலி அகற்றி, காய்ச்சல் இறக்கும் அழற்சிநீக்கெள் 

இவையனைத்துமே சரியான மருத்துவரின் 
ஆலோசனைப்படி பயனபடுத்தப்படாவிடில், வயிற் 
மில் எரிச்சலும், இரத்தக் கசிவும், ஆறாப் புண்ணும் 
ஏற்படலாம். குறிப்பாக, ஆஸ்ப்பிரின்  ஃபினைல் 
புயுட்டோஸோன், இண்டோமெத்தலின் முதலி 
யவை இந் நச்சாற்றலைக் கொண்டவை. இவ்வகை 
மருந்துகள் எல்லாமே இவிரமாகவோ மிதமாகவோ
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இரைப்பையில் ஆறாப்புண் உண்டாக்க வல்லவை, 
ஆசுவே, மிகவும் குறிப்பாக இரைப்பையில் ஆறாப் 
புண்ணை உடையவர்கள் தகுந்த அமில எதிர்ப்பி 
களுடனும் போதிய அளவு உணவு உட்கொண்ட 
பின்னும்தான் இவ்வகை மருந்துகளை உபயோகிக்க 

வேண்டும், 

2. ஆஸ்ப்பிரின் வகையைச் சார்ந்த மருந்துகள், 
ஈரலில் வைட்டமின் “கே'' யின் முறியாகச் செயல் 
பட்டு, ஈரலில் உண்டாகும் புரோத்துரோம்பின் அள 

வைக் குறைத்து, இரத்தம் உறையும் நேரத்தை 
(coagulation 1105) நீட்டிக்கன்றன. இக்காரணத்தி 
னால், வாய் வழி உபயோடக்கும் இரத்த உறை 
விப்பி முறிகளுடன் இம்மருந்துகளைக் கொடுக்கக் 
கூடாது. இம்மருந்துகள் தாமாகவே இரத்த வெளி 
யேற்றத்தை ($0001210018 616604102) ' ஏற்படுத்தலாம். 

3. மேலும் ஆறாப்புண் உண்டாக்கவல்ல 
மருந்துகளுடன் இணை மருந்துகளாக இவற்றைப் 
பயன்படுத்தினால் ஆறாப்புண்ணின் தீவிரம் மிகவும் 
கடுமையாகும். 

4. ஃபினைல் புயுட்டோஸன் வகை மருந்து 
களைச் சரியான மருத்துவ ஆலோசனையும் ஆய்வுச் 
சாலை ஆய்வு மதிப்பீடுகளும் கண்காணிப்புமின்றி 
உபயோகப்படுத்தம்போது நோயாளிகளுக்கு மிக 

வும் அபாயகரமான அசிரான்யுலோஸைடோஸிஸ் 

(௨20001௦0410818) என்ற ஒரு வகை இரத்த வெள்ள 

ணுக்கள் அற்ற நிலையை விளைவிக்கின்றன. 

5. இம்மருந்துகள், உட்கொள்ளுபவரில் சிலருக்கு 
கடுமையான கூர் உணர்வு மாற்றங்களையும் (13060 

5360811116 1680(102))மருந்து ஒவ்வாமை மாற்றங்களை 

யும் (81161210 7688011008) விளைவிக்கக் கூடியவை, இம் 

மாற்றங்கள் மிகவும் அபாயகரமானவை, ஆதலால், 

ஒருவர் ஒருமுறை மருந்து ஒவ்வாமை மாற்றங்களை 

அனுபவித்ததைத் தெரிவித்தாலும் மறுமுறை அவ 
ருக்கு இம்மருந்துகளைக் கொடுப்பதை அறவே ஒதுக்க 
வும். சுருங்கக்கூறின், அழற்சி நீக்கிகள் பொதுவாக 
மருத்துவர்கள அடிக்கடி கையாளுகன்ற மருந்துகள் 

ஆகும். மருத்துவர் ஆலோசனையின்படி. கையாளு 
இன்றபொழுது மெத்த நலன் பயக்கின்ற இம்மருந்து 

கள், மருத்துவர் கண்காணிப்பும், ஆய்வுச் சாலை 

மதப்பீடுமின்றி உபயோகப்படுத்தும்போது மற்ற 
தவிர ஆற்றல் படைத்த மருந்துகள்போல் மிகவும் 

தவிர நச்சாற்றல்களை வெளிப்படுத்தக்கூடும், ஆகவே, 

தக்க மருத்துவர் ஆலோசனையின் பேரிலேயே இம் 
மருந்துகளைக் கையாளுதல் நல்லது, ee " 

- ஏம்.எஸ்.கி 
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அழற்சியும் அரிப்பும், அல்குல் 

பெண்ணின் பிறப்பு உறுப்பு, புற உறுப்பு, அக 

உறுப்பு என இரு பெரும் பிரிவுகளுக்குள் அடங்கும். 
புற உறுப்பின் வெளிப்பகுதியில் அல்குல் வாய்(௫ய11) 

எனவும் புணர் புழை எனவும் (3௨21௩2) இருபகுதிகள் 
உள்ளன. அகஉறுப்பு என்பது, கருப்பை அண்டக் 

குழாய், அண்டகம், அவற்றை உடலின் பிறபகுது 

களுடன் இணைக்கின்ற பந்தகங்கள் (112&00ோ(8) 

ஆய பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது. வெளிப்புறப் 

பார்வை மூலம் (௦6181 94150811821100) எளிதாகச் 

சோதித்து, அல்குலின் உடற்கூறு அமைப்பையும், 
நோய்களின் காரணமாக அங்கு ஏற்படும் மாறு 

பாடுகளையும் அறியமுடியும். அல்தல் என்பது 
உடற்கூறு அமைப்பின்படி அல்குல்மேடு (0௦5 

pubis) sodas கொட்டு, அல்குல் புறஇதழ் (1218 

majona), அல்குல் அகஇதழ் (184 ஊரம012), கந்து 
(clitoris) அல்லது முளை, அல்குல் இதழ்ப் 

பக்கக்குழிவு (௭௦5110ய16), சிறுநீர்த் துளை (619108 
urinary meatus), பார்த்தோலின் சுரப்பிகள் 

(Bartholin’s glands), ssiefléecuay (hymen), wee 

வடிவக் குழிவு (2101௧7 fossa), அரிநாவாய்க் 
குழிவு, BQapeaert (fourchette) ஆகியவற்றை 
உள்ளடக்கியதாகும், 

்... அல்குல்மேடு, (கொட்டு), இது அடிவயீற்றில் 

கூபக . எலும்பின் :. (றம்1௦ bone) மேற்பகுதியில் 
(overlying) உள்ள கொழுப்புத் திசு நிறைந்த பகுதி 

யாகும். இப்பகுதியில் கருமையான அடர்ந்த மயிர்கள்



  

  

  
3, அல்குல் மேடு அல்லது கொட்டு 4, கந்து அல்லது முளை 

3. அல்குல் புறஇதழ் 4. சிறுநீர் வெளித் துளை ௪, அல்குல். இதழ்ப் 

பக்கக்குழிவு 6, அல்குல் ௮அகஇதழ் 7. கன்னிச்சவ்வு 9, படகுவடிவக் 

குழிவு 9. இதழ்ச்சுவர் 

பருவம் அடைந்த காலம் தொட்டுத் தோன்றி வளர் 
இன்றன. இந்த மயிர் அமைப்பு ஒரு முக்கோண 

மாக அடிப்பக்கம் மேல்நோக்கியபடி காணப்படும். 
ஆனால் : ஆண்களுக்கு முக்கோண வடிவ மயிர் 
அமைப்பு. அதன் நுனிப்பக்கம் (௨0௯) தொப்புள் 

வரை படர்ந்து காணப்படும். 

அல்குல் புறஇதழ், இது, ஆண் இனப் பெருக்க 
உறுப்பின் பகுதியான விதைப் பைக்கு($0101ய) 

ஒப்புடையதாகும். இரண்டு, நீண்ட உருண்டையான 

தோல் மடிப்புகள் அல்குல் மேட்டிலிருந்து தொடங்கி 

மூலாதாரம் வரை (perineum) நீண்டு அதனுடன் 

இணைந்து கலந்துவிடுகின்றன. இவற்றின் வெளிப் 

புறம் கருமையான மயிர்களால் போர்த்தப்பட்டுக் 

காணப்படும், மேலும், கொழுப்புச்சுரப்பிகள் (6608- 

66005 8009), வியர்வைச் சுரப்பிகள் (38681 glan 

08),தளர்வான ஏரியோலார் திசுக்கள் (10056 276010 

tissues), மயிர்க்கால்கள் (1௦0111௦165), கருப்பை ௨௫ 

ளைப் பந்தகம் (7௦10ம் ligaments) ஆகியனவும் 

இதுனுள் காணப்படும். 

அல்குல் அகஇதழ், இது சிறிய, மெல்லிய, மழ 
மழப்பரன (800010) மடிப்புகளால் ஆகி (folds) 

அல்குல் புறஇதழின் உட்புறம். அமைந்துள்ளது. முன் 
புறமாகப் பிளவுபட்டு கிளிடோரிசை உள்ளடக்கி 

யுள்ளன. பின்புறம் இரு இதழ்களும் இணைந்து 
இதழ்ச்சுவார் (10070021(6) என்ற குறுக்கு மடிப்பு 

(transverse fold) ஏற்படுகிறது. இது பிள்ளை 
பேற்றின் போது கிழிந்துவிடுகிறது. 

இதழ்ப்பக்கக்குழிவு. இரண்டு அல்குல் ௮௧ 

. அழற்சியும் அரிப்பும், அல்குல் 501 

இதழ்களுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள இதில் சிறு 

நீர்த்துளை இறக்கிறது. இதழ்ச்சுவர்களுக்கு முன்புற 
மாக நாவாய்க் குழிவு (navicular foisa) அமைந் 
துள்ளது. கன்னிச்சவ்வு இதன் முன்புறமாக 

இருக்கிறது. 

கன்னிச்சவ்வு. இது அல்குல் வாயின் வெளித் 
துளைமை। மூடியுள்ள சவ்வு ஆகும். இது முதல் உட 

லுறவின்போதோ அல்லது விளையாடுவதின் காரண 

மாகவோ கிழிந்துவிடும். நீள்வட்ட வடிவிலோ 
அல்லது சல்லடை போன்று பல துவாரங்களுடனோ 
அமைந்துள்ள இந்தச்சவ்வு இருபுறமும் அறுகோண 

எத்தீலியத் இசுக்களால் (squamous epithelium) 
மூடப்பட்டுள்ளது. 

சிறுநீர்ப் புறத்துளை. இது. முளைக்கும் அல்குல் 
வாய்க்கும் நடுவில் வட்டவடிவத் நுளையாக, 

ஓரங்கள் உயர்ந்து காணப்படுகிறது. இறுநீர்ட் ற 
வழிக் குழாயின் (urethra) பின்புறமாகப் பக்க 

வாட்டில் (005610 134681) ஸ்€ன் சுரப்பிகள் (8606 
glands) அமைந்துள்ளன. இவை கோளோகாக்கஸ் 
(2010000018) நுண்ணுயிரிகளின் தாக்குதலுக்கு எளிதில் 
இலக்காகின்றன. 

பார்த்தோலின் சுரப்பிகள் (3811101185 ஜகம்). 10மி. 
மீட்டர் அளவுள்ள இவை அல்குல் அகஇத.ழின் 
நடுப்புற மூன்றிலொரு பகுதியும் (104016 third) 
பின்புற மூன்றிலொரு பகுதியும் (00$180102 11ம்) 

சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ளன. 2. மீ. நீளமுள்ள 

இவற்றின் நாளங்கள் கன்னிச்சவ்வுக்கும், அல்குல் 
அக இதமுக்கும் நடுவில், பக்கக்குழிவின் (485(10ய16) 

முன்பகுதியில் திறந்துள்ளன. பாலுணர்வு இன்பத் 

இன் உச்சநிலையில் இச்சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கும் 
நீர்மம் உடலுறவின்போது ஏற்படும் உராய்வினைக் 
குறைக்கிறது. நோயுற்ற சமயங்களில் இவற்றைத் 
தொட்டு உணரலாம். 

அல்குல் அரிப்பு 

அல்குல் பகுதியில் அரிப்பு ஏற்படுவதென்பது 

பல்வேறு பெண்பிணிகளில் ஓ கூறுபாடாக காணப் 
படுகிறது. இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்ற கார 
ணத்தைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு விரிவான ஆய்வு 
கள் தேவைப்படுகின்றன. பின்வருவனவற்றை அல்குல் 
அரிப்புக்கான நோய்க்காரணிகளாகக் கூறமுடியும். 
அவை டிரைகோமோனால் (trichomonas) அல்லது 

மொனிலியல் (௦11181) அல்குல் வாய்த் தொற்றில் 
(1௦2014௦0) வெளிப்படும் கசிவு (4150108726), டினியா 

(tinea), சிரங்கு, பேன், ஓட்டுத் grap HH 

(contact dermatitis), சோரியாஸிஸ் (psoriasis), 
போன்ற -பல்வேறு : விதமான தோல் வியாதிகள் 

அல்குல் பகுதியைப் பீடித்தல், என்பனவாகும்.
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முதனிலை வஒக்கிறது. மாலிக்னன்ட் மெலனோமா, 
(malignant melanoma) சார்கோமா (sarcoma) 

முதலியன பிற வகைகளாகும். 

பெண் பிறப்புறுப்பில் வரக்கூடிய மொத்தப்புற்று 
நோய்களில் இது 5 விழுக்காடேயாம். 60 வயதுக்கு 
மேற்பட்ட பெண்களுக்கே இது அதக அளவில் வரும் 

தன்மையுடையது. 

இதன் நோய்க்காரணிகள் சரிவரப்புரிந்து கொள் 
ளப்படவில்லை. aug paths’ பெண்களில் 

குழந்தை பெறாதவர்களுக்கும் இளம் பெண்களில் 
பால்வினை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் 
அதக அளவில் இந்நோய்வருகிறது. 30முதல் 50 வீழுக் 
காடு நோயாளிகளில் இந்நோய் சாதாரண தோலி 
லீருந்தே தோன்றுகிறது. 10 விழுக்காடு ஆரம்பப் 
புற்றுநோய் மாற்றங்கள் (0ர6-௨200210105) உடைய 
தோல் பகுதியிலிருந்து வருகின்றது. 

இப்புற்றுகள் அல்குல் .,புறஇதழின் தோல், 
தோலின் கீழுள்ள திசுக்கள் அல்லது ஏிறுநீர்ப்புற 
வழிச்சுரப்பிகள் முஷிலியவற்திலிருந்து தோன்றி 
வளர்கின்றன. . ய | 

நேர்முகப்பரவல் முறையின் மூலம் , இது அல் 
குலைச் சுற்றியுள்ள பிற பகுதிகளுக்கும் தொகுதி 

pean aa ee சத்தமா lympura) பரவு 

கிறது. 
”. நோயின் வெளிப்பாடுகள். இது: புண்ணாகவோ 
அல்லது ஆறாத வெள்ளைப்படையாகவோ (180%௦ 

1811௦ 0810) தொடங்கும். இந்தப்புண் தொடர்ந்து 

பரவும் தன்மையுடையதாகவும், வலி, அரிப்பு, இரத் 

தக்கசிவு முதலிய குணங்களையுடையதாசவும் இருக் 

கும். வெளியே சொல்ல வெட்கப்பட்டுக் கொண்டு 

இருப்பதனால் இந்நோய் முதிர்ச்சியடைந்த நிலை 

யில் ச௫ச்சைக்காகக் கொண்டு வரப்படுகிறது. 30 

முதல் 50 விழுக்காடு நோயாளிகள் பருமனாகவும், 

இரத்தக் கொதுப்புடையவர்களாசவும் 10 விழுக்காடு 

நோயாளிகள் நீரிழிவு Spee இருக்கி 

றார்கள். 

வயது முதிர்ந்த நோயாளிகளுக்கு வரும் அல்குல் 

புற்று அல்குலின் முன்புறத்தில் தொடங்குகிறது. 
இளம் பெண்களுக்கு அல்குல்புற்று ' இதழ்ச்சுவா் 

பகுதியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அல்குல் புறஇதழில் 
40 விழுக்காடும் அக இதழில் 20 விழுக்காடும் இப் 

புற்று காணப்படும். மூலாதாரம் (perineum) வெகு 

அரிதாகவே பாதிக்கப்படுகிறது '' 

Cra) wre (diagnosis). எளிய ் குணமுடைய 

புற்றாக இருப்பின் ஆய்ந்து நோக்குதல் (1௦80601100), 

தொட்டுணர்ந்தறிதல் (palpation) முறையில் எளி 

தாக அறியலாம். அன்றேல், நுண்ணோக்கி தேவை. 

காசநோய்ப் புண்கள் பால்வினை நோய்ப் புண் 
கள், எலிபுற்றுப்புண் (rodent ulcer) முதலியன அல் 
குல் புற்றுப்புண்ணை ப் போலவே தோற்றமளிக்கும். 
இந்நிலையில் திசுச்சோ தனையும் (010089), 2ராலாஜி 
(567010ஐ.] சோதனைகளும் வேறுபடுத்தி அறிய உத 
வும். அல்குல் தோலில் ஜயத்திற்குரிய குறிகள் 
தோன்றுமாயின் திசுச்சோதனை மூலமாகவோ, 
இடுப்பு உள்நோக்கி (colpa scope) மூலமாகவோ 

நோயினை அறியலாம். சில சமயங்களில் பார்த்தோ 
லின் சுரப்பிகளிலிருந்து கோளப்புற்று தோன்றலாம் 

நோய் முடிவுநிலை (prognosis). இந்நோய் 
அதன் கண்டுபிடிக்கும் காலத்தில் உள்ளநிலை, 
அருகாமையிலுள்ள உறுப்புகளுக்கு பரவியுள்ள 
தன்மை, தொகுதி நிணநீர்க்கட்டிகள் பாதிக்கப் 
பட்ட நிலை முதலியனவற்றைப் பொறுத்து நோய் 
முடிவு மாறுபடும். ட்ட 

்- சிகிச்சை முறைகள். ஆரம்ப கட்டத்தில் சிகிச்சை 
பெற்றால் முழுமையான . குணம்பெற வாய்ப்பு 
உண்டு. இதற்கு : அறுவைச் சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு 

மருத்துவம், புற்றணுக் கொல்லி | மருத்துவம் முதலிய 
முறைகளும் உள்ளன.. ' : , ் (அடி ஜட் வக 

. உட்டு ve 

அழிக்காமல் சோதனை செய்தல் :..' 

காண்க, சோதனை செய்தல், அழிக்காமல் ' 

ie igs 

அழிஞ்சில். பபபல ல்கள் டத வவட 

இது அளாகுணம் (Alangium) என்ற ஒரே ஒரு 

பேரினத்தைக் கொண்ட அலாஞ்சியேசி (8180214066) 
என்னும் அல்லிஇணையா (001106(81008) இருவிதை 
யிலைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. இந்தப் பேரினத்தில் 

நான்கு உட்பிரிவுகளும் 20 சிற்றினங்களும் இருக் 
இன்றன. அவற்றில் ஒரு சிற்றினமாகிய அழிஞ்சில் 
(alangium salvifolium (Lf.) ௭௧2.) தென்னிந்தியா 
முழுவதும் பரவியிருப்பதைக் ' காணலாம். மேலும் 
இது, ஆப்பிரிக்கா (ர்க), இலங்கை (80 1௧12), 

சீனா (பேய), இந்தோசீனா (௦010), சயாம் 
(51௨0) பகுதிகளிலும் பரவியிருக்கின்றது. அழிஞ்சில் 
என்று வழக்கிலிருக்கின்ற பெயரைத் தவிர ஆன் 
(கடட, அங்கோலம் (௧02011), அங்கோலவைரவன் 

(Angolavairavan), siqerreuh (Arulavam), 958% 
கோலம் (&4(120180) போன்ற மாற்றுப் பெயர்களும் 

இதற்குண்டு. அழிஞ்சில் ஓர் இலையுதிர் வகை மரம். 
இது எல்லா உலர் பசுமைக்காடுகளிலும் (00 ever- 

green forests) காணப்படுகிறது. இது பாலை நிவத் 
தாவரமாகத் தமிழ் இலக்கியங்களில் ALES 

கின்றது. ப ட ட. — 
உ லம 

oot,
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சிறப்புப்பண்புகள், இதன் மிலாரில் (1121 வலு (1200601816) இருக்கும். அவை மாற்றிலை அடுக்கமை 
வான முட்கள் இருக்கும். இதன் இலைகள் தனித்தவை வுடையவை (alternate phyllotaxy); இலையடிச் 
நீள்சதுர வடி.வத்திலோ (001002), ஈட்டிவடிவத்திலோ 

  
afiesac (Alangium salviifolium (1,f.) Wang.) 

_ te சூலகம் 8, கனி 9, மகரந்தத்தாள் 4. மிலார் 8, மிலாரின் மற்றொரு வகை (நுனி முள்போன்று இருப்பதைக் காண்க) 

் 6. 7. பூ மொட்டு





ஆற்றல் அழியாமை விதி, வினைக்கு உள்ளாகும் ஓர் 
அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் வினைக்கு முன்பும் பின் 

பும் ஒரே மநிப்புடையதாச இருக்கும் என்று ஆற்றல் 
அழியாமை விதியினை வரையறைப் படுத்தியிருக் 
கின்றார்கள். அதாவது புறவெளியோடு தொடர்பற்ற 
ஓர் அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் எப்பொழுதும் 
மாறிலியாக இருக்கின்றது எனலாம். இதையே இன் 
னும் தெளிவாகச் சொன்னால், ஆற்றலை அழிக் 
கவோ அல்லது ஆக்கவோ இயலாது; ஒரு வகையான 
ஆற்றல் மாறும்போது அதற்குச் சமனான வேறு 
வகையான ஆற்றலாக மாறும். 

மேற்சொன்ன கருத்துகளை ஓர் எளிய எடுத்துக் 
காட்டால் விளக்கலாம், தரை மட்டத்திலிருந்து வளி 

மண்டலத்இல் ஒருகுறிப்பிட்ட. உயரத்தில் நிலை நிறுத் 
தப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட நிலையாற் 
now பெற்றிருக்கும் என நாம் அறிவோம். இப் 
பொருள் ஈர்ப்பு விசையால் கீழ்நோக்கி விழும்போது, 
அதன்நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றலாக மாறுகின்றது, 
இப்படி. ஒரு வகையான ஆற்றல் மற்றொரு வகை 

யான ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டாலும், அப்பொருளின் 

மொத்த ஆற்றல் அதன் இயக்கப் பாதையில் எந்த 
வொரு புள்ளியிலும் சமமாகவே இருக்கும், பெரும் 
பொருள்களைப் பொறுத்த மட்டில் இயக்க நிலை 
மாற்றத்தால் அதன் நிறையில் வேறுபாடு சிறிதும் 
ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் நுண்பொருள்களுக்கு 
இக்கருத்து மாறுபடுகின்றது. 1905ஆம் ஆண்டில் 
ஐன்ஸ்டைன் என்ற அறிவியலறிஞர் தனது றப் 
புச் சார்புக் கொள்கையினால், நிறையும் (௨3) 

ஆற்றலும் பருப்பொருளின் வெவ்வேறு நிலைகள் 
தாம் என்பதை நிறுவி, அவற்றிற்கிடையே உள்ள 
தொடர்பையும் கண்டார். பெரும்பொருள்களை விட, 
நுண்பொருள் உலகில் துகள்கள் சார்பியல் தன்மை 
மிக்கன. அதனரீல் நுண்பொருள் உலகில் ஆற்றல் 
அழியாமை நெறியை உட்படுத்தும்போது, இயக்க 

ஆற்றல், நிலை ஆற்றல் இவற்றோடு நிறை ஆற்ற 
லையும் கருத்திற் கொள்ள வண்டிவுள்ளகி. 

.  இவ்வியற்பியல் நெறிமுறை manent) அடிப் 
படைத் துகளிடை வினைகளின்போது வெளிப்படும் 
ஆற்றலை மிகத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுகின்றது. 
எடுத்துக்காட்டாக, நான்கு புரோட்டான்கள் 

இணைந்து ஒரு ஹீலியம் அணுக்கரு 
போது, ஏற்படும் நிறை வேறுபாடு (4௨, - பல 

ஆகும், இது ஆற்றலாக மாறி வினையின்போது 
வெளிப்படுகின்றது. இதுவே ஹைட்ரஜன் குண்டின் 
(hydrogen bomb) அடிப்படையாகும். சூரியன் 
போன்ற ..எண்ணிறந்த : விண்மீன்களின் ஆற்றல் 
மூலத்திற்கான அடிப்படையும் கூட இதுவே ஆகும், 

களின் முழு ்'அழிவாக்கமும் (annihilation), 

உருவாகும் - 
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இணைப் பருப்பொருளாக்கமும் (றபப றா£௦0ம01100) 
ஆற்றல் அழியாமை விதிக்கு உட்பட்டவைதான். 
எலகட்ரான்-பாசிட்ரான் இணையின் இணைப்பருப் 

பொருளாக்கம் பெற வேண்டுமானால் குறைந்தது 
அதன் கூட்டு நிறைக்குச் சமமான ஆற்றலை, 
காமாகதிர்கள் (தாக 898) பெற்றிருக்க வேண்டும் 
என்றும் அதன் மதிப்பு 1.02 மில்,.எ.வோ,. (மில்லியன் 

் எலெக்ட்ரா:௪ வோல்ட்) என்றும், ஆற்றல் அழியாமை 
விதியிலிருந்து எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம். 

காமா துகள் (2) 2 எலெக்ட்ரான் (6) 

பாசிட்ரான் (e*) 

: ஆற்றல்: 1,028 மில்,எ.வோ-0.51 மில்,எ,வோ 
*0.51 மில்.எ,வோ. 

நிறை ஆற்றல் 

ஆற்றல் அழியாமை நெறியைக் கொண்டு, ஒரு 
வினையில் நிகழக்கூடிய சிதைவாக்க வழி முறை 
களைப் பற்றி ஊூத்தறிந்துகொள்ள முடியும், பொது 
வாகவே அழியாமை விதிகள் ஓர் இயற்பியல் வினைச் 
செயல் நடைபெறுமா அல்லது இயலாதா என்பதை 
மிக உறுதியாக, அதே நேரத்தில் மிச எளிமையாக 
அறிவிக்கக் கூடியவையாக இருக்கின்றன. இதனால் 
அடிப்படைத் துகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் அழி 
யாமை விதிகள் மிகவும் பயனுள்ளனவாக இருக் 
கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, 

ம. ஈரடி ஈடு எட எ 
Boom: 498#139.54139.54+1354135 (= 549) 

(மில்.எ.வோ, அலகில்) 

இங்கு வினை விளை துகள்களின் கூடுதல் நிறை 
(549 மில்.எ,வோ), மின்னேற்றமற்ற கேயானின் 
(kaon) ஓய்வு நிலை நிறையை (498 மில்.எ,வோ.) 
விடமிகுதியாக உள்ளது, அதாவது வினை விளை 

துகள்கள் ஒய்வு நிலையில் இருந்தாலும்கூட ஆற்றல் 
அழியாமை விதி மீறப்பட்டவாறு அமைகின்றன. 
இதனால் ஒய்வு நிலையில் உள்ள மின்னேற்ற 
மற்ற கேயானின் இச்சிதைவாக்கம் நிகழ இயலாதது 
என நொடிப் பொழுதில் கூறிவிடலாம். 

நேர்கோட்டு உந்தம் அழியாமை விதி. உந்தம் ஒரு 
வெக்ட்டர் (௭௦௦௦0) என்பதால் இந்த அழியாமை 
விதி, உந்தத்தின் மதிப்பிற்கும் (௨ஐ/1(ம46) அதன் 
இசைக்கும் பொருந்தும். உந்தம் அழியாமை விதியின் 
படி, புறவிசை ஏதும் செயல்படாத ஒர் அமைப்பில், 
அதன் நேர் கோட்டு உந்தம் எக்காலத்திலும் மாறிலி 
யாக இருக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக நேர்கோட்டு 
உந்தம் உள்ள இரு பொருள்கள் மோதிக் கொள்ளு 
கின்றன என்.றால், வினையில் ஈடுபடும் பொருள் 

களின் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம், மோதலுக்கு 
முன்பும், பின்பும் சமமாக இருக்கும், இவ்வழியாமை
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அவற்றின் சிதைவு, உருவாக்கம் பற்றிய வினைகளில் 

Gorton ster (lepton number) அழிவின்மை 

விதிக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது, லெப்ட்டான் எண் 

எனப்படுவது, லெப்ட்டான்களைப் பிற அடிப்படைத் 

துகள்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டி அவற்றின் 

சிறப்பியல்பைக் குறிக்கும் ஒரு குவாண்டம் எண்ணா 
கும், எலக்ட்ரான், எதிர் மியூயான், இவற்றின் 

நியூட்ரினோக்கள் முதலியவைகளுக்கு லெப்ட்டான் 

எண் 1 எனவும், இவற்றின் எதிர்த் துகள்களான 
பாசிட்ரான், நேர் மியூயான், எதிர் நியூட்ரினோக்கள் 

முதலியவற்றிற்கு லெப்ட்டான் எண் - 1 எனவும், 

லெப்ட்டான் அல்லாத பிற துகள்களுக்கு ௦ எனவும் : 

உள்ளது. 

புறம்பாக இருக்கும், 
* 

p>PpP+te + - Ye ie 

_லெப்ட்டான் எண்: 0904 144 ் 

எனவே இது போன்ற சிதைவாக்கம் நடைபெற இய 
லாது. எனவே எலெக்ட்ரானோடு எதிர் எலெக்ட் 

ரான் நியூட்ரானோ வெளிப்பட, வேண்டும் என்பது 

நிறுவப்படுகின் றது. ட 

நியூட்ரான் Ren gees நியூட்ரினோ வெளிப்படு . 
மானால் அது லெப்ட்டான் அழிலின்மை -ஸிதிக்குப் 

எலெக்ட்ரானோடு தொடர்புடைய நியூட்ரினோ ் 
போல மியூயானோடு தொடர்புடைய நியூட்ரினோ 
வும் உள்ளது. இவ்விரு நியூட்ரினோக்களும் வெவ் 
வேறான 

எதிர் மியூயான் ஆனது ஓர் எலெக்ட்ரானாகவும், ஓர் 
எதிர் எலெக்ட்ரான் நியூட்ரினோவாகவும் மாறுவ 
தாகக் கொண்டால் அது லெப்ட்டான் அழிவின்மை 
விதிக்குப்புறம்பாக உள்ளது, எனவே எதிர் மியூ 
யான் சிதைவின்போது மியூயாண் நியூட்ரினோ ஒன் 
றும் வெளிப்பட வேண்டும். . we 

துகள்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஓர். 

எதிர்மியூயான் (-) > எலெக்ட்ரான் * எதிர். 
எலெக்ட்ரான் நியூட்ரினோ 

(“4 மியூயான் நியூட்ரினோ (7 Ff) 

மியூத்தன்மை அழியாமை விதி (Conservation of 
00686). லெப்ட்டான் குடும்பம் லெப்ட்டான் எண் 

அழியாமை நெறி தவிர மியூத்தன்மை அழியாமை 

நெறிக்கும் உட்பட்டிருக்கின்றது. எதிர் மியூயா 
னும், மியூயான் நியூட்ினோவும் 41 . மியூத் 
தன்மையையும், நேர் மியூயானும், எதிர் மியூயான் 
நியூட்ரினோவும்-1 மியூத்தன்மையையும் பெற்றிருக் ' 

ஓர் எதிர் மியூயான் சிதைவின்போது, ' இன்றன. 

ag) 

லெப்ட்டான எண்: = 1 + (-1) +1... ப்ப 

எலெகட்ரானோடு ஓர் எதிர் நியூட்ரினோவும், ஒரு 
மியூயான் நியூட்ரினோவும் தோன்றுவதற்குப் பதி 
லாக எலெக்ட்ரானோடு ஒரு நியூட்ரினோவும் அதன் 
எதிர் நியூட்ரினோவும் வெளிப்படும் வினையை 
லெப்ட்டான் அழியாமை விதி மறுக்காவிட்டாலும் 
மியூத்தன்மை மாறாக் கோட்பாடு தவிர்க்கின்றது. 

* பேரியான் அழியாமை வித். (Conservation of ba- 
19008). லெப்ட்டான் எண்ணும் மியூத்தன்மையும் 
லெப்ட்டான்களுக்கு இருப்பது போன்று, மெசான் 
களுக்கு, மெசான் எண், மெசான் தன்மை என ஒன் 

றும் இல்லை, அனால் கனத்துகள்களான (802006) 
பேரியான்களுக்கு (புரோட்டான், நியூட்ரான், ஹை 
பரான்கள்), பேரியான் எண் (0கா100 number) என் 

றொன்று உண்டு. பேரியான்௧கள் அனைத்தும் +1 
பேரியான் எண்ணையும், எதிர் பேரியான்கள் -1 
பேரியான் எண்ணையும் பெற்றிருக்கின்றன. மெசான் 
களுக்குப் பேரியான் எண் சுழியாகும். பேரியான் 
எண்களின் கூட்டுத் தொகை, வினைக்குப் பின் உள்ள ' 

பேரியான் எண்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாக 
இருக்க வேண்டும். இதன்படி பேரியான்கள் வெறும் 
மெசான்களாகவோ லெப்ட்டா ன்களாகவோ மாறுவ 
இல்லை, பேரியான்சளுள் மிகக் குறைந்த நிறையு ' 
யுடைய புரோட்டான் இதன் காரணமாகவே நிலைப் 
புத்தன்மை மிக்கதாக இருக்கின்றது. எடுத்துக் 

காட்டாக புரோட்டான் (ற) -_ பாசிட்ரான் (e+) + 

காமாதுகள் (2) என்ற வினையைக் கருதுவோம். 

இது ஆற்றல், மின்னேற்றம்,... உந்தம், தற்சுழற்சி 
அழிவின்மை விதிகளுக்கு ஏற்ப இருந்தும், பேரியான் 
அழிவின்மைவிதி மீறப்பட்டிருப்பதால் நிகழக்கூடிய 
வாய்ப்பை இழக்கின்றது. .. இரு புரோட்டான்கள் 
மோதலில் ஈடு பட்டு, ஓர் எதிர்புரோட்டானைத் 

(antiproton) தோற்றுவிக்கும் பொழுது, மூன்று 
புரோட்டர்ன்களையும் தோற்றுலிக்கின்றன. 

phd pte Pt Pte PHS pH we 

வினைபுரியும் புரோட்டான்௧ள் அந்த அளவிற்கு 
ஆற்றல் மிக்கனவாய் இருக்க வேண்டும். அப் 
பொழுதுதான் வினையானது ஆற்றல் அழியாமை 
விதிக்கு ஏற்பவும் அமையும். ஒரு புரோட்டானும் 
ஓர் எதிர்ப்புரோட்டானும் ஒன்று கூடி முழு அழி 
வாக்கத்தில் ஈடுபடும்பொழுது, பேரியான் எண்ணின் 
கூடுதல் சுழியாக இருக்கின்றது. இதனால் பேரியான் - 
அழியாமை விதி, பேரியான் தன்மை சிறிதும 

இல்லாத இலேசான துகள்களாக அவை சிதைவுறு 
வதைத் தடுப்பதில்லை. (௪.கா.) ' ் 

்் Pt + Poe et + + 9° 22 

வியன் தன்மை அழியாமை விதி. “(Conservation of 
strangeness), ஹைபரான்கள் (18008) அணுக் :
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என்ற அறிவியலார்கள் பல பல்லிணைத் தொகுதி 
களை ஆராய்ந்து மின்னேற்றத்திற்கும் அய்சோ தற் 
சுழற்சிப் பிரிநிலைக் கூறுக்கும் உள்ள பொதுத் 
தொடர்பை நிறுவினார்கள். அதன்படி 

B+S 
Qaht 2. 

இதில் ந என்பது பேரியான் எண்ணையும், 8 என் 
பது வியன் தன்மையும் குறிப்பிடும் குவாண்டம் 
எண்களாகும், ப 

ஐசோ தற்சுழற்சி அழிவின்மை விதி மிகு 
வலிமை விசைகளால் ஆன வினைகளில் மட்டுமே 

பொருந்தி வருகின்றது. இதன்படி மிகு ' வலிமை 

வினைகளில் வினைக்கு முன் ஐசோதற் சுழற்சியின் 
கூடுதல் வினைக்குப் .பின் ' ஐசோ தற்சுழற்சியின் 
கூடுதலுக்குச் சமமாக இருக்கும். இந்த விதி, மிகு 
வலிமை விசையால் ஆன வினைகள், வினையில் 
ஈடிபடும் துகள்களின் மின்னேற்றத்தைப் பொறுத்த 
தன்று என்பதைத் தெரிவிக்கின்றது.மின்காந்த இடை 

வினைகளில் (6160170102206110 1016180100) ஐசோதற் 
சுழற்சி அழிவின்மை விதி மீறப்பட்டுத் தோன்றினா 
லும், அதன் பிரிநிலைக் கூறின் அழிலின்மை விதிக்கு 
ஏற்பவே இருக்கின்றது. குறை வலிமை விசையாலான 

வினைகளில் ஐசோதற்சுழற்சியும் அதன் பிரி 
நிலைக்கூறும் அழிவின்மை விதிக்கு உட்படு 
வதில்லை. ட் 

மின்னேற்றம் மாற்றுச் செயலி அழியாமை விதி 
. (0182772110 ef charge conjugation). மின்னேற்றம் 
மாற்றுச் செயலி சிறப்புச் செயல்வினையொன்றைக் 
குறிப்பிடக் கூடிய செயலாகும். இதை ஒரு துகள் மீது 
செயல்படுத்தினால் அத்துகள் அதன் எதிர்த் துகளாக 

- மாறிவிடும் எனக் கொள்ளலாம்,: இதை *0' என்ற 
குறியீட்டால் குறிப்பிடுவது மரபு. (௪.கா.) 

௦070) எ, (எதிர் பயான்) ட்ட 

CP) = 
C (7°) = ஏ? (நடுநிலைப் பயான்) ப 

(௩5) ௪ ௩ (எதிர் லாம்டா - ஹைபரான்) 

(எதிர் புரோட்டான்) 

மின்னேற்ற மாற்றுச் செயலியை, ஒரு குறிப்பிட்ட 
வினையில் செயல்படுத்தினால், வினைக்குக் காரண 
மான விசையின் , தன்மையில் எந்த மாற்றமும் 
நிகழ்வதில்லை. எந்த ஒரு , வினை, . மின்னேற்ற 
மாற்றுச் செயலுக்கு உட்பட்ட பின்பும் நிகழக் 
கூடிய . வாய்ப்பைப் பெற்றிருக்கன்றதோ அந்த 
வினைகளே நடைபெறக்கூடிய . வாய்ப்பைப் பெறு 
கின்றன. பொதுவாக மிகு வலிமை வினைகளும் 
மின் காந்த. வினைகளுமே மின்னேற்றம் 
மாற்றுச் செயலி அழிவின்மை விதிக்கு , உட்பட்டு 

நிகழ்கின் றன. குறை வலிமை வினைகள் இந் 

நெறிக்கு ஆளாவதில்லை: எதிர் பயான், ' புரோட் 
டான் இவற்றிற்கிடையே உள்ள மிகு வலிமையும் 
மின்காந்த வினைகளும் இவற்றிற்குச் சமமாக இருக் 
கின்றன. ஏனெனில் இவ்வினை மின்னேற்ற மாற் 
றுச் செயலி அழிவின்மை நெறிக்கு உட்பட்டுள்ளது. 

mw + pt > k? + AP 

மின்னேற்ற மாற்றுச் செயலியைச் செயல் படுத்தியபின் 

a> +p > k° + K°- 
இடவலச் சமச்சீர்ச்செயலி gs Hurmw oA (Con- 

servation of parity). வலஞ்சுட்டு ஆயம் ' அல்லது 

இடஞ்சுட்டு ஆயம் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறு 
பாட்டை இயற்கையில் நடைபெறும் வினைகள் ஒரு 
போதும் உணர்வதில்லை. அதாவது ஒரு வினையின் 
வழி முறை அதனை ஆராய்வதற்குக் கருதப்பட்ட 

ஆய அமைப்பைப் பொறுத்து ஏற்படுவதில்லை, இம் 
மாதிரியான விளைகள் இடவலச் சமச்சீர் அழியாமை 
விதிக்கு உட்பட்டு நிகழ்கின்றன என்று கூறலாம், 

இதன்படி ஒரு வினையும், அது ஆடிப் பிம்பத்தில் 
எப்படித் தோன்றுகன்றதோ. அதே போன்ற 

வினையும் இயற்கையில் நடைபெறக் கூடியதாக 

இருக்க வேண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு. 

- en e-e- கக இ ஞு     
  

  

, நிஷூடீரான் 
2 ககாணா 

I உந்தம் , 
ட ற்கு ட்ட 

. கம்௭ழறசி ௮௪௬ ay 

1, elener அினையின் பிம்பம் 

படம் 1, - + . 

ஒரு வினையும் அதன் பிம்பமும் பாகுபடுத்இப் 
பார்க்க இயலாதவாறு ஓரே மாதிரியாக இருத்தால், 

- அதன் இடவலச்சமச்சீர் செயலி (6) 4 1 என்றும், 
மேலும் கீழும் மாறி இருந்தால் ந . 1 என்றும் 
கொள்ளப்படும். பொதுவாக பயான்களுக்கு இட,
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அட்டவணை 1 Ce 

1 துகள் [குறி நிறை 0 $ L M B 5S Y I 
- a. யீடு (மி.எ.வோ.] . 

ஒளித்துகள் ர 0. 0 1 o| o 0 0 

லெப்ட்டான் 

எலக்ட்ரான் 

நியூட்ரினோ vs - 0 : 0 4 1 0. . 0 0 

மியூயான் Vie 0 | . 0 4 1 4 ry 0 
நியூட்ரினோ 

எலெக்ட்ரான் e | 0.51 ர ஆ 1 0 0 0 

மியூயான் ம் 105.6 வவ 1 4 ம். 1 0 0 

மெசான் | 

நடுநிலைப்பயான் | ஈ£ | 185.0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 

| நேோர்பயான் at | 139.6 1 0 0 0 0 0 0 1 

எதிர்பயான். | a | 1396 | —1 0 0 0 0 0 0 1 

நேர்கேயான் டர் | 494,0 — 1-| 0 0 0 0 1 1 i 

நடுநிலைக்கேயான் | &” | 498.0 0 0 0 0 0 1 1 } 

ஈட்டாமெசான் n° «| 548.0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

பேரியான் ப 

புரோட்டான் ற 938.0 1 4 0 0 1 0 1 4 

நியூட்ரான் n 939.5 0 ச் 0 0 1 0 1 ஆ 

லாம்டா 

ஹைபரான் — 42 [7175 0 4 0 0 I ஆம் 0 0 

சிக்மா = 
ஹைபரான் . ~ | Zt | 1198 J 4 0 0 1 -1 0 1 

x° | 1194 . 0 4 0 0 1 -1 0 1 

s~ [1197 எர ந் ௦ 0 1 | -1 0 1 

சை ஹைபரான் =e | 1310 0 4 0 0 1 -2 ~1 4 

=" 1320 அர் 4 0 0 1 -2 மீ ச் 

உமேகாஹைபரான் | ௨ | 1676 | —d 3/2 0 0 1 -3 தீ 0 

  

2. B-2- 3b 
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வலச் சமச்சீர் செயலி -1 எனக் கொள்ளப்பட்டிருக் 
கின்றது. ஓர் அமைப்பின் இடவலச் சமச்சீர் செயலி 
என்பது அதில் உள்ள துகள்களின் இடவலச் சமச்சீர்ச் 

செயலின் பெருக்கற் பலனாகும். இதன்படி எ*,ஈ” 
இவ்விரண்டும் சேர்ந்த அமைப்பின் ற - 43 ஆகும். 
அனால் at, 87, 2° இவை மூன்றும் சேர்ந்த 

அமைப்பின் " - ம ஆகும்... : 

ஒரு வினை வழிமுறை இடவலச் சமச்சீர் அழி 
வின்மை விதிக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது என்றால், 

வினைக்கு முன்பும் பின்பும், அமைப்பின் இடவலச் 
சமச்சீர் சமமாக இருக்க வேண்டும். பொதுவாக 
இடவலச் சமச்சீர் மிகு வலிமை வினை, மின் காந்த 
வினைகளில் மட்டுமே அழியாமை . விதிக்கு உட் 
பட்டதாய் அமைந்திருக்கின்றது. குறை வலிமை 

வினைகளில் இவ்வழியாமை விதி மீறப்பட்டிருக் 
கின்றது. படம்-1இல் காட்டப்பட்டுள்ள வினை ஒரு 
நியூட்ரானின் சிதைவாக்கமாகும், இது ஒரு குறை 
வலிமை வினை, வலப் பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள 

வினையின் பிம்பம் இயற்கையில் நடைபெற இயலாத 
தாகும். ஏனெனில் சிதைவால் வெளிப்படும் எலெகட் 
ரான்கள் எப்பொழுதும் கோண உந்தத்திற்கு எதிர்த் 
திசையில் செல்கின்றன என்பது சோதனை வாயி 
லாக மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இடவலச் சமச் 

சீர் குறைவலிமை வினைகளில் மீறப்படலாம் என் 
பதை நேர்கேயானின் சிதைவாக்கத்தைக் கொண் 

டும் நிறுவலாம்.  நேர்கேயான் முக்கியமாக : இரு 
வேறு வழிமுறைகளில் சிதைவுறுகின்றது. ; [ 

kt y at 4 9? ட 

K+ yet tin + nt 

இடவலச் சமச்சீர் அழிவின்மை நெறியின்படி 
முதல் வினையில் நேர்கேயான் -யின் மதிப்பாக 

4 ஐயும், இரண்டாவது வினையில் அதே நோர் 
கேயான் 1-இன் மதிப்பாக ஐயும் பெற்றிருக்க 
வேண்டும். ஆனால் ஒரே துகள் இரு வேறு நி-இன் 
மதிப்புக்களைப் பெற்றிருக்க முடியாது. இது நீண்ட 
காலமாக ஒரு புதிராக இருந்து வந்தது. இதையே 
ட்டெள-த்தீட்டா 1S (tau-Theta puzzle) என்று 
கூறுகின்றார்கள். குறை வலிமை வினைகள் இடவலச் 
சமச்சீர் அழியாமை விதிக்கு உட்படவேண்டி௰ 
தில்லை என்று நிறுவிய பின்பு இப்புதர் தெளிவு 
பெற்றது. “ 

் குறை வலிமை வினைகள் மின்னேற்றம் மாற்றுச் 
செயலி (0) அழிவின்மை நெறிக்கும், Ques sus 
சீர் (2) அழிவின்மை நெறிக்கும் உள்ளாகாவிட் 
டாலும், அவையிரண்டும் இணைந்த செயலிக்கு 
(ந, உட்படுகின்றன. த 

க
ூ
ட
்
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- மெ, மெ, 

. பளபளப்பாகவும் 

Pow பூ நூலோதி 

Wigner, 82, Symmetry and Conservation Laws, 
Physics Today, Vol. 17(3), March, 1964, 

பட்டவை ப்ப பப 1 

{ | 

அழுகுதல்(மருத்துவம்) Tee 

இரத்த : ஒட்டம் தடைப்படுவதால் ஏற்படும் 
திசுக்களின் சிதைவும் . அழிவு உண்டாதலும், 
அழுகுதல் (23021506) எனப்படும்.இது கை கால் விரல் 
களில்தான் அதிகமாக ஏற்படுகின்றது. இவைகளைத் 
தவிர உடல் உள்ளுறுப்புகளான குடல்வால், சிறு 
குடல், பித்தப்பை, கணையம் போன்ற உறுப்பு 
களிலும் காணப்படுகிறது. தமனி அடைபடுவதால் 
மட்டும் அழுகுதல் உண்டாகும்பொழுது தோல் 

மென்மையாகவும் .. இருக்கும். 
நோய்த் தாக்குதலுக்குத் தகுந்தபடி. நிறம் வெளுப்பு, சிவப்பு, காவி, பச்சை அல்லது கறுப்பு நிறமாக 
மாறிக் காணப்படும். இந் நிறமாற்றம் இரத்த அணுக் 
களிலிருந்து உண்டாகும் இரும்பு சல்ஃபேட்டால் 

ட தான் ஏற்படுகிறது. ; இத்துடன் அழுகுதல் நிகழ்ந்த இடம், தொடு உணர்வு, வெப்பம், வேலை செய்யும் 
திறன், இரத்த ஒட்டம் முதலியவை : இன்றி நீர்ப் பசையற்றுச் சுருங்கத் தோன்றும், இத்திலையில் நீர் 
அற்ற கறுத்த அழுகிய பகுக்கும், உயிருள்ள பரக் 
கும் இடையே ஓர் எல்லைக் கோடு காணப்படும், 
(எடுத்துக்காட்டு: முதியவர்களுக்கு ஏற்படும் அழுகு 
தல் நோய் (560115 gangrene). இதற்கு மாறாகச் 
சிலசமயம் தமனி மட்டுமின்றிச் சிரையும் சேர்ந்து 
அடைபடும் நிலையிலும் அழுகுதல் ஏற்படும்.அழுகும் 
இடம் தொற்றுடன் வீங்கி நாற்றத்துடனும், கொப் 
புளங்களுடனும் தோன்றும், அப்பொழுது அழுகிய 
பகுதிக்கும் உயிருள்ள திசுக்களுக்கும் இடையே 
எல்லைக்கோடு காணப்படாது. தோலுக்கடியில் சல 
சமயம் அமுக்கினால் காற்று இருப்பது தெரிய வரும். 
இப்படி வீங்கிய நிலையில் ஏ.ற்படும் அழுகுதல், 
நீரிழிவு, குடல் நெரிப்பு (6120201816 6௦௭௦1) போன்ற 
நிலைகளில் காணப்படும், ஆனால் சில வேளைகளில் 
இவ்வீக்கம் கை கால்களில் சீராகப் பரவாது, தீவிரத் 
தொற்றுடன் . தோலில் தள்ளித் தள்ளித் இட்டுத் 
திட்டாகப் பரவிக் கறுத்து. அழு௫க் காணப்படும், 
இ.த்தொற்றுடன் அழுகுதல் ஏற்படக் காரணம் நிண 
நீர்க் குழாய், அல்லது திசுக்களின் மூலமாக அழற்சி 
யுடன் நோய் பரவுவதே ஆகும், “5. 

அழுகுதல், தமனி அடைப்புக்கான இரண்டாவது 
(secondary) காரணமாகவே : பெரும்பாலும் ஏற்படு 

* கிறது. எடுத்துக்காட்டாக; முதிய வயதில் உண்டாகும் 
தமனி இறுக்கம் (arterosclerosis) நோயுற்ற இதயம்



மிகுதியாகத் துடிக்கும் நிலை, மாரடைப்பு முதலிய 
நோய்களின் பொழுது இதயத்தில் இருந்து விடுபட 
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BOP - இழைகளின் இடையில் வளிமம் புகுந்து வளிம அழுகுதலை 

விளைவித்துள்ளது, : தசை. இழைகள் அதன் ். உறையிலிருந்து 

பிரிக்கப்பட்டு இடைவெளியில் நீர்மமும் வளிமமும் தேங்கியுள்ளன , 

ச 

உள்ளெறிகை (13ய00108), நீரிழிவு நோய், , பர்கர் 

நோய் (Buerger’s < 0156856) .. இவற்றைத் தவிரத் 

தொற்று காரணமாக உண்டாகும் சீழ்க்கொப்புளம், 

இராஜ பிளவை, வாயுவுடன் கூடிய அழுகு நோய், 

(Gas gangrene), விரைப்பை அழுகுதல், ரேனாண்டு 

<(pGse (Raynand’s gangrene). முதலியவற்றிலும் 

இந் நோய் காணப்படு 

wet. bhi oe 4 

1. உடலில் உண்டாகும் காயங்களில் இரத்த நாளங் 

கள் நசுங்குவதாலும் அமுக்கப்படுவதாலும் அழுகு 

தல் ஏற்படும். .இப்படி ஏற்படும் நிலைபொதுவாகக் 

கை கால்களில் ஏற்பட்ட காயங்களுக்காகப் போடப் 

படும் இறுக்கமான சாதாரணக் கட்டு, சிம்புடன் 

அல்லது மாவுடன் . போடப்படும் கட்டு ஆகியவற் 

றினாலும் , உண்டாகிறது. . சலசமயம் தொடை 

எலும்பு, மேற்கை எலும்பு, , முதலியவற்றின் அடிப் 

பகுதி எலும்புமுறிலின் பொழுது அருகிலுள்ள தம 

னியை: அமுக்குவதாலும் அல்லது அவ்விடத்தில் 

பெரிய இரத்தக்கட்டு ஏற்படுவதாலும் . அழுகுதல் 

உண்டாகும். : இவற்றைத் தவிரத் தொழுநோய், 

இரந்தி, சுட்டபுண், மின்சாரம், எக்ஸ்கதிர்த்தாக்கம் 

(irradiation), தொடுஉணர்வு அற்றுப்போகும் நரம்பு 

தோய்கள் முதலியவற்றிலும் அழுகுதல் ஏற்படும். | 

ர்க அழுகுதலை ஏற்படுத்தும் நோய்களில் முக்கிய 

மானது நீரிழிவு நோய் ஆகும். இந்நோயில் அழுகு 
தல் ஏற்படக் காரணம், நரம்பு: அழற்சி, ' இரத்தக் 

தழாய் இறுக்கம், இசுக்களில் சர்க்கரை அதிகமாகக் 

௮.க.2-33௮ .. 
$ 
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காணப்படும் நிலை, பூஞ்சணத் தொற்று ஆ௫யவை 
ஆகும். இந்நோயில் நரம்பு அழற்சியுடன் (கை கால் 
களில்) தொடு உணர்வு குறைந்து . முதலில் உறு 
காயங்களே உண்டாகின்றன. அதன் பிறகு இக்கா 
யங்களில் தொற்று உண்டாகி அழற்சியுடன் அழுகு 
தல் உண்டாகிறது. நோய் முற்றிய நிலையில் அழற்சி 

, எலும்பு வரை பரவித் தோன்றும், 

படுத்த படுக்கையில் நீண்ட நாட்கள் நோய் 

வாய்ப்பட்டு இருக்கும் நிலைகளிலும்(எடுத்துக்காட்டு- 
தண்டுவட எலும்பு முறிவினால் ஏற்படும் கை கால் 
செயலிழந்த நிலை), இரத்த சோகை, சத்துணவுக் 
குறைவு முதலியவற்றினால் படுத்த நிலையில் தோலுக் 
கடியில் எலும்பு உறுத்தும் இடங்களிலும் படுக்கைப் 
புண் (02ம் 8006) ஏற்படும், இப்புண் உண்டாகும் 
நிலைக்கு முன் தோல் சிவப்பு நிறமாக முதலில் 
மாறிப் பிறகுதான் அழுகுதல் நடைபெறும். கடுங் 
குளிர் காலங்களில் அதிகமான காற்று அல்உது 
உயரமான பகுதிகளில் வாழும் நிலைகளில் பெரும் 
பாலும் முதியவர்களுக்குக் கை, கால், விரல், காது 
முதலியவற்றில் அழுகுதல் காணப்படும். இப்படித் 
தோன்றக் காரணம் அவ்விடங்களில் இரத்த நாளங் 

களும் திசுக்களும் உறைந்து விடுவதுதான்; இதற்கு 
உறைபனிக்கடி (8705165116) என்று பெயர், இந்நிலை 
யில் குளிரால்... தாக்கப்பட்ட பகுதி வெளுத்துக் 

காணப்படும். சில நாள் கழித்துக் கொப்புளம் 

வலியுடன் தோன்றும்.பிறகு அவ்விடங்களில் தொற்று 
ஏற்பட்டு அமுகுதல் ஏற்படும். . 

ஆழமான புண்ணிலும் குறைவாக இரத்தம் 
பெறும் திசுக்களிலும், கிளாஸ்ட்ரிடியம் வெல்செய் 
(Clostridium welchii) என்னும் நுண்ணுயிரியால் 
வாயுவுடன் . கூடிய அழுகுநோய் ஏற்படுகிறது. 
இந்நோய் தோன்ழியவுடன் காயத்தின் விளிம்புகள் 
SHAS காணப்படும். காயத்திலிருந்து ஊன்நீர் 

காற்றுக் குமிழ்களுடன் வெளிவரும், அவ்விடங்களில். 

தசைகள் அழுகி அவற்றின் நிறம் செந்நிறத்திலிருந்து 
கறுப்பு நிறமாக மாறும், காயத்தைச் சுற்றித் தோலை 
அமுக்கிப் பார்த்தால் அதனடியில் உள்ள காற்று 
ஓசையிடுவது தெரியவரும். நோயின் அறிகுறியாகக் 
காயத்தில் 48 மணி நேரத்தில் வீக்கத்துடன் வலி 
உண்டாகும். முதலில் உடற்சூடு கூடியும், பிறகு 
நோய் மூற்றிய நிலையில் குறைந்தும் காணப்படும். 

இத்துடன் இந்நோயில் நாடித்துடிப்பு அதிகமாகும். 
உடல் சீரற்றுத் தன்நிலை தடுமாற்றமின்றியும் 
மரணம் நேரும் வரை காணப்படும். 

அதிகமாகப் புகை பிடிப்பவர்களுக்குச் சுமார் 
20 வயதில் பர்கர் நோய் சிறிய, நடுத்தரத் தமனி 

prema gid, மேற்புற உட்புறச் சிரைகளிலும் 
அழற்சியுடன் உண்டாகும். நோயுற்ற நிலையில்
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சிறிது தாரம் நடந்த பின் காலில் வலி உண்டா 
கும். அதன் பின் ஓய்வெடுத்த பின்னரே நடக்க 
முடியும். ஆனால் நோய் முற்றிய நிலையில் சாதாரண 
மாக இரவிலும், பகலிலும் வலி இருந்து கொண்டே 
இருக்கும்; மேலும் கை கால், வீரல்களில் அழுகுதல் 
காணப்படும். 

நோய்களைப் போலவே இல மருந்துகளினாலும் 
அழுகுதல் ஏற்படும். எடுத்துக்காட்டு, எர்காட் 
(ergot) என்ற மருந்தை ஒற்றைத் தலைவலிக்கு 

‘migrane) நெடுநாட்களாக மிகுதியாக அருந்துபவர் 
களுக்கும், பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் கருப்பை 

இரத்த ஒழுக்கைத் தடுப்பதற்கு மிகையாக இம்மருந் 
தைக் கையாளுகறவர்களுக்கும், கை,மூக்கு, காத முத 

லிய பகுதிகளில் த்தயோபென்ட்டோன் (111100801௦06) 

என்ற மயக்க மருந்தைச் சிரைவழியாகக் கொடுப்பதற் 
குப் பதில் தவறுதலாகத் தமனி வழியாகக் கொடுத் 

தால் உடனே அந்தப் பகுதி பொறுக்க முடியாத 

வலியுடன் சிவந்து : காணப்படும். அப்பொழுது 
மருந்து செலுத்திய சிரை வழியாக மாற்று மருந்து 
(பப்பாவரின் அல்லது புரோக்கைன்) செலுத்தினால் 
அப்பகுதியை அழுகாமல் பாதுகாக்க முடியும், இம் 
மருந்தைப் போலக் கார்பாலிக் அமிலம் மிகக் 

குறைந்த அளவில், நீர்த்த நிலையில் வலியைப்போக் 
குவதற்கு ஒத்தடமாகச் சில சமயம் தவறுதலாகப் 

பயன் படுத்தப்படுகிறது. அப்பொழுது இம்மருந்து 
தமனியில் இசிப்பை (றா) உண்டாக்கி இரத்த 

ஓட்டத்தைத் தடுத்து ஒத்தடம் கொடுத்த இடத்தை 
அமுக வைத்துலிடும். 

தமனிகள் அடைபடுவதால் : அழுகுதல் ஏற்படு 
வதுபோல், சிரை மட்டும் அடைபடுவதாலும் சில 

சமயம் அமுகுதல் நிகழும். அப்பொழுது தமனிகளில் 

நாடித் துடிப்பு நன்றாகக் காணப்படும். கால் விரல் 

களில் இம்மாதிரியான அமழுகுதல் ஏற்படுகிறது. உட 
லில் தோன்றும் : புற்று, பாலிசைத்தீமியாவீரா 
போன்ற நோய்கள் காரணமாகவும் சிரை அடைப் 
பினால் தோன்றும் அழுகுதல் ஏற்படும். sys 

அழுகுதல் உண்டான பின், அது மேலும் பரவா 
மல் இருக்கும் பொருட்டு நோயுற்ற பகுதியை ஈர 
மில்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் 
அப்பகுதியைச் சூடாக்கக் கூடாது. கடுங்குளிர் உள்ள 
காலங்களில் தலையில் சும்பளித் துணிக் குல்லாயும், 
கை கால்களுக்கு உறைகளும் அணிந்து கொள்ள 
வேண்டும். நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைகளில் படுத்த 
நிலைகளில் இருப்பவர்கள் தோலுக்கடியில் எலும் 
புகள் நேரடியாக அழுத்தும் பகுதிகளில் புண் ஏற் 
படாமல் இரக்கக் காற்றடைத்த படுக்கையில் படுத் 
துப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். உடலைப் ' 
படுக்கையில் ஒரே நிலையில் இல்லாது பல நிலைகளில் தோன்றினால், , அழுகுதல் தோன்ற 

மாற்றி மாற்றி வைக்க வேண்டும், தொற்று சிறு 
அளவில் கை கால்களில் தோன்றும் : நிலைகளிலும், 
வீரல் நுனியில் நிறம் மாறுதல் நடந்தாலும், உடன் 
சிகிச்சை பெறவேண்டும். இதயப் பழுது, இரத்த 
சோகை, நீரிழிவு, முதலிய நோய்கள் இருப்பின் 
அவற்றிற்கும் சிகிச்சை பெறவேண்டும். மேலும் 
நோயின் பொழுது சத்துணவு உண்ண வேண்டும். 
வலி இருப்பின் மருந்துக்கு அடிமையாகும் வலி நீக்கி 
மருந்துகளை உண்டு பழகக்கூடாது. மேலும் அழுகிய 

பகுதிகளை : உடலை விட்டு அகற்ற வேண்டிய 
நிலையில் மற்றப் பகுதிகளில் அழுகுதல் பரவாமல் 
அகற்றி உடல் சீர்கெடாமல் ial பெற வேண் 

டும். க் 

தற்காப்பு முறை, ஒரளவிற்கு இந்நோய் வராமல் 
தடுக்க முடியும். வயது அதிகமாக ஆக இந்நோய் 
பலருக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீரிழிவு நோய், 
மிகை இரத்த அழுத்தம், புகைபிடித்தல் அயெவை 

இந்நோயைத் தீவிரப்படுத்துகின்றன. “ ஆகவே புகை 

பிடித்தலை அறவே நிறுத்த வேண்டும், 

நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுக்க உடம்பில் மாவுச் 
சத்து, சர்க்கரை போன்ற பொருள்களைக் குறைத்து 
முடிந்த அளவு உடற் : பயிற்சி செய்து, உடல் 
எடையை: ஓர் அளவிற்குள் வைத்துக் : கொள்ள 
வேண்டும். ற ன் 

நீரிழிவு நோய்: இருக்கிறதா என்று - - அவ்வப் 
ன்று சோதனை . செய்துகொண்டு .. அப்படி 

இருப்பின் தக்க மருத்துவச் சிகிச்சை செய்து 
நோயைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். மிகை இரத்த அழுத்தம் இருப்பின் 

அதனையும் தக்க மருத்துவரை அணுகி, முறையான 

சிகிச்சையின் மூலம் நோயைக் கப்ஒப்பாட்டின் 
வைத்துக் என்ன்ன வேண்டும். 

நம் உறுப்புகளில் இரத்த ஒட்டம் குறைவாக 
இருப்பதாகத் தெரிந்தால், : அந்த உறுப்பினைப் 
(குறிப்பாகக் கால்களில், பாதங்களையும், விரல் 
களையும்) பாதுகாத்து வரவேண்டும், அவற்றில் 

காயங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும், அடிக்கடி 

சோப்புப் போட்டு, கழுவி அவை ஈரமாக இல்லாமல் 
நன்றாகத் துடைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், 

க கடைசியாக;.. எலும்பு முறிவீற்கு . மருத்துவம் 
செய்து கொள்ள வேண்டும். ... 

.... அழுகுதல் : ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியவை: 
உடனே தகுந்த மருத்துவரை அணுக வேண்டும், 
அழுகுதல் : தோன்றுவதற்குரிய தோய்க்குறிகள் 

என்னென்ன



காரணங்கள் என்று ஆராய்ந்து, அந்தக் காரணத் 

இற்கு உரிய மருத்துவச் சிகிச்சை அறிந்து அந்த 
உறுப்பிற்கு இரத்த ஓட்டம் கூடுதலாக ஏற்பட 
வேண்டிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அழுகுதல் 
ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும். 

இரத்தக் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் 
அவற்றை 

oy 

1) அகற்றுதல், 

2) இரத்தக் குழாய்களை . விரிவடையச் செய்யும் 
மருந்துகள் தருதல் (1880011805), 

ag 

3) குழாய்களை விரிவடையச் செய்யும் அறுவை 
முறைகள் (sympathectomy) (பரிவு நரம்பு 

௨ மண்டல அறுவை), _ 

4) அடைபட்டுக் கொண்டிருக்கும் பகுதிகளுக்கு 
. மாற்று இரத்தக் குழாய்கள் பொருத்துதல், 
ஆகிய முறைகளால் மருத்துவம் செய்து உறுப்பு 
களைக் காப்பாற்றலாம். அழுகுதல் ஏற்பட்டுவிட்டால் 
அவ்வுறுப்புகளை அகற்றி அவை உடலுக்கும். உயி 
ருக்கும் உளறு செய்யாமல் தடுக்க வேண்டும். 
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அழுகு தொட்டி 5.5 ட உ. ் 

கழிப்பறைகளிலிருந்து வெளிப்படும் கழிவுப் பொருள் 
களை அழுக வைத்துப் பதப்படுத்தி வெளிப்படுத்தும் ' 

ஒரு கட்டட அமைப்பு அமுகுதொட்டி (septic tank) 

எனப்படுகிறது. மாநகராட்சியினர் தெருக்களில் : 

st 

அழுகு தொட்டி 817 

பொது வடிகால் குழாய்கள் அமைத்திருக்கும் இடங் 
களில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஒர் அழுகு தொட்டி. 
அமைக்கப்படுதல் வேண்டும். இத்தொட்டியின் வடி 
வமைப்பும் அளவுகளும் கழிப்பறைகளைப் பயன் 
படுத்துவோரின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்ததாகும். 

கழிப்பறைகளிலிருந்து வெளியாகும் கழிவுப் 
பொருள்கள் முதலில் நுழைவழி அறையை அடை 
கின்றன. இங்கு திண்மப்பொருள்கள் கீழே உள்ள 
தாழ்வுப் பகுதியில் தங்கிவிடுகின் றன. நீர்மப் பொருள் 
கள் மட்டும் இவ்வறையை அடுத்துள்ள துளை 
போடப்பட்ட முதல் தடுப்புச்சுவர் மூலமாக அடுத்த 
படியாக அமைந்துள்ள செரிமான அறையை (diges— 
tion, chamber) அடைகின்றன, இவ்வறையில் 
ஆக்சிஜன் வேண்டாப் பாக்டீரியாக்களின் (anaerobic 
bacteria) செயல்பாட்டினால் கழிவுப்பொருள்கள் 
அழுகி உடைந்து சேறுபோலாகி அடியில் தங்க 
விடுகின்றன. தெளிந்த நீர் மட்டும் வெளியேறு ழி 
மூலம் ஊறும் தொட்டிக்குச் (08% றர() செல்கிறது. 

இவ்வாறு அடியில் தங்கிவிடும் தண்மப் பொருள் 
களையும் சேற்றினையும் அவ்வப்போது அகற்ற 
வேண்டும். இதை ஆண்டுக்கு இரு முறையோ, ஒரு 
முறையோ, ஈராண்டுக்கு ஒரு முறையோ செய்யலாம். 
இந்தக் காலி செய்யும் கால இடைவெளிக்கேற்ற 
வாறும் தொட்டியின் அளவுகள் வடிவமைக்கப்படும், 

அழுகு தொட்டிகள் பொதுவாகத் தரை மட்டத் 
திற்கு அடியில் கட்டப்படுகின் றன. அடிப்பாகத்தில் 
sHareng % (concrete) தளம் போட்டு நான்கு பக்கங் 

்” களிலும் செங்கல் சுவர்கள் கட்டப்படும், உட்புறம் 
சிமெண்ட்டு சாந்தால் (௦௦1187) பசப்படும், மேலே 
வலிவூட்டப்பெற்ற கற்காரையினால் (reinforced 
concrete) சளம் போட்டு மூடப்படும், அவ்வப்போது 
ஆட்கள் இறங்கித் தூய்மை செய்வதற்கு வசதியாக 
இறங்கு வழி (8௩ hole) ஒன்றும் அமைக்கப்படும். 
தடுப்புச் சுவர்கள் உறுதியூட்டப்பெற்ற கற்காரை 
யினால் அல்லது செங்கல்லால் கட்டப்படலாம், மூடு 
பலகத்தில் (008112 88) ஒரு காற்றுக்குழலை 
அமைக்க வேண்டும், : 

அமுகு தொட்டியினை வடிவமைக்கும் முறையும் 
- பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு 

். அளவுகளைத் தீர்மானிக்கும் விவரங்களும் 2470] 197 
எண்ணிட்ட இந்தியச் செந்தரக் குறிப்பேட்டில் 
தரப்பட்டுள்ளன. 10 பேர் வ௫க்கும் ஒரு வீட்டிற்கு 
அமைக்கப்படும் அழுகு தொட்டி 2.0 மீ நீளம், 0,9 மீ 
அகலம், 7.0 மீ ஆழம் கொண்டதாக இருக்க 
வேண்டும், இந்த அளவுகளைக் கொண்ட தொட்டி 

_ ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தாய்மை செய்யப்பட வேண் 
டும். இதே அளவு வீட்டிற்குரிய தொட்டி-ஈராண்டுக்கு
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ஒரு மூறை தூய்மை செய்யப்படுவதாக இருந் 
தால், அது 1.4 மீ, ஆழம் கொண்டதாக இருக்க 
வேண்டும். இவ்வாறே 200 அல்லது 4800 பேர் பயன் 
படுத்தும் வீடுதிகளுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் 
தக்க அளவில் அழுகு தொட்டிகள் அமைக்கலாம், 
இவற்றிற்கான விவரங்களைஅட்டவணையில்காண்க. 
பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை 300-க்கும் மேற்பட் 
டால் அதற்கான கழிவறைகள் தனித்தனித் தொகுதி 
களாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 
ஒரு தனி அழுகு தொட்டி அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், 

அழுகு தொட்டிகள் அமைக்கப்படும் இடத்தினை 

மிகுந்த கவனத்துடன் கேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், 
இது குறிப்பிட்ட மனையின் warn பகுதியில் 

ட ல பவ கட்டபட்ட ் டா: ‘ 

அமைவது ' நலம், மற்றும் குடி தண்ணீர். இணறு 
களோ, நீர்பிடி தொட்டிகளோ (801008) இம்மனையில் 
அல்லது: அடுத்த மனையில் இருந்தாலும் அவற்றிலி 
ருந்து குறைந்த அளவு 80 மீ, தொலைவில் தான் 
அழுகு தொட்டிகள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும். 

அழுகு தொட்டிகளிலிருந்து வெளிப்படும் தெளிந்த 
நீரினைப் பாசனத்துற்குப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது 
உளறும் தொட்டி அல்லது வெளியேற்றப் பள்ளம் 
(soakpit or dispersion trench) வழியாகச் செலுத்தி 
பூமிக்குள் ஊறும்படி, செய்யலாம, மனையின் வசதிக் 
கேற்றவாறும் அங்குள்ள மண்ணின் பண்பிற்கேற்ற 
வாறும் இது முடிவு செய்யப்படும், 
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"அழுகு தொட்டிகள் செவ்வனே :: செயல்படகீ. ட் 
Fig குளிக்கும் அறைகளிலிருந்து வெளிப்படும் 

காரம் அல்லது எண்ணெய் கலந்த நீர் இதில் வந்து 
“கலக்காமல் இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். இன்றேல் 

- மாக்மீரியாக்களின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு அழுகு 
:. தொட்டியின் இறன் குறைந்து விடும்," 

ப தகடு 
- சிமெண்ட்டுக் கற்காரை இரும்பகச் சமமண் டினால் 

- சந்தையில் கிடைக்கின்றன, 

ee அழுகு தொட்டி 819 

அண்மைக்காலத்தில் சிமெண்ட்டுக் கல்நார்த் 
(cement asbestos) அல்லது வலிஷவூட்டிய 

(R.C.C. or ferrocement) முன்னதாகவே செய்யப் 
பட்ட ஆயத்த (ready made) gupsH Gsmt_yser 

இவற்றை வேண்டிய 

அழுகு தொட்டியின் நடைமுறை அளவுகள் 

்- (பயன்படுத்துவோர் 50-க்கு மேற்படின் ) 

  

  

  

                  

பலகை லை நீர்மட்ட ஆழம் நீர்மக் கொள்ளளவு | தடுப்புச்சுவர் 
ர . சுத்தப்படுத்தும் சுத்தப்படுத்தும் சாரம் 

இடைவெளி இடைவெளி 
பயன்படுத்துவோர் :| நீளம் அகல டட 
எண்ணிக்கை மீ, மீ, 

? ஆ 7 ் ஆண்டு। 34 அண்டு ! 1 ஆண்டு| 2 ஆண்டு 
ட்டு மீ, மி, ச.மீ, au, மீ, 

குடியிருப்புகள் 
(Housing Colonies 

1000* (80 |: ,8- 1.0 1.04 22,4 - 23.3 | 5.3 

150 10.6 |. 28 1.0 1,15 28.6 32.9 7.1 

200 1124 | 8d 1.0 1,15 38.4 44.2 8.3 

300 14.6 3.9 1.0 ° 1.15 59.9 65.5 9.7 

தங்கும் விடுதிகள் 
(Hostel, Boarding er 
Schools) . 

50 5.0 டம 1.3 | 1.4 10.4 11.2 3.3 

100 57 |i. 2.1 1,4 | 1.7 16.8 . 20.4 3.8 

150 7.7 இக் 14 1.7 29.8 | 31.4 5.2 

200 8.9 a7 14! 1,7 33.6 | 41.0 5.0 

300 |, 10.7 3.3 he: 17 49.5 | 60.0 7.2 
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இடத்தில் வேண்டிய அளவுக்குப் பள்ளம் தோண்டிக் 

குறித்த மட்டத்தில் பதித்து நுழைவழி, வெளிவழிக் 
குழாய்களைப் பொருத்திவிட்டால் இத்தகைய அழுகு 
தொட்டிகளை உடனே பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம். 

். தில சமயங்களில் இது சிக்கனமாகவும் அமைகிறது, 
அழுகு தொட்டியின் முக்கிய அளவுகள் தனியே 
அட்டவணையீல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. காண்க, 

இமாஃப் தொட்டி; கழிவுநீர். 7 

ஐ ் - சி. எஸ். கு, 

அழுங்கு 

காண்க, அலங்கு 

வி 

ban
e 

அழுத்த அடுகலன் ' 

உயர்ந்த அழுத்தத்தில் உணவைச் சமைக்க உதவும் 

சமையற் கலமே அழுத்த அடுகலன். உருளை வடிவ 

மான இது காற்றுப் புகாத சகலத்தையும்; அழுத்த 

மானியையும், நீராவியின் அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத் 

தும் இதழையும் கொண்டது. இதைத் திறந்து, இதற் 
குள் சிறிகளவு நீரை ஊற்றிச் சமைக்க வேண்டிய 
உணவையும் இட்டுக் கலத்தை இறுக மூடி, அடுப்பின் 

மேல் வைத்துவிட வேண்டும். உள்ளிருக்கும் நீர் ஆவி 
யாகி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. இந்த 
அழுத்தத்தினால் கலத்தின் வெப்பநிலை உயருகிறது. 

ஆகையால் நடைமுறையிலுள்ள பாத்திரத்தைவிட 
இதில் பொருள்கள் ஏறத்தாழப் பத்து மடங்கு விரை 
வாக வெந்துவிடுகின்றன. நீராவி இதழைக் கட்டுப் 
படுத்திக் கலத்தின் அழுத்தத்தையும், வெபபநிலையை 

யும் தேவையானவாறு மாற்றலாம். இதைக் கொண்டு 
சல நிமிடங்களில் பருப்பை வேகவைத்து விடலாம்... 
பெரிய அழுத்த அடுகலன்களில் பல உணவுப் பொருள் 
களை ஒரே சமயத்தில் வேக வைப்பதற்கு ஏற்றவாறு 

பல தட்டுகள் இருக்கும். 

ஜு அழுத்த அடுகலனினால் சமையலுக்குத் தேவை ; 

யான காலம் குறைவதோடு எரிபொருளும் சிக்கன 

மாகிறது. மிகக் குறைவான : அளவுள்ள நீரில் 

பொருளை வேக வைப்பதால் அதிலுள்ள உணவுச் 

சத்துகள் கெடாமல் இருக்கும், ஆனால், பொருள்கள் 
மிக விரைவில் வெந்துவிடுவதால் அவை மிகையாக 
வெந்து, அவற்றின் சுவையும் சத்தும் கெட்டுவிடக் 

கூடும். Ae நான் பழக்கத்தில் சரியான பதத்தை 
முடிவு செய்து இக்குறையைத் தவிர்க்க முடியும். 

அழுத்த அடைப்பிகள் 521 

  

அழுத்த அடூகலன் 

உயரமான மலைகளின் மேல் நீரின் கொதிநிலை 
குறைவதால் அங்கு திறந்த பாத்திரங்களில் சமைப்பது 

அரிது, இத்தகைய இடங்களுக்கு அழுத்த அடுகலன் 

மிகவும் ஏற்றது. 

உயர்ந்த வெப்பநிலையில் பொருளை வேகவைத் 
துச் செய்யும் அழுத்த அடுகலனின் உணவு வகைகள், 
கலன்களில் அடைத்துப் பாதுகாக்க ஏற்றவை, ஏனெ 

னில் அந்த வெப்ப நிலையில் உணவைக் கெடுக்கும் 

சிற்றுயிர்கள் எளிதில் இறந்து போகின்றன. 

அழுத்த அடைப்பிகள் 

அடிக்கடி அல்லது தொடர்ந்து இயங்குகின்ற சார்பு 

சுழற்சி அல்லது பெயர்ப்பு இயக்கத்தில் (101811003] 
or translational motion) உள்ள இரு பகுதிகளின் 
தொடுபரப்புகள் அழுத்தக் காப்புடையவையாகச் 

செய்வதற்குப் பயன்படுவதே அழுத்த அடைப்பி 

ஆகும். 

இத்தகைய அடைப்பிகள் பிறவற்றைப் போல் 

அசைவற்றவைகளாகு (3(8(10) இல்லாமல் இயங்கும் 

அடைப்பிகளாக உள்ளன. 

அடைவலயங்களில் (28916) உள்ள அழுத்தத்தை 

விட அடைப்பிகளின் அழுத்தம் குறைவாக இருப்ப 
தால், இயக்கம் அடை ப்பிகளின் பலனைக குலைக்கின் 
றது. எனவே, அடைவலங்களைவிடச் சுற்றுச்சூழ 
லுக்கு ஏற்றவாறு பயன்படக்கூடிய பலவகை அடைப் 
பிகள் தேவைப்படுகின் றன. 

இவ்வடைப்பிகள் தோல், ரப்பர், பருத்தி, ஞெகிழி 
மின்கம்பி அகியவற்றால் ஆனவை. உலக்கை அல்லது 
அழுந்துருள் வலயங்கள் (218100. 21086) வார்ப்பிரும் 
பால் ஆனவை. Ld
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அலோக (0௦006181) அடைப்பிகள் செல்வக வடி. 

விலும், 4", 10' வடிவுகளிலும் உள்ளன. உருள் 

தொடுகைத் தாங்கிகளுக்கு (011102 000480 ௨15) 

என அடைக்கூடு வகை (cartridge) அடைப்பிகள் 

உள்ளன. 

THAR CHAT OH (pumps) எந்திர அடைப்பிகளும், 
சுழலிகளுக்கான ((யாம[ற86) கரி வளையமும் (08101 
7102), “சிக்கற்சுழல்' (1231ம்) அடைப்பிகளும் சிறப்பு 
அடைப்பிகளுள் அடங்கும், 

நூலோதி Se ye 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Science and Techno- 
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அழுத்த ' அளவிகளும அழுத்தத்தை 
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ட்ட 
்! (நக டட i 

do உட்டு 

ஒரலகுப் - பரப்பின் மீது நீர்மம் அல்லது வளிமம் 
இவற்றால் ஏற்படும் விசை அழுத்தமாகும். அழுத்தம் 

பல்வேறு வகைகளில் பல்வேறு ககுவிகளைக்கொண்டு 
அளக்கப்படுகிறது. வளிமண்டல அழுத்தம் ஃபார்ட் 

டின் பாரமானியை (Fortin’s barometer) sag 

நீர்மமற்ற (2௦௦10 barometer) பாரமானியைக் 

கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. அழுத்தத்தை அளக்க 

நீர்மங்கள், குறிப்பாகப் பாதரசம் பயன் படுத்தப்படு 
கிறது.அழுத்தம் டைன்/செ.மீ? அல்லது நியூட்டன் [மீ? 
என்ற ' அலகில் அளக்கப்படவேண்டும். : ஆனால் 

நடைமுறையில் பாதரசத் தம்பத்தின் செங்குத்து 

உயரத்தில் இது அளக்கப்படுகிறது. . இதன்படி 
வளிமண்டல அழுத்தம் 79 செ.மீ, எனப்படுகிறது, 

இது 76 செ.மீ, செங்குத்து உயரமுள்ள பாதரசத் 
தம்பம் (column) ஒரு ' புள்ளியில் எவ்வளவு 
அழுத்தத்தைக் கொடுக்குமோ அதற்குச் சமம், 

"அழுத்தத்தின் அளவை இருவகைப்படும். ஒன்று 
அளவை அழுத்தம் (gauge pressure), மற்றொன்று 

தனி அழுத்தம் (2501016 pressure). அளவை HPS 

தம் என்பது கொடுக்கப்பட்ட ” அழுத்தத்திற்கும் 
வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு, 

தனி அழுத்தம் என்பது வளிமண்டல அழுத்தத்தோடு 

கூடிய மொத்த அழுத்தமாகும். ஆய்வுக்கூடங்களில் 
அழுத்தத்தை அளப்பது மிக இன்றியமையாதது. 

ஏனெனில், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் செயல் 

பாடுகளில் அழுத்தம் பல விளைவுகளை ஏற்படுத்து : 
கிறது. தொழிற்சாலைகளில் அழுத்தத்தை அளத்தலும் 

முறைப் படுத்தலும் தலையாய செயலாகும். உயரமழுக் 
தீம், உயர் வெப்பநிலைகளில் செயலாற்றுகன்ற உலை 
களின் பாதுகாப்பிற்கும் அழுத்தத்தை அளவிடுவது 
தேவையாகும். சீரான உற்பத்திக்கும் பாதுகாப்பான 

ட. 

- i : ௬ 

நீர்மம் —____. 

  

    

  

. படம் 1. (7 வடிவ நீர்ம அழுத்தமானி ;.. 

செயற்பாட்டுக்கும் பாய்மங்களை (நீர்மம், வளிமம் 

போன்றவை) ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு 
மாற்றுவதற்கும், . .பாய்மங்களில் ஓட்டம், பாய்ம 

fenesact (hydraulic. forces) ஆகியவற்றைச் . சர். 
அமைத்துச் செயல்படச் செய்யவும் அழுத்த அளவை. 
மிகவும் பயன்படுகிறது. அழுத்தத்தை அளக்கப் பயன்: 
படும் கருவிகள் அழுத்தமானிகள் ககம ண்ணு 

என்ப்படும். ௩ . ன 

ய 8 ் வெட்டத் ட 

 அருத்தனாணினன் Erin குரக்கன் உடையவை, 
மணிவடிவமுடையவை, நீள் தன்மையுடைய பொருள் 
கொண்டவை, ஆற்றல்மாற்றி அடிப்படையில் அமைத் 

தவை என நான்கு வகைப்படும், ' ட 

&ீர்மத் தம்ப அளவிகள். இவை பாரோ மீட்டர்கள், 
மானோ மீட்டர்கள் எனப்படும், இவற்றை : நீர்ம 

அளவை மானிகள் எனலாம், இதில் 0 வடிவக் குழாய்' 
ஒன்றில் 'பாதரசமோ, '' ஆவியாகாத :: நீர்மமோ 
இருக்கும். (படம்-1) ஒரு பக்கக்குழாய் வளி மண்ட : 

லத்தை நோக்கித் திறந்திருக்கும். மற்றொரு 10 குழாய்: 
அழுத்தம் அளக்கப்படும் பகுதியுடன் இணைக்கப் ”



பட்டால் குழாயில் நீர்மமட்டங்கள். . மாறுபட்ட 
நிலைகளில் நிற்கும். நீர்மமட்ட.த்தில் உள்ளவேறுபாடு 

நீர்ம உயரத்தில் அழுத்தத்தைத் தரும். இதை நீரின் 
அடர்த்தியால் பெருக்க அழுத்த அளவு கிடைக்கும். 

மணிவடிவ அளவிகள், ஒரு &ீழ்நோக்கிக் கவிழ்க் 
கப்பட்ட மணி வடிவ அமைப்பு இதில் உள்ளது. 
இது பாதரசம் அல்லது எண்ணெயில் . சிறிது 
அமிழ்த்தி வைக்சப்பட்டிருக்கும் (படம்-2) இந்த 

நீர்மம் ஒரு பக்கம் கொடுக்கப்படும் அழுத்தத்தையும் 

மறுபக்கம் உள்ள வளிமண்டல அழுத்தத்தையும் 

பிரித்து நிற்கிறது. அழுத்தத்தைப் பொறுத்து : மணி 
வடிவப்பகுதி மேலும் கீழுமாக நகரும் போது அத 

னுடன் இணைக்கப்பட்ட : சுருள்வில், குறிகாட்டி 

ஆதியவை .: நகர்ந்து அழுத்தத்தை நேரடியாகக் 
காட்டும். இரு அழுத்தங்களை ஒப்பிடவும் இக்கருவி 
பயன்படுகிறது, . . a a. 

      
ணைன      

வனியிண்டல 

அழுத்தம் 

படம் 2, மணிவடிவ அழுத்த அளவி 

4 

ட் 

ரீள்தன்மை கொண்ட அளவி, இதில் அழுத்தத் 
தற்குத் தகுந்தவாறு நீண்டு சுருங்கக் கூடிய அமைப்பு 
உள்ளது, இவ்வமைப்பில் போர்டான் குழாய், நகரும் 
மென் தகடு, அல்லது அடுக்குப்பை(611088), இவற்றில் 
ஏதாவது ஒன்று : அளவைப் பொருளாகச் செயல் 
படும், அழுத்தம் மாறுபடும் போது இவ்வமைப்பு 
நகரும்படியோ . விசையைக் கொடுக்கும்படியோ 

இருக்கும். அப்படி நகரும்போது இதனோடு இணைக் 
கப்பட்ட சுருள்வில், குறிகாட்டி ஆகியவை இயங்கி 

அழுத்தத்தின் அளவை . அளவித் தகட்டு முகப்பில் 

நேரடியாகக் காட்டும். இவை நீர்ம அளவிகளை 
விடச் செயல்திறன் மிக்கவை; செயல்முறை வரம்புகள் 
அற்றவை, இவற்றின் அமைப்பு, அமைக்கப் பயன் 
படுத்தும் பொருள் grub. (precision) ஆகிய 
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வற்றைப் பொறுத்து இது அழுத்தத்தைத் துல்லிய 
மாக அளக்கும். 

போர்டான் ௬ருள்வில் அழுத்த அளவி, இது 
இயந்திரப் பகுதிகளைக் கொண்ட அழுத்தத்தை 
அளக்கும் கருவி, இடல் வளைந்த அல்லது முறுக்கிய 
உலோகக் குழாய் உள்ளது. இது தட்டையான 
குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு உடையது. இதன் ஒரு 
முனை மூடப்பட்டு மறுமுனை அழுத்தம் 'அளக்கப் 

படும் பகுதியுடன் இணைக்கப்படுகிறது, அழுத்தம் 
அதிகரிக்கும்போது குழலின் குறுக்கு வெட்டுப் 

- பரப்பு வட்டமாக மாற முயலும்.அத்தோடு வளைந்த 

குழாய் நேராக நிமிரத் தொடங்கும். இதனால் மூடிய 
முனை நகர்கிறது. மூடிய முனை நகரும் தொலைவு 

அழுத்தத்தைப் பொறுத்து அமைவதால் அது அழுத் 
தத்தின் அளவைக் குறிக்கும், நகரும் முனை ஒரு குறி 
முள்ளு௪ன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிமுள் அள 
வுத் தகட்டில் நகர்ந்து அளவைக் காட்டும் (படம்-3). 

  

ர ரண 
அழுத்தம் 

படம் 3. போர்டான் குழல் 

.. போர்டான் குழாய் பயன்படுத்தும் அளவிகள் 
01 மி.மீ, இருந்து 0.1 மி,மீ. வரை அளக்க முடியும். 

இது வெற்றிடத்தில் உள்ள மிகக் குறைந்த அழுத் 
தத்தைக் கூட அளக்க வல்லது. இது 0./--8.0% 

துல்லியமாக அளக்க வல்லது. இந்தப் போர்டான் 

குழாய் குழல் வடிவமாகவோ, வட்டச்சுருள் வடிவமா 

கவோ (8$ற1181) நீள் சுருள் வடிவமாகவோ (611081] 
அமைக்கப்படலாம். இவை தாமிரம், துருப்பிடிக்காத 
எஃகு, நிக்கல்- இரும்பு உலோகக் கலவை இவற்றில் 
ஏதாவதொன்றால் தேவைக்கேற்பச் செய்யப்படு 
கிறன-போர்டான் குழாய் அளவிகள் உள் அழுத்தம்,
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வெளி அழுத்தம் இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள 
வேறுபாட்டை அளக்கின்றன. வளி அழுத்தம் வளி 
மண்டல அழுத்தமே, எனவே இதன் ' அளவீடு 

அளவை அழுத்தத்தைத்தான் தருகிறது. இவை 
குறைந்த விலையில் : கிடைப்பவை. நீண்ட நாள் 
உழைக்கக்கூடியவை. ஓரளவிற்குத் துல்லியமாக 
அளக்கக்கூடியவை. எனவே பெரும்பாலும் தொழிற் 
சாலைகளில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

மென்தகட்டு அளவி, இதில் . மூன்று அல்லது 
நான்கு மென் தகடுகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக் 
கப்பட்டு மூடிய பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும், இது 
அழுத்தப் பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டால் மென் 
தகடுகள் ஒரு பக்கமாக நகரும். தகடுகளின் இயக்கம் 
சுருள்வில் மூலம் குறிகாட்டிக்குத் தொடர, குறி 

காட்டி முள் அளவுத் தகட்டில் அழுத்தத்தின் அள 
வைக் காட்டும் (படம். 4). - ட் “௨. 
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கர் at &, ய ம : பெய ம்ப 

ந்   
௦௪ ட்டி ல ௮ 

‘iu 5. அடுக்குப்மை அழுத்த அளவி 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும், அடுக்குப்பை அழுத்தப் பகு 
திக்கு இணைக்கப்பட்டவுடன் அது நகரும், உடனே 
அத்துடன் இணைந்துள்ள தகடும் நகரும், தகட்டு 
டன் தொடர்புள்ள குறிமுள் நகர்ந்து அழுத்த அள 
வைக் காட்டும் (படம் 5), 

ஃபார்ட்டின் பாரமானி, ஃபார்ட்டின் பாரமானி 
என்பது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கும் கருவி, 
இதில் ஒரு முனை மூடிய நீண்ட கண்ணாடிக் 
குழாய் பாதரசத்தால் நிரப்பப்பட்டுப் பாதரசம்நிரம் 
பிய தோல்பையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கண் 
ணாடிக் குழல் செங்குத்தாக இருக்கும்படி அமைக் 
கப்படும், பாதரசம் சற்று இறங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட 
உயரத்தில் நிற்கும். குழலின் உள்ளே பாதரசமட்டத் 
திற்கு மேல் வெற்றிடம் இருக்கும். (படம்..6) உழ்ப் 
பகுதியில் தோல் : பாத்திரத்தில் உள்ள பாதரசத் 

தைத் தொட்டுக்கொண்டு ஒரு குறிமுள் இருக்கும். 

ர
ர
 

  
படம் 6 பார்ட்டின் பாரமானி பட 

spins peng குறிமுள் முனை தொடும்படி : 

ஏற்றி இறக்கத் தோல் பையின் அடியில் ஒரு திருகு



வைக்கப்பட்டிருக்கும், மேலே பாதரசமட்டத்தைத் 

துல்லியமாக அளக்க ஒரு வெர்னியர் அளவுகோல் 

வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவையெல்லாம் ஓர் உலோ 

கச் சட்டத்திற்குள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். 

வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க முதலில் திரு 

கைச் சரிசெய்து பாதரச மட்டம் குறிமுள் முனை 

யைத் தொடுமாறு செய்ய வேண்டும். பிறகு வெர் 

னியரை நகர்த்து அதன் 0 குறியீடு பாதரச மட்டத் 

இன் மேல்மட்டத்தைத் தொடும்படி செய்ய வேண்டும். 

பாதரசக் கம்பத்தின் சரியான awa துல்லியமாக 

அளக்கப்படுகிறது. இது வளி மண்டல அழுத் 

தத்தைத் தரும். 

்- வளிமண்டல அழுத்தத்திற்குக் குறைத்த அழுத் 
தம் தாழ்ந்த அழுத்தம் எனப்படுகிறது. மிகக் 

குறைந்த அழுத்தம் வெற்றிட அழுத்தம் எனவும் 
சொல்லப்படும். இவற்றை மெக்லியாட் அழுத்த 

அளவி எனும் கருவி அளக்கவல்லது. (பார்க்க: 

மெக்லியாட் கருவி) ் 

ஆற்றல் மாற்றி அடிப்படையில் அமைந்த அளலிகள். 

இவை அழுத்தத்தை மின் சைகைகளாக (signals) 

மாற்றுன்றன. மிகவேகமாக, மிகத்துல்லியமாக, 

மிக உயர்ந்த அல்லது மிகக் குறைந்த அழுத்தங்களை 

அளக்க வேண்டிய இடங்களில் இத்தகைய அள 

விகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அழுத்தத்தை 

எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் அளக்க அவற்றை மின் 

சைகைகளாக மாற்றி அளக்கும் முறை மிகப் 

பயனுள்ளது. 

ஆற்றல் மாற்றி அமைப்பு (Transducer) என்பது 

நீர்ம அழுத்தத்தைக் கண்டு அதற்கேற்ப மின் 

சைகைகளைத் தோற்றுவிக்கும் அமைப்பாகும். இவ் 

வகை அமைப்புகள் அழுத்தத்தைத் தாமே சரிசெய்து 

கொள்ளவேண்டிய இடங்களில் பயன்படுத்தப்படு 

கின்றன. இந்த: அமைப்புகள் 8ழ்க்கண்ட காரணங் 

களால் நகரும் எந்திர அமைப்புகளை விடச் சிறத் 

தவை, 7.” நீண்ட தொலைவிற்கு மின் சைகைகளை 

அனுப்பலாம். 2, மிகத்துல்லியமாகவும் மிக விரை 

வாகவும் அளக்கமுடியும். 3. மற்றுமொரு மின் ௧௬ 

வியை இந்தச் சைகைகளைக் கொண்டு இயக்க முடி 

யும். 4, எளிதாகக் கையாள முடியும். எனவே இந்த 

ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த . அளவிகள் மிகப்பெரும் 

அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ் 

மின்தடை ஆற்றல்... மாற்றி அமைப்பு, இதில் 

அழுத்தத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின் தடை 

யின் செயலால் : அழுத்தம் அளக்கப்படுகிறது. 

இவற்றை மின் தடை அழுத்த மானிகள் எனலாம். 

இவற்றில் ஒரு தொடர் மின் தடைக்கம்பிச்சுருள் 

இருக்கும், இதன் மேலே . தொட்டுக் கொண்டே. 
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நகரும் ஒரு தொடுமுள் இருக்கும். இந்தத் தொடுமுள் 
நகர நகர, மின் தடையின் அளவு மாறிக்கொண்டே 

போகும். மின்தடை தொடுமுள் நகரும் நிலையைப் 

பொறுத்திருக்கும். மின்தடைக் கம்பி நீளரமாகவோ 

வட்டமாகவோ வட்டப்பகுதியாகவோ தேவைக் 

கேற்ப இருக்கும். ஆனால் அதன் குறுக்கு வெட்டு 

  
மீட்டர் 

படம் 7, மின்தடை ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவி 

ரானதாக இருக்கவேண்டும். படம்-7இல் ஒரு மின் 

தடை ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவி காட்டப் 

பட்டுள்ளது. இதில் மிகத் துல்லியமாக அமைக்கப் 

பட்ட சுருள் வில் மீது ஓர் அடுக்குப் பை வைக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. அடுக்குப்பைக்கும் சுருள் வில்லுக்கும் 

இடையே ஒரு தகடு இருக்கிறது. இத்தத் தகட்டில் 
ஒரு நீண்ட தொடுமுள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற து. 

இதன் முனை ஒரு நீண்ட ௮.ர௬ளை வடிவ மின் 

தடையைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும், அழுத்தத் 

தால் அடுக்குப் பை செயல்படும்போது அதன் கழ் 

உள்ள தகடு நகர, தொடுமுள் மின்தடை மீது 

நீளவாக்கில் நகரும், மின்தடையை ஒரு சுற்றில் 

அமைத்து அதற்கு ஒரு மாறா மின்விசை கொடுக் 

கப்பட்டிருக்கிறது. அத்தோடு ஒரு வோல்ட் மீட்ட 

ரும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தொடுமுள் நகர்ந்தால் 

மின்தடை மாறி வோல்ட் மீட்டர் அளவைக் காண் 

பிக்கும். வோல்ட்... மீட்டர் அளவீடு அழுத்தத்தின் 

துல்லியமான அளவாக இருக்கும். (0.25% துல்லியமாக 

அளக்கலாம்). வோல்ட் மீட்டரும் மிகுந்த மின் தடை 

உள்ளதாக இருக்கவேண்டும். 

சல கருவிகளில் மின் தடைக் கம்பிக்குப் பதிலாகச் 

கரித்தூள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, கரித்தூள் 

குவியலுக்கு முன் ஒரு மெல்லிய தகடு இருக்கும். 

அழுத்தத்தால் அத்தகடு இயங்கும்போது கரித்தூள் 
கள் அமுக்கப்பட்டு மின்தடை மாறும், இவ்வகைக் 

கருவிகள் துல்லியமற்றவை, ' ் ் 
வ யூர்
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அழுத்தத்தைப் பொறுத்து மின்தடை மாறும் 

கம்பிகளும் பயன்படுத்தப்படுன் றன. கம்பியில் அழுத் 

தம் செயல்படும்போது அது அமுக்கப்பட்டு அதன் 

மின்தடை மிகுதியாகும். தங்கம், குரோமியம், மாங்க 

னீஸ் கம்பிகள் இதற்குப் பயன்படுத்தப்படுசின்றன. 

இவற்றின் மின்தடையை வெப்பநிலை தாக்காது. 

இல கருவிகளில் கம்பியின் உருமாற்றம் பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கம்பி அழுத்தத்திற்கு உட் 
படுத்தப்படும்போது அது நீளும்படி அமைக்கப் 

படுறது, கம்பி நீளும்போது அதன் வீட்டம் 

குறைந்து மின்தடை மிகும். இதன் அடிப்படையில் bs 

சில கருவிகள் அமைச்கப்படுகின் றன. : 

arbs ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவிகள், இவ் 
வகை அளவிகளில் காந்தச் சுற்று ஒன்று ' இருக்கும். 

இதன் ஒரு பகுதி அழுத்தத்தால், இயங்கும்படி 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த இயக்கம் போர்டான் 

குழல், மென்தகடு, அல்லது அடுக்குப்பை இவற்றுள் 
ஏதாவதொன்றால் தோற்றுவிக்கப்படலாம். இந்த 

இயக்கம் காந்தச் சுற்று நிலைமத்தை அல்லது 

காந்தத் தயக்கத்தை மாற்றும், இவை நேரடியாக 

அனக்கபபட்டு அழுத்தம் அறியப்படுகின்றது. 

மின் நிலைம ஆற்றல். "மாற்றி அழுத்த அளவிகள். 

ஓர் அழுத்தம் கண்டறியும் அமைப்பின் இயக்கத்தால் 

காந்த உள்ளீட்டுக் கட்டை நகரும்படி: அமைக்கப் 

படுகிறது. காந்தக் கட்டை தன் இயக்கத்தால் ஒரு 

மின் சுற்றில் அதன் மின் நிலைமமும் அதன் நிலைம 

எதிர்ப்பும் மாறும்படிச் செய்கிறது. ௬ ் 

                              0)     

இகரும்குட்டை பட கிரிம் ut de AN 
ச 1 1 சட்ட ewig: Yo Gs are, 

Woo. ட்டா dee ME ர ர க at ட்ப 
Bod 

அழுத்த மாற்றத்தைப் பொறுத்துக் காந்த உள் 

ளீட்டுக் கட்டை , நகரும், கட்டை சமநிலையில் 
இருக்கும்போது இரு சுருள்களிலும் மீன் நிலைமம் 
சமமாசு இருக்கும். அழுத்த மாற்றத்தால் கட்டை 
ஒரு பக்கம் நகர்ந்ததும் இரு மின் நிலைமங்களின் 

தகவு மாறும், இந்த மாற்றம் மின் . நிலைமச் சுற்று 

அமைப்பில் அளக்கப்படுகிறது. இது அழுத்த மாற் 

றத்தை நேரடியாகத் தரும். : uo 

: : நடம் 8. மின் நிலைம ஆற்றல் மாற்றி - ua. 

படிக ஆற்றல் மாற்ற அழுத்த அளவிகள். அழுத் 
தம் கண்டறியும் அமைப்பால் ஒரு படிகம் அழுத்த 
படும்போது அதன் பக்கங்களுக்கிடையே ஒரு மின் 

அழுத்தம் தோன்றுகிறது. இதைத் தோற்றுலிக்க 
அழுத்தம் சரியான அச்சில் கொடுக்கப்படும்படி படி. 

கம் இருக்க வேண்டும். குவார்ட்ஸ், டூர்மலின் 
போன்ற இயற்கைப் படிகங்களும், ரோச்சல் உப்பு. 
பேரியம் டைட்டானேட் போன்ற செயற்கைப் படி 
கங்களும் இதற்குப் பயன்படுகின்றன. இயற்கைப் 
படிகங்கள் சிறப்பாகச் செயல்படும். இரண்டுக்குமே 
பக்கங்களின் இடையே தோன்றும் மின் அழுத்தத் 
தைப் பெருக்க ஒரு பெருக்கி தேவைப்படும். இவை 
இயக்கத்திலிருக்கும் அழுத்தத்தை மிக விரைவாக 
அளக்க வேண்டிய இடங்களில் பயன்படுகின் றன. 

மின் தேக்கி ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவிகள். 

இவற்றில் ஒரு மெல்லிய தகடு உள்ளது. இது அழுத் 
தத்தால் இயங்க வல்லது. இதே தகடு ஒரு மின் 
தேக்கியின் த௲கடாகவும் செயல்படும். ' எனவே 

அழுத்த மாற்றத்தால் தகடு நகரும்போது மின்தேக்கி 
யின் . மற்றொரு ,தகட்டிற்கும் இதற்கும் இடையே 
உள்ள , தொலைவு மாறுஇறது. இதனால் மின் 

தேக்கியின் மின் தேக்கு திறன் மாறுகிறது, இந்த 

மாற்றம் ஒரு மின்சுற்றில் வீச்சு. அல்லது அதிர் 
வெண்ணை மாற்றும்படி அமைக்கப்படுகிறது. இவ் 
வகை , அளவிகள் 0.25% துல்லியமாக அளக்கக் 

கூடியவை. sees dh ws Baath வட ஆ ட் ் tet te 
4 ட எஸ். சே, |, 

wat < பப ததத ப 

we 5 ae Ty 

அழுத்த அனற்கம் , 
பட்ட டு கிர் ஆலி உ தரு உர 

காற்றுப் புகாமல் மூடி வைக்கத்தக்க ஒரு கலமே இது... 
நீர்மங்களின் கொதிநிலையை விட அதிகமான வெப்ப 

நிலையில் இதில் பொருள்களைச் சூடேற்றலாம். இது 

வலிவான எஃகினாலான கலம். : இது அதிகமாக 
வெப்பத்தைத் தாங்குமாறு அமைக்கப்படும். அழுத்த 

மானியும், அழுத்தம் குறிப்பிட்டதோர் அளவைவிட 
அதிகமானால் திறந்து அதைக் குறைக்கும் காப்புக் 

கட்டுப்பாட்டிதழும் (18146) இதில் இருக்கும். இதில் 
பல வகைகள் உள. மருத்துவமனை களில், அறுவைச் 

சிகிச்சைக் கருவிகள் ,.. முதலியவற்றைத். , தூய்மை 
செய்ய 17556 வெப்பநிலையில் கொதிக்கும் நீரில் 
அவை இடப்படுகின்றன. பல: வேதியியல் தொழில் 
களில் பொருள்களை வேக வைக்க இது பயன்படு 

கிறது. மெழுகுவர்த்திகள், சவர்க்காரப் பொருள்கள் 
முதலியவற்றின் தயாரிப்பிலும் இது பயன்படுகிறது. 
உயர்ந்த ' அழுத்தங்களில் வேதியியல் வினைகளை 

நிகழத்த அழுத்த அனற்கலம் மிகவும் ஏற்றது. .,-.
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அழுத்த Berhad . 

அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றி — 

இது ஒருவகை ஆற்றல் வடிவமாற்றியாகும். பணி 
(work), இறன் (00௭60), ஆற்றல் (மே சஜ) என்றை 
மூன்றும் உலகின் அனைத்துப் பொருள்களின் ' இயக் 
கங்களுக்கும் (௦11௦0), இருப்புகளுக்கும், ஒய்வு நிலை 

களுக்கும் அடிப்படையாக அமைகின் றன, இவற்றுள், 
ஆற்றல் நிலையாற்றல் (0௦1121 ஜு), இயங்கு 
<%Dmev - (kinetic energy) : என இருவகைப்படும். | 
ஆற்றல் ஆக்கப்பட முடியாதது; அழிக்கப்பட முடி 

யாதது. ஓர் வடிவத்திலிருந்து மற்றொரு வடிவத் 
திற்கு (0000) மாற்றப்பட மட்டுமே முடிவது, இந்தக் 
கொள்கையானது ஆற்றலின் நிலைபேற்று விதி 
(law of conservation of energy) seag ஆற்றல். 
அழியாமை விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

- - நிலைஆற்றல் என்பது இயங்காப் பொருள்கள் 
அனைத்திலும் பதிந்துள்ளது; பொதிந்துள்ளது. 
இயக்கஅற்றல் என்பது இயங்கும் பொருள்கள் 
அனைத்திலும் இயங்குகிறது; விளங்குகிறது. இயக்க 
ஆற்றலும், நிலைஆற்றலும். மின்னியல் (6160171021), 
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எந்திரவியல் (0600201௦81), நீர்மவியல் (1347201105), 
வானூர்தியியல் (3870021(1%) போன்ற துறைகளில 

. பல்லாயிரக்கணக்கா ன கருவிகள் (081065), சாதனங் 
éo1 (equipments) ஆகியவை வடிவமைக்கப்படவும், 
அவற்றில்பயன் படுத்தப்படவும் அடிப்படை ஆதாரங் 
களாக “அமைந்து. உள்ளன, இந்த , ஆற்றல்கள் 
சமயத்திற்கேற்ற வகையில் ஓர் வடிவத்திலிருந்து 
பிறிதோ/ வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட்டுப் பயன் 
படுத்தப்படுகின் றன. அங்ஙனம் மாற்றக்கூடிய 
சாதனங்கள் ஆற்றல் வடிவமாற்றிகள் என அழைக் 
கப்பெறும். அவற்றுள் அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றி 
Son (pressure transducers) ஒருவகை, | 

அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றிகளில் மிகவும் 
முக்கியமானவை படிகங்கள் (038318) ஆகும். இந்தப் 
படிகங்கள் எந்திர, மின், ஒலியியல் (80௦0511௦) அழுத் 
தங்களை மின்னாற்றலாக மாற்றிப் பிறகு நமக்கு 
வேண்டிய ஆற்றலைத் தருகின்றன. படிகங்களைப் 
பற்நிய விரிவான வரலாறும் விளக்கங்களும் படிக 
வியலில் (0151811௦28) காணலாம். அழுத்த 
ஆற்றல் மூலமாகப் பெறப்படும் மின்னாற்றலுக்கு 
அழுத்த மின்னாற்றல் (21620-6160121010) என்ற 
பெயர் வழங்கப்படுகிறது. 

படிகங்கள் ஒலி வாங்கிகள் எனப்படும் நுண் 
பேசிகளில் (microphone) பயன்படுத்தப்படுகின் றன, 
இந்த நுண்பேசிகளில் படிகங்கள் ஒலியமுத்த அலை 
களை (80000 ற£6£5076 ௭௧6) மின்னோட்டமாக 
மாற்றுகின்றன. அந்த மின்னோட்டம் ஒலிபெருக்கி 
கள் எனப்படும் உரக்கப்பேசிகளில் (loud speakers) 
மறுபடியும் ஒலிஅலைகளாக மாற்றப்படுகன் றன, 
மேலும் படிகங்கள் அலைவு இயற்றிகள் (0801118078), 
வடிகட்டிகள் (111605), மின்னியக்க ஆற்றல் வடிவ 
மாற்றிகள் (electromechanical transducers) ஆகிய 
சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இயற்கைப் படிகங்களில் (ஈ௨1மாய] crystals), 
குவார்ட்ஸ் (018112), ரோச்செல்லி உப்பு (௦06113 
salt),  Grucier (Tourmaline) Gu per min 
முக்கியமானவை. செயற்கைப் படிகங்களும் (89ய116110 
Crystals) கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 
முக்கியமானவை (ஏடி.பி கந... தறற 1911307௦- 
gen phosphate). Ayr (EDT-Ethylene Diamine 
Tartrate), 1¢.Gac_1. (DKT-Dipotassium Tartrate) ever 
பவையாகும். 

ரோச்செல்லி உப்புப் படிகம், ஒலிவாங்கிகளிலும், 
ஒலிபெருக்கிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 

மிகுந்த மாற்றும் ஆற்றல் காணப்படுகிறது. ஆனால் 
இது வலிமை குறைந்தது. குவார்ட்சின் மாற்றும் 

ஆற்றல் சற்றுக் குறைவானது. ஆனால் இது மிகுந்த
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வலிமை கொண்டது. இது வானொலி அலைபரப்பி 
sefl (radio transmitters) g“maGeor a Qu 

பாட்டுக்காகவும் ([160ப௦ு ௦01101), தொலைபேசித் 
தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளில் வடிகட்டிகளாகவும், 

வானொலி வாங்கிகளில் (78010 160614618) சரிகச்சித 

மான இசைப்புக்காகவும் (sharp tuning) பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. ௫ 

சமச்சர்மை மையம் (௦6 of symmetry) இல் 

லாத படிகங்களில் மட்டுமே அழுத்த மின்னாற்றல் 

இடைகச்கும். இந்தப் படிகங்களைப் பயன்படுத்து 

வதால் மிகுந்த அலைவெண் நிலைப்பை (7760060037 

stability) அடைய முடிகிறது, எடுத்துக்காட்டாக 
இத்தகைய படிகங்கள் வானூர்தித் தரை தொடர் 
பமைப்புகளில் (8410181% 1௦ ground Raniniaication, 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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படம் i. படிக அமைப்பு 

இந்தப் படிகங்கள் படத்தில் (படம் 1) காட்டி 
யுள்ளபடி அமைந்திருக்கின்றன. இவற்றின் குறுக்கு 
வெட்டுத் தோற்றம் அறுகோணப் பட்டக வடிவிலும், 

இரண்டு முனைகளும் கூராகவும் இருச்கும். இரண்டு 
முனைகளையும் சேர்க்கும் கோடு, ஒளிஅச்சு (optical 
axis) என்றும், (2-2) ஆறுகோணங்களையும் இணைக் 
கும் மூன்று கோடுகளும் மின்னச்சுகள் என்றும் 
(க-ந, நந) ௩7), ஆறு பட்டைகளின் மையத்தில் 
செங்குத்தாகச் செல்லும் மூன்று கோடுகள் இயக்க 
அச்சுகள் ste miid (mechanical axis) (y-y, y’-y’ 

y’-y") வழங்கப்படுகின்றன. படிகங்கள் எப்படி, 

வெட்டப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகன்றன என்ப 
தைப் படம் 2இல் காணலாம். 

ஒரு படிகத்தின் மீது : மாறுமின்னோட்டம் 
(2.௦.) செலுத்தப்பட்டால் அந்தப் படிகம் அதிரத் 

(vibrate) கதோடங்குகிறது. மின்னோட்டத்தின் அலை 

வெண்ணைப் (1760) படிகத்தின் இயற்கை அலை 

வெண்ணோடு (natural frequency) ஒன்றச் செய் 
தால் அதிர்வுகள் ஒத்தலையும் அலைவெண்களாக 
(resonant frequencies) மாறிப் படிகம் செறிவாக 
(intensely) அதிரத் தொடங்குகிறது. ஒரு படிகத் 

இற்கு ஒத்தலையும் அலைவெண்கள் நமக்கு எப்படித் 

தேவையோ அதற்குத் தகுந்தபடி அதன் புற அளவு 
களும் (01௬0081005), அதன் இயக்க அலைவுகளும் 
(mechanical oscillations), அதஞஜைடைய வெட்டுப் 

பாங்கும் (011018110௩ ௦01()வடிவமைக்கப்படுகின் றன. 

ச வார்ட்ஸ் படி 

அடுத்த 
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 

குத்தின் சிறப்பியல்புகள் (018180161151105) .. 
பக்கத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

படிகங்களின் மூலமாக 100 மெகாஹெர்ட்ஸ் 

(MHz) அலைவெண்ணிலிருந்து 100 ஹெர்ட்ஸ் 

2) அலைவெண் வரை உருவாக்க முடியும், 100 
மெகா ஹெர்ட்ஸ் அலைவெண் தேவையெனில், படி 
கங்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக 'இணைக்கப்பட்டும் 
(over tone), 100 ஷெர்ட்ஸ் அலைவெண் தேவை 

யெனில் படிகங்கள் வலயங்களாக (11028) வெட்டப் 
பட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இந்த வேட்டும் 

பணிக்கு (ல!(/2)வைரச் சாணை வெட்டு (01810010 

grinding), மின் பொறி அரித்தல் வெட்டு ($றகா%6 
610810), புறஒலி எந்திரவினை வெட்டு (11785001௦6 
201/012)ஆகிய முறைகள் தகுந்த - பாதுகாப்புடன் 

கையாளப்படுகின் றன, 

நாளாவட்டத்தில் ஒரு படிகத்தின் அலைவெண் 
நிலைப்பு (17800600௦9 stability) wr dc) Gun Eur en rev, 
AH YAta (aging) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
அந்த முதிர்வு வராமலிருச்கப் படிகம் வெட்டப்பட்ட 

பிறகு அதில் எந்தவிதமான சாணைப் பொருள்களோ. 

(grinding compound), புதையுண்ட துகள்களோ
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படம் 2, படிக ௮மைப்பு (குறுக்குவெட்டு முகம்) 

, 8 

ங்கை டே 

TTI ் ட 
டிரம்” எ ௩முன்முனைகள் 

ர     

  

படம் 3, படிகச் சமமின் சற்றுவழி 

படிகச் சிறப்பியல்புகள் 

  

  

    

இயக்க ((1720/47/221) இயல்புகள் lex (Electrical) Quedyacr 

நீளம் 8,75 செ.மீ, 1,9, 3 ஹென்றி 
ட்ட அகலம் 3.83 செ.மீ. 00.042 மைக்ரோ மைக்ரோஃபாரடு 

1. பருமன் 0.636 செ.மீ, 

தொடர்நிலை ஒத்தலைவு - C,,5.8 மைக்ரோ மைக்ரோஃபாரடு 
427.4 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் 

இணைநிலை ஒத்தலைவு 480.7 Q, 23,000 

கிலோ ஹெர்ட்ஸ் . 

    
7.௧-2-34
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(embedded particles) Gears வகையில் அது 

தூய்மை செய்யப்பட வேண்டும், இங்ஙனம் தூய்மை 

செய்ய ஹைட்ரோஃபுளோரிக் அமிலம் (1ர020111011௦ 

acid) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அமிலத்தினால் 

தூய்மை செய்யப்பட்ட பிறகு படிகத்திற்கு ஒளி 

முறையால் மெருகு (011081 ற௦1150102) தரப்படுகிறது. 

மேலும் படிகத்தை வெற்றிடத்திலோ, அரிய வளி 

மங்கள் சூழ்ந்துள்ள சூழ்நிலையிலோ பொதிந்து 

வைத்துப் பயன்படுத்துவதும் நல்ல முறையாகும். 

படிகத்தைப் பயன்படுத்த வழக்கிலிருக்கும் மூன் று 
விதமான அலைவியற்றிச் சுற்றுவழிகள் (0501112101 

எொலர்$) படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன, இந்த 

அமைப்புகள் தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் மிகுதி 
யாய்ப் பயன்படுத்தப்படுகன்றன (படம் 4, 5, 6). 

9 

அலைவெண் கட்டுப்பாட்டுக்காக (806107 
௦00(701) படிகத்திற்குத் தொடர் நிலையிலோ (861188), 
இணைநிலையிலோ (81861), மின் தூண்டிகள் 
(1௩30௦(0186) அல்லது மின்கொண்மிகள் (capacitors) 

இணைக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது 

வும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது, 

படிகங்கள் கருதமுடியாத அளவிற்கு மிகக்சிறந்த 
அலைவெண் நிலைப்பை அளிக்கின்றன. ஆகவே 
படிகங்கள் மூலம் இயக்கப்படும் அலைவியற்றிகள் 

(oscillators) மின்துகளியல், தகவல் தொடர்புத் 

துறைகளில் இன்றியமையாத பயன்கருவிகளாகக் 
(appliances) கருதப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, 

1 . ணன் 

700,000,000 அளவு மட்டுமே வேறுபாடு ஏற்படக் 
a 

  

  

  

  

      

படம் &, படிக அலைவியற்றி - மில்லர் சுற்றுவழி, - - -. 

  

  

  

,அடுப்பக்கெரண்மி : oe PE ஜல 

படம் 5, கால்பிட் படிக அலைவியற்றி ௨ பியர்ஸ் ் 

சுற்றுவழி 

கூடிய வகையில் அலைவெண் நிலைப்பை அவற்றி 

லிருத்து நாம் பெற முடிகிறது. 

பயன்பாடுகள், அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றிகள் 
._ தகவல் தொடர்புத் (௦௦4௦௧11005) துறையில், 

சிறப்பாக வானியல் (astronomy), ஏவூர்திகள் 

் :. (700%0(8)) செயற்கைக்கோள்கள் (8841611165) ஆசிய 
- வற்றில் பயன்படுகின்றன. எதிர்காலத்திலும் அழுத்த 

ஆற்றல் வடிவமாற்றித் துறையில் (pressure transdu- 
cer ₹6000௦1௦ஐ) நாம் வியக்கத்தக்க சாதனைகளை 

யும் முன்னேற்றங்களையும் எதிர் பார்க்கலாம். 

உணர்முளை களாகவும் (614115), ஒருங்கு வரைவான் 
களாகவும் (113065), ஒலிவரை உணரிகள் (தாக ற10௦06 

pickups), எண்மானக் கட்டுப்பாடுகள் (ய06101௧1 
௦௦0101), இலக்க அளவைகள் (012181 1௦210), புறஒலி 
குறைகாட்டிகள் (411285011௦ 8189 0461600105), தன்னி 
யக்கப் பற்றுவைப்பு (801௦௨11௦ ௭61410), வரம்பு 
இணைப்பிகள் (110/0 switches), பணிப்புஇயங்கு
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படம் 6, சமனியால் நிலைப்புப் படுத்திய படிக அலைவியற்றி 
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படம் 7, படிகச் சமச்சுற்று வழிகள் 

அமைப்புகள் (servomechanism), இணைப்புக் கட்டுப் 
பாடு (001101 of ௦01ற1188), அலைவு இயற்றிகள் 

(08011181015), குறிப்பு அலைவியற்றிகள் (812081 2606 
781015), ஒலி வாங்கிகள் (௩1070010௦6), ஒலி பெருக்கி 
ser (loud speakers), Soroys Heiser (instruments) 
(எடுத்துக்காட்டாக, அழுத்தம், வெப்பம், மின் 
னோட்டம், மின்னழுத்தம் போன்றவற்றை அளக்கும் 
கருவிகள்) அதிநுட்பம் வாய்ந்த தகவல் தொடர்புக் 
கருவிகள், 2௨வர்து வேகம் சரி பார்ப்புக் கருவிகள் 
(vehicle speed checking devices), அணைகளில் நீர் 

மட்டம் காட்டிகள் (௨167 1646] 1௦41௦81078), தகைவு- 

இரிபு அளவிகள் (8(689-91281% 281208), வெள்ளமட்ட 

எச்சரிக்கைக் கருவிகள், மருத்துவத் துறையில் இதயம், 
நுரையீரல் அழுத்த அளவுக் கருவிகள் போன்ற் 

அ.௧-3-௪4அ 

ஆயிரக்கணக்கான அமைப்புகளில் அழுத்த ஆற்றல் 
வடிவமாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் 
கணிப்பொறிகள் (௦௦றப4618), இலக்கக் கடிகாரங் 
கள் (012181 ௭௨(௦086), நீட்சி காட்டிகள் (௦(6050- 
118167), சுழலிகள் (101௦65), கட்டுப்பாட்டு அமைப் 
Leer (Control systems), ஏவூர்திகள், விண்வெளிக் 
கலங்கள், . வானூர்திகள், கப்பல்கள் ஆகியவற்றின் 
கொட்பு, அலைப்பாங்குக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு 
களிலும் (gyro and mode control) அழுத்த ஆற்றல் 
மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. பொறிகளின் 
ஆளிகைகளிலும் (20160015) ஊர்திகளைத் திருப்பும் 
அமைப்புகளிலும் (81661102) ஊர்தி வேகமாற்றும் 
அமைப்புகளிலும் நிறுத்தும் அமைப்புசளிலும் ' 
(brakes), வானிலை முன்கணிப்பு (௫68(06 forecas-
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ting), eurew gafitiut-GQu@uy, (radio photography) 
வானூர்தி எதிர்ப்புப் பீரங்கிகளின் இயக்கும் அமைப் 
புகள் (anti-aircreft gun operating systems), a7) 

முத்தம் காட்டிகள் (0870800068), உயரங்காட்டிகள் 
(altimeters), ஆழங்காட்டிகள் (06010 1041281075), 

சுக்கான் அமைப்புகள் (1ம0461 89/51006)என இத்தகைய 

பல்வேறு அமைப்புகளிலும் அழுத்த ஆற்றல் வடிவ 
மாற்றிகள் பயன்படுகின் றன. 

- Qar. ம. 

நூலோதி ~ 

1. Heising, R.A., Quartz Crystals for Electrical 

Circuits = Their Design and Manufacture, Van 

Nostrand Company, Inc., New York, 1946, 

2. Mason, W.P. New Low Coefficient Synthetic 

Piezoelectric Crystals for use in Filters and 

Oscillators, Proc. IRF, Vol. 35, 1947. 

3. Terman, F.E., Electronic and Radio Engineering, 

McGraw - 11111 Book Company, New York, 1955. 

அழுத்தக் கட்டுப்பாடு, தன்னியக்க 

தொழிற்சாலைகளில் அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த 
பலமுறைகள் கையாளப்படுகின்றன. முக்கியமாகக் 
கொதிகலன்களிலும் வேதியியல் தொழிற்சாலைகளி 
லும் அழுத்தத்தைப் பல இடங்களில் : கட்டுப்படுத்த 

வேண் டியுள்ள து. இயக்குபவார்களும் அழுத்தத் 
தைக் கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால் அழுத்தக் கட்டுப் 

பாட்டைத் தன்னியக்கமாக (20100811௦0) மாற்றுதல் 

மிகவும் முக்கியமானதாகும். மனிதன் தங்கமுடியாத 
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அளக்கும் சாதனங்கள் 

படம் 1, தன்னியக்க அழுத்தக் கட்டுப்பாடு 

னியக்கக் கட்டுப்பாடு மிகவும நன்மை தரும், அழுத் 
தத்தை எந்த. அளவில் வைக வேண்டுமோ அந்த 
அளவில் வைக்கலாம். தன்ஸியக்கக் கட்டுப்பாட்டின் 
நெறிமுறைகள் இதற்குப் பயன்படுகின்றன. 

பின்னூட்டத் தத்துவம், எந்த ஒரு அளவையும் 
குறிப்பிட்ட நிலையில் வைக்க வேண்டுமானால் 
படம் இல் காட்டியுள்ள அமைப்பு வேண்டும், 
அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்பொழுது வேண்டும் 

அளவை அளக்க அளவுக் கருவிகள் வேண்டும். 

வேண்டிய அளவுக்கும், நிலவும் அளவுக்கும் ௨ள்ள 
வேறுபாட்டைக் குறைபாடு அல்லது பிழை (error) 

என்று எடுத்துக் மிகாள்ளலாம். இக்குறையின் 
அளவை வைத்துக் கட்டுப்படுத்தும் சாதனங்களால் 

அழுத்தத்தை வேண்டிய அளவுக்குக் கொண்டு 

வரலாம். வெளியீட்டு அழுத்தம் சரியான அளவை 
- அடைந்தவுடன் குறைபாட்டின் அளவு சுழியாகி 

விடும், உள்ளீட்டு அளவும் வெளியீட்டு அளவும் 

ஒன்றாகவிருக்கும், உள்ளீட்டு அளவு நேரடியாக 
அழுத்தமாக இல்லாமல் மின்னியல் அளவாகக் கூட 

இருக்கலாம், வெளியீட்டு அளவு எக்கா ரணத்தி 
னாலாவது குறைந்தாலும் அதிகமானாலும் கட்டுப் 

படுத்தும் சாதனங்கள் மூலமாகப் பின்னூட்டத்தைக் 
கொண்டு குறைபாட்டின் அளவைக் குறைத்தோ 
அதிகமாக்கியோ வெளியீட்டின் அளவு சரியான 
அளவில் வைக்கப்படும். வெளியீட்டு அழுத்தத்தை 
அளக்க ஆற்றல்வடிவமாற்றிகள் (1180800013) தேவைப் 
படும், இவை அழுத்தத்தை ௨உள்ளீடாகக் கொடுத் 

தால் மின்னியல் அளவுகளாக மாற்றிக் கொடுக்கும் 
பல வகையான ஆற்றல் மாற்றிகள் உள்ளன. 
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படம் 2, தன்னியக்க ' அழுத்தக் கட்டூப்பாடுள்ள உலை



அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு, படம் 
இல் ஒர் உலையின் ([11806)அழுத்தத்தை எளிதாகக் 
கட்டுப்படுத்தும் தன்னியக்க அமைப்பு காட்டப் 
பட்டுள்ளது, உலையில் எரி எண்ணெய் எரிக்கப் 
படுவதால் அழுத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவைவிட. 
அதுகமாகும்பொழுது ஓர் ஆடும் தட்டைக் கட்டுப் 

படுத்திக் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதைத் திறப்பதால் 
அழுத்தம் குறைந்து, குறிப்பிட்ட அளவை அடை 

கின்றது. ஆகவே, எப்பொழுதும் இந்தத் தன்னியக் 
கத்தால் உலையின் அழுத்தம் ஒரே அளவிலிருக்கும். 

எந்த ஓர், அளவையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் 
வைக்கத் தன்னியக்கம் இன் றியமையாதது. தன்னியக் 

கத்தின் இயல்புகள் அதில் நாம் பயன்படுத்தும் 
சாதனங்களைப் பொறுத்து அமையும். தன்னியக்கத் 

இன் வேகம், நிலைப்பு (5121111034) முதலியன தன்னி 
யக்கத்தின் அமைப்பைப் பொறுத்தே உள்ளன. 

- ௧,அர,ப, 

அழுத்தக்கலம் 

உள்ளடைக்கப்பட்ட பொருளின் அழுத்தத்தைத் 

தாங்கக்கூடிய பொருள் அல்லது கோளவடிவக் 

கொள்கலமே wgwipsséacd (Pressure Vessel) 

எனப்படுகிறது. நீர்மங்களையும், வளிமங்களையும் 

உயர் அழுத்தத்தில் தேக்க, அழுத்தக்கலங்கள் 

பயன் படுசின்றன. உயர் அழுத்தத்திலுள்ள கலங்கள் 

வெடித்தால் பொருளும் மக்கள் வாழ்வும் சிதையும். 

ஆதலால் அழுத்தக் கலங்களின் வலிமை ஒரு முக்கிய 

மான கூறுபாடாகும். இத்தகைய கலங்களின் பாது 

காப்புக்கான விதிமுறைகள் குறிப்பிட்ட நிலைகளில் 

கொள்கவனின் வடிவமைப்பு தாங்க வேண்டிய 

வலிமையை வரையறுக்கின் றன. 

கட்டுமானம் (Construction). பெரும்பாலான 

அழுத்தக்கலங்கள் குறைந்த: அழுத்தங்களை மட்டுமே 

தாங்கனால் போதும் என்பதால் அவை குழாய் 

களாலும், தகட்டாலும் உருளை வடிவில் குட்டி 

அமைக்கப்படுகின் றன. சில அழுத்தக் கலங்கள் உயர் 

அழுத்தங்களைத் தாங்க வேண்டிய தேவை உள்ள 

தால அதற்கேற்ற வலிமையைத் தர அவை தடிப் 

பான சுவர்களால் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. நீரியல் 

உருளைசளும் காற்றியல் உருளைகளும் அழுத்தக் 

" கலனை ஒத்த எந்திர உறுப்புகளாகும். 

கலங்களின் கட்டுமான 'முறைகள் அவற்றின் 

விட்டம், சுவர்த்தடிப்பு, உருளையின் முனைக் கட்டு 

மான அமைப்பு ஆகியவற்றைச் சார்ந்து அமை 

அழுத்தக்சலம் 593 

கின்றன. மிக அதிகமான வலிஎமச்கு எடைமிச்ச 
வடிப்புகளைப் (10121025) பற்றவைத்து ஒன் றிணைக் 
கலாம். இயல்பான கலங்களை உருட்டிய தகடுகளால் 
தரையாணிகள் மூலம் பிணைத்து ஒன்றாக இணைக் 
கலாம். 

அழுத்தக்கலங்களில் கூட்டுச் சுவர்த் தகைவு 
(shell stress) உருளை வடிவக் கலங்களின் முனைக் 
கட்டுமான வகையைச் சார்ந்து அமைகின்றது. அவற் 
றின் இணைப்பு பற்றவைப்பாலோ தரையாணியால் 
மூட்டியோ வார்க்கப்பட்டோ உருவாக்கப்பட்டிருக் 
கலாம். இந்தக் கூட்டுச்சுவர்ப் பொருளின் வகையைப் 
பொறுத்தும், அதாவது, நொறுங்கும் இயல்புடை 
யதா: நீளும் இயல்புடையதா என்பதைப் பொறுத் 
தும், இயக்கம், அழுத்தம், வெப்பநிலை போன்ற பிற 
புற நிலைமைகளைப் பொறுத்தும் அமைூன்றன. 

பாதுகாப்பான இசைந்த தகைவு (81108016 86₹$) 

இந்த மாதிரிகளைக் கருதியே வடிவமைக்கப்படு 
_ கின்றது. எல்லா அழுத்தக் குலங்களும் அக அழுத்தத் 
துக்கு ஆட்படுசின்றன. என்றாலும் சில நேரங்களில் 

அவற்றின் மீது புற அழுத்தங்களும் செலுத்தப்படுவ 
துண்டு. இந்தப் புறஅழுத்தம் அதிகமானால் பக்க, 
ஓரச் சுவர்கள் அமுங்கிக் குலைய வாய்ப்புள்ளது, 
இது, கலம் செய்யப்பட்ட பொருளின் மீட்சியைப் 

(elasticity) பொறுத்தது. உய்யச் சுமைகளால்(௦11(/௦௨1 

1௦௧08) குலையும் தூண்களைப்போல உய்ய அழுத் 
தங்களால் (07111081 pressures) அழுத்தக்கலங்கள் 

நொறுங்குகின்றன. 

ட _ 

f % 0 

மெல்லியச் சுவர்க் கலம் இண்சுவர்க் கலம் 
10/10 t>d/10 

அழுத்தக் கலம் 

வடிவமைப்பு (றஞ/்தா), மெல்லிய சுவர்களை 

உடைய அழுத்தக்கலங்களின் சுவர்களின் அகலம் 

முழுதும், அதாவது, * என்ற தடிப்பு முழுதும் 
ஒரே சீரான தகைவுகளைக் கொண்டதாக இருக்கும், 
தடிப்பைப்போல விட்டம் 0, 10 மடங்காக இருந் 

தால் மட்டும் இது பொருந்தும். ற என்ற அழுத்தமும் 
$டஎன்ற கூட்டு சுவார்த் தகைவும், பரிதியின் திசை 

யில் பெருமமாக இருக்கும். இந்தத் தகைவின் மதிப்பு



534 அழுத்தக் கொப்பறை 

s = pd/2t. Bis தசைவுகள் அச்சின் இசையில் 

இதைப் போல அரை மடங்கு அளவாக இருக்கும். 

இண்சுவர் அழுத்தக்கலங்களில் சுவர்த்தடிப்பில் 
பரவியுள்ள தகைவின் பரவல் அதிவளையச் சார்பில் 

(Hyperbolic function) Ga@a@ub. oF 76 மடங் 

குக்கும் குறைவாக இருக்கும் நிலையில் மட்டுமே 
இவ்வுண்மை பொருந்தும். என்பது உள்பரப்பி 
லுள்ள பெருமத் தகைவு என்றால், அதன் மதிப்பு 
கீழே உள்ளசமன்பாட்டால் பெறப்படும். 

ற(2 + di) 
max ~ (do? — ப்ப) 

இங்கு 0, என்பது வெளிவிட்டம், 0 என்பது 
உள்விட்டம். காண்க, உயர் அழுத்தச் செயல்முறை 
கள் (high pressure processes). 

அழுத்தக் கொப்பறை 

அழுத்தக் கொப்பறை என்பது பாய்மம் ஒன்றினை 
உயர் அழுத்த நிலையிலும், மிகுந்த வெப்ப நிலை 
யிலும் தேக்கி வைக்கப் பயன்படும் முழுவதுமாக 

மூடப்பட்டுள்ள கொள்கலனாகும். இது உ௨ள்ளிடப் 
படும் பொருள்கள் கசிந்து வெளியே வரமுடியா தபடி 
வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் உருளை, கோள வடிவங் 
கள் உடையது. இக்கலங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கை 
யில் பலவாறாகப் பயன்படுகின்றன. அன்றாடம் 
நாம் பயன்படுத்தும் பால்பைகள், பற்பசைக் குழல்கள் 
காற்றழுத்திக் கொள்கலம், தானியங்கி ஊர்திகளின் 
குழல்கள் (10065), கடும் வெப்பமும் உயர் அழுத்த 
நிலையும் ' ஏற்கும் அழுத்த அனற்கலன்கள் (20(௦- 
Clave), வடிகட்டும் தொட்டிகள் (015(1118110௩ tank) 
போன்றவை சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். சமைய 
அக்குப் பயன்படும் அழுத்த அடுகலன் (pressure 
cooker), Qa psig Gan Hace (kettle) போன்றவை 
யும் அழுத்தக் கொப்பறைகளேயாகும், 

அழுத்தக் கொப்பறைகளின் பல்வேறு பயன்கள்: 
நீராவிக் கொதிகலன்கள், காகிதக்கூழ்க் (றய]ற) கொதி 
கலன்கள், ரப்பர் எனப்படும் மென்தொய் கூடங்கள் 
பஞ்சாலைகள், வேதியியல் தொட்டிகள், எரிபொருள் 
எண்ணெய்க் கிணறுகள் ஆகிய இடங்களில் அழுத்தக் 

கொப்பறை மிகவும் தேவைப்படுகில் றன, 

கொதிகலனிற்குள் நீராவியினைத் தேக்கி உயர் 
அழுத்த நிலையிலும் வெப்பநிலையிலும் நிறுத்தி 
வைக்க முடியும். பஞ்சாலைகளில் நிறமகற்றவும் 
அல்லது வெளிரச்செய்யவும் (61௦6001௦2), காயவைக்க 

வும் (ர102), சுருங்க வைக்கவும் (810112), வண்ண 
மிடவும், சாயம் தோய்க்கவும் (04102) வியக்கத்தக்க 

வகையில் இக்கொப்பறைகள் பயன் படுகின் றன . 

மேலும் குளிரூட்டல்-பதனாக்கல் (7811221100 
81100%01(101102) அமைப்புகளிலும், உணவுப்பண்டங் 
களைச் சீராக வைத்திருக்கவும், அடுமனைகளிலும், 
கட்டடங்களில் குளிரூட்டவும் பெருமளவில் அழுத்தக் 
கலன்கள் பயன்படுகின்றன. மேலும் எரிவளிமங்களை 
யும், ஆக்சிஜன் (௦௩7200), நைட்டிரஜன் (nitregen), 

வளிமங்களையும் அழுத்தக்கலன்களில் நிரப்பி வேறு 
இடங்களுக்கு எடுத்துச் சென்று தேவைக்கேற்பப் 
பயன்படுத்தலாம். எரிபொருள் தூய்மை செய்யும் 
கூடங்களில் அழுத்தக்கொப்பறை மிகப் பெரிய அள 

வில் கட்டப்பட்டிருக்கும், இவை 2.௦, மீ விட்டமும் 
75 மீ. உயரமும் இருக்கலாம். இன்னும் சிறப்புமிகு 
அமைப்புகள் 10மீ. விட்டமும் 16மீ.உயரமும் இருக்கக் 
கூடும். இத்தகைய அழுத்தக் கொப்பறைகளை நிறுவு 
வதும், பேணுவதும், பழுது பார்ப்பதும் மிகவும் 
சிக்கலான பணிகளாகும், 

வடிவமைப்பு. பொதுவாகக குறிப்பிட்ட ஒரு பாய் 
மத்தினைக் கொண்டிருக்கும் வகையில்தான் அழுத். 
தக்கொப்பறைகளின் வடிவமைப்பு இருக்கும், வடி 
வமைப்பில் பெரும வெப்பநிலை, செயல்படும் 
அழுத்தநிலை, வெற்றிடநிலைப்பணிகள் (vacuum) 
போன்ற கூறுபாடுகள் முக்கியமானவை. வடி.வமைப் 

பின் போது ஏதேனும் ஒரு மையத்தில் அதக அள 

வில் தகைவு (811638) செறிவுறாது, கலம் முழுவது 
மாகச்சீராகப் பரவியிருக்கும்படி கல வடிவமைப்பு 
அமைய வேண்டும். இதனால் கலம் வெடிக்காமல் 

காக்கப்படுகிறது. உள்ளிடத்தினைப் பார்வையிட 

வும் பேணவும் பழுதுபார்க்கவும், தகுந்த துளை 

களை அமைத்தல் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனங்களைப் 
பொருத்தும் வகையில் பிற அமைப்புகளை அமைத் 
தல், ஆகியவை வடிவமைப்பின் போது ' கருத்திற் 
கொள்ளப்பட வேண்டியவை, மிகவும் சிறப்பாகக் 
கருதப்பட வேண்டியது கலத்தின் கோளவடிவ 

(spherical) அமைப்பே, இவ்வமைப்பில் தகைவுச் 
செறிவு நிறைவாச' இருக்கும். ஆனால் இவ்வகை .: 
அமைப்பினை உருவாக்குவது ' அரும்பெரும் செய 

லாகும். இதற்கடுத்து சிறப்புடன் விளங்குவது, 

உருளைவடிவ (0911001081) அமைப்பு. உருளை வடி. 
வக்கலன்களின் இருபக்க மூடிகளும் அரைக்கோள 
வடிவாக இருக்கும், சலசமயம் அரை நீளவட்ட 
அல்லது . முட்டை வடிவாகவும் ' இருக்கும். துளை 
களோ வழிவாய்களோ இல்லாது இருந்தால் கலங் 
கள் அதிகத் தஇறமுடையனவாக இருக்க முடியும்; ' 
ஆனால் இது சாத்தியமில்லை. குறிப்பிட்ட வளிமம் 
அல்லது பாய்மத்தினை உட்செலுத்தவும், பின்னா் 
வேண்டும்போது வேண்டிய அளவு வெளியேற்றவும்,



குழாய்த் பொருத்தமைப்புகள் (106 111018) பேணு 
தல், பணிகளுக்கான உட்புகுதுளைகள் (௨ ௦16) 
போன்றவை தலையாய கலப்பகுதிகளாகும், 

தகுந்த துணைக்கருவிகள் (௨றற118006)இல்லாத அழுத் 

தக் கொப்பறைகள் சிறந்த பயனைத் தரா.திறம்பட 

இயக்குவதற்கும், பயனளிக்கவும், பின்வரும் துணைக் 
கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. அவையாவன: 7, 
அழுத்த நிலைக்காட்டி (றா688ப15 8௨126) 2. வெப்ப 
PDeoowssrc_g. (temperature indicator) ச, பாய்மக் 

SL_GUUGSH (fluid regulator) 4. அழுத்தநிலைக் 
கட்டுப்படுத்தி (0ா655ப76 0௦01701160) 5. வெப்பநிலைக் 
கட்டுப்பாடு (180௩618116 ௦௦1701) 6, பாதுகாப்புக் 

கருவிகள் (99161) 81௦65), என்பனவாகும். அழுத்தக் 

கலன்களின் முக்கிய பகுதிகள்: 1. சுவாக்கூடு (54611) 
2. தலைப்பகுதி அல்லது முடிப்பகுதி (1680) 5. பீற் 
இுக்குழல் (102216) 4. இணைப்பு அமைப்பு (flange) 

5. தாங்கிகள் என்பனவாகும். 

பேணுதல் (விர் வ:8). அழுத்தக் கொப்பறை 
களின் வெளிப்பகுதி தூய்மையாகவும், நீர்க்கசிவின் றிக் 
காய்ந்தும், வண்ணம் பூசப்பட்டும் இருக்க வேண்டும், 

அதுபோன்று உட்புறமும், தூய்மையாகவும் எவ்வித 
கசடும் இல்லாது இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி கம் 
பித்தேய்ப்பான் (௬16 ம) கொண்டு தூய்மைப் 
படுத்தல் வேண்டும்.துருப்பிடிக்காவண்ணம் பூச்சுகளி 
னால் வண்ணம் பூசப்பட்டிருக்க வேண்டும். கசடு 
களை அவ்வப்போது தகுந்த கரைப்பான்களைக் 

(solvents) கொண்டு நீக்க . வேண்டும். அழுத்தக் 

கொப்பறைகள் : உறுதியான தாங்கல்களால் ($00- 

ports) தாங்கப்பட்டுள்ளனவா என்றும், தகைவு 

மாறுதல் டுல்லாது இருக்கின்றனவா என்றும் அவ்வப் 
போது சோதிக்க வேண்டும், வரம்பு மீறிய அழுத்த 
நிலையினாலும், வெப்பத் தகைவினாலும் (67081 
Stress) எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்படாதவாறு இருக்கத் 
தகுந்த பாதுகாப்பு அடைப்பிதழ்கள் (884613) valves) 

தேவை. காற்று (1100), பனி (௨௦௭) அஆகியவற்றி 
னால் ஊறுபடாதவாறு பாதுகாப்பது அவசியம். 

அழுத்தக் கொப்பறைகளுக்கான உலோகங்கள்,அழுத் 
தக் கொப்பறைகளுக்கான உலோகங்களைத் தேர்ந் 

தெடுக்கும் பொழுது முக்கியமாகக் கருதப்பட 
வேண்டிய குறிப்புகள் பின்வருமாறு: 

வெப்பநிலை 200₹செ, கி.இலிருந்து 600 செ.௫, 
வரை தாங்க வேண்டும். அழுத்த நிலை - வெற்றிட. 
அழுத்தத்திலிருந்து (vacuum pressure) 3000 &).&)./ 
சதுர செ.மீ. வரை தாங்க வேண்டும். வேதியியல் 
வினைக்கும் உட்படாதிருத்தல், வேறுபடுசுமை (௫௨12. 

616 46804) ஏற்றல், உலோகத்தின் விலை (6084) ஆகிய 
வையும் கருதப்படும். 

அடக்க விலையினைப் பொறுத்தவரை வார்ப் 
யிரும்பு, எல்குக் உலவை ஆகியவற்றினாலான கலவை 

அழுத்தக் கொப்பறை 535 

மலிவானது. அலுமினியம், செம்பு, நிக்கல், இவற்றின் 
கலவைகள் ஆகியவற்றாலானவை சற்றே விலை: 

அதிகம். டைட்டேனியம் (காரமா), எர்கோனியம் 

(zirconium) போன்றவை மிக அதிகச்செலவினங் 

களை உடையவை. ் 

அலுமினியத்தாலான கொப்பறைகள் பெரும்பா 
இம் கரிமச் சேர்மானமூள்ள (01201௦) கலவையாலா 

னவை. இவை உணவுப்பொருள்கள், ஹைட்ரஜன், 
நைட்ரஜன், கடல்நீர் போன்றவற்றைத் தேக்கி 
வைக்கப் பயன்படும், ஆனால் அலுமினியம், குறைந்த 

அளவு தாங்குதுறனும், குறைந்த உருகுநிலையும் 
(melting point) eemwgy என்பதால் அனைத்து 
வகைக் கொப்பறைகளுக்கும் பயன்படுத்துதல் இய 
லாது. 

செம்புக்ககலவைகளான கலன்கள் உணவுப்பண் 
டங்களைக் கெடாமல் வைத்திருப்பதற்குப் பயன் படு 
கின்றன. பற்றவைப்பு (௦10102) வேலைகளில் வளிமங் 
களைக் கொண்டிருக்கவும், துருப்பிடிக்காத அமைப் 
பும் இத்தகைய கலன்களின் சிறப்புக் கூறுபாடுகளா 
கும். துருப்பிடிக்கக்கூடியதும்,பேரளவு வெப்பநிலை 
யிலும்உள்ள பாய்மங்களைவைத்திருப்பதற்கும் நிக்கல் 
கொப்பறைகள் பெரிதும் பயன் படுத்தப்படுகின் றன. 

அழுத்தக் கொப்பறைகளின் வகைகள். குறை அழுத் 
தக் கொப்பறைகள் 200 வளிமண்டல அழுத்தத்திற் 
கும் குறைவானவை. மிகு அழுத்தக் கொப்பறைகள் 
200 வளிமண்டல அழுத்தத்திலிருந்து 3000 வளி மண் 
டல அழுத்தம் வரை உடையவை, 

எனவே அழுத்தக் கொப்பறைகள் என்பவை 
தனிப்பட்ட எந்திரமோ அமைப்போ அல்ல, பலவித 

மான தொழிற்கூடங்களிலும் பல்வேறு வகையில் 
அழுத்தக்கொப்பறைகள் இன்றியமையாத உறுப்பா 
கின்றன. தகுத்த உலோகக்கலவையைக் கொண்டு 

வேண்டிய அழுத்த தநிலை-வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப, 

துணைக்கருவிகளையும்பா துகாப்புச்சா தனங்களையும் 

கொண்டு நன்றாகப் பேணும்படி அழுத்தக் கொப் 

பறைகள் திட்டமிடப் படுகின்றன. இத்தகைய அழுத் 

தக் கொப்பறைகள் சிறப்பான அமைப்புகளோடும் 
சீரான தொழில்நுட்பங்களுடனும் அமைந்திருக்கும். 
கையில் எடுத்துச்செல்லக்கூடிய எளிமையான அமைப் 
பிலிருந்து எரிபொருள் எண்ணெய்த் தாய்மிப்புத், 
தொழிற் கூடங்களிலுள்ள மிகப்பெரிய அழுத்தக் 

கொப்பறைகள்வரை, வெவ்வேறு வகையிலும், 
அமைப்பிலும், வடிவிலும் அழுத்தக் கொப்பறைகள் 

உள்ளன. இவை எண்ணற்ற வகையில், மேம் 

பாடுகளுடன் தொழில் வளத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் 
் சிறப்புற ௨தவுஏன்றன. 

௫ கே, ஆர்.கோ
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அழுத்தம் 

பொருள்களைப் பொதுவாகக் திண்மப்பொருள்கள், 

நீர்மப்பொருள்கள், வளிமப் பொருள்கள் என 

மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தலாம். ஒரு பொருள் 

இவ்வகைகளுள் எதனைச் சார்ந்ததென்பது நாம் 

அதனை நோக்கும்பொழுது அது இருக்கக்கூடிய 

இயற்பியல் நிலையைப் பொறுத்ததேயாகும். மாறு 

பட்ட இயற்பியல் நிலைகளில் ஒரே பொருள் திண்மப் 

பொருளாகவோ, நீர்மப்பொருளாகவோ, வளிமப் 

பொருளாகவோ இருக்கலாம். திண்மப்பொருள்கள் 

என்பன அவற்றுக்கென உருவமும் அளவும் (02110116 

shape and size) உடையன. அவற்றின் உருவத் 

தையோ அல்லது அளவையோ எளிதில் மாற்ற 

முடியாது. நீர்மப் பொருளிற்குக் குறிப்பிட்ட அள 

வுண்டு, ஆனால் உருவம் இல்லை. எந்த ஒரு பாத்தி 

ரத்தில் அடைபட்டுள்ளதோ தான் . அடைத்துக் 

கொண்டுள்ள அளவிற்கு அவ்விடத்தின் வடிவத்தை 

அது பெறும். ' வளிமப் பொருள்களுக்கு உருவம் 

இல்லை. குறிப்பீட்ட அளவும் இல்லை. நீர்மத்தை 

அழுத்தினால் அது எதீர்க்கும். ஆனால் வளிமப் 

பொருள்களை எளிதில் அமுக்கலாம். நீர்மங்களுக்கு 

ஒரு கட்டில்லாத மேற்பரப்பு (free (806) உண்டு. 

வளிமப் பொருள்களுக்கு அது இல்லை. நீர்மமும் 

வளிமமும் பாயும் தன்மை உடையனவா கலின் 

பாய்மப் பொருள்கள் (111105) எனப்படும். பம 

ஒரு புத்தகம் ஒரு மேடையின் மீது இருக்கிற 
தென்றால், புத்தகத்தின் எடை முழுவதும் மேடை 

யின் அப்பகுதியைக் &ழ் நோக்கித் தள்ளுகிறது. 

இவ்லிசைக்கு இறுக்கம் . (thrust) என்று பெயர். 

தஇண்மப்பொருளான புத்தகத்திற்குக் 8ழ் நோக்கி 

அமுக்கும் ஆற்றல் உண்டு. ஆனால், ஒரு பாத்திரத் 
இல் தண்ணீரை 2ற்றி வைத்தால், அது பாத்திரத் 

இன் அடியில் ஈீழ்நோக்கி அழுத்துவதோடு, பக்க 

வாட்டத்திலும் பக்கங்களின் பரப்புக்குச் செங்குத் 

தாக அழுத்துகிறது. ஒரு கோள வடிவமான பாத்தி 

ரத்தில் நீரை ௨ற்றி நிரப்பி, எப்பாகத்தில் துவாரம் 

செய்தாலும் நீர் பாத்தரத்தின் பரப்பிற்குச் செங் 

குத்தாகப் பீரிட்டு வெளிவரும். ( 

நிலையாய் உள்ள ஒரு நீர்மத்தினுள் இருக்கும் 

எந்தப் பரப்பின் மீதும் செங்குத்தாகச் செயல்படும் 

மொத்த விசைக்கு இறுக்கம் என்று பெயர், அந்த 

இறுக்க விசை ஒரு பரப்பின் மீது சீராகச் செயல் 

படுமாயின், ஒரு சதுர அளவின் மீது செயல்படும் 

Anse HPSS (pressure) என்று பெயர், ஒரு 

ஏறு பரப்பு & யின் மீது செங்குத்தாகச் செயல்படும் 

விசை 1 ஆனால் அழுத்தம் 

F 
P= — 

, பாகத்திலுள்ள . கிடைமட்டப் 

fn 

அழுத்தம் ஒரு அளவியல் (908]80)சார்ந்த அளவு. 
இதன் அலகு நியூட்டன் /சதுரமீட்டர். ன 

ஒரு பாய்பொருளைக் கொண்டுள்ள மூடிய பரப் 
பினை எடுத்துக் கொண்டால், அப்பரப்பின் ஒரு சிறு 
பகுதியை ௩8 என்ற திசையனால் (460400) குறிக்க 
லாம். இத்திசையனின்எண் மதிப்பு அச்சிறு பகுதியின் 
பரப்புக்குச் சமமாகவும், அதன் திசைவெளி நோக்கிய 
குத்துக் கோட்டின் (௦019810 ௩௦1௭௮1) இசையிலும் 

இருக்கின்றது. இந்தச்சிறுபரப்பின் மீது பாய்பொருள் 
செலுத்தும் விசைவெளிநோக்கிய குத்துக்கோட்டின் 

இசையில் இருக்கும்,இதனை & ் என்ற தஇசையனால் 
குறிக்கும் பொழுது £ என்பது எண்அளவில் 

“AF = PAS 

என்று எழுதலாம். எனவே, அழுத்தம் 

உடம் 
௬5௬0 ௬௭ 

அழுத்தமானது புள்ளிக்குப் புள்ளி மாறுபடலாம். 
அவ்வாறிருந்தால், அப்புள்ளியைச் சுற்றி ஒரு மிகச் 
சிறு பரப்பின் மீது செயல்படுகின்ற விசைக்கும், 
அச்சிறு பரப்பிற்குமுள்ள விகிதத்தை, அப்பரப்பு 

சிறியதாகிப் புள்ளியாகும் நிலையில் அப்புள்ளியின் 
். அழுத்தமாகக்: கொள்ளலாம். இப்பொழுது அழுத்தம் 

  

ளி > 

P= Lt AF ம் 

> = ௮63 

அழுத்தத்தின் தன்மையினைக் கீழ்க்கண்டவாறு 
வரிசைப்படுத்திக் கூறலாம்: (1) அழுத்தம் எல்லாத் 

இசைகளிலும் சமமாசுச் செயல்படுகிறது. (2) கிடை 
யாயுள்ள ஒரு பரப்பிலுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளின் 
மீதும் சமமான அழுத்தம் செயல்படுகிறது (8) ஒரு 

புள்ளி அமைந்திருக்கும் ஆழத்திற்கு நேர் விகிதமாக 

அதன் அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. (4) அழுத்தம் 
ஆழத்தையேயன்றிப் பாத்திரத்திவள்ள மொத்தக் 
கனஅளவைப் பொறுத்ததன்று. ஓர் அணைக்கட்டின் 

மீது செயல்படும் அழுத்தம், நீரின் ஆழத்தை மட்டும் 

சார்ந்துள்ளதேயன் றி, தேக்கத்தின் மொத்த நீரின் 

அளவைப் பொறுத்ததன்று. (5) பாத்திரத்தின் அடிப் 

பரப்பின் மீது 

அழுத்தம் எல்லாப் பாகங்களிலும் சமமாக இருக்கும்,



ஒரு நீர்மம் அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் 
பொழுது, அத்த அழுத்தம் நீர்மத்தின் எல்லாப் 
பாகங்களிலும் அதே அளவு பரவும். இது பாஸ்கலின் 
695) (Pascal’s 189) எனப்படுகிறது. பாஸ்கலின் 

விதியைக் கொண்டு இயங்கும் எந்திரம் பிராமா 

o1éSgu (Brahmah’s Press). இதைக் கொண்டு 

பஞ்சு மூட்டைகள், காகிதக் கட்டுகள் ஆகியவற்றை 

அமுக்கிக் கட்டலாம். மோட்டார் வண்டிகளைப் 

பழுது பார்ப்பதற்காக உயரத் தூக்குவதற்கும் இது 

பயன்படுகிறது. 

் = TH. 1. 

அழுத்தமானிகள் 

அழுத்தமானி மிக எளியதோர் ஆய்கருவி என்பதால் 

பெரிய பெரிய ஆய்வுக் கூடங்கள் மட்டுமின்றிப் 

பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் உள்ள ஆய்வுக் கூடங் 

களிலும் அது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரு 

வதை நாம் கண்கூடாகப் பார்க்கலாம். அழுத்தமானி 

என்பது நீர்மம் அல்லது வளிமம்அல்லதுஒரளவு வெற் 

றிடமாக்கப்பட்ட ஒரு சிறு பகுதியின் அழுத்தத்தைக் 

கணக்கிட்டு அறியப் பயன் படுத்தப்பட்டு வருகின்ற ஓர் 

இயற்பியல் கருவியாகும்.பொதுவாக இரு புள்ளிகளின் 

அழுத்தங்களினிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய 

இது உதவும். கடல் மட்டத்தில் வளி மண்டல 

அழுத்தத்தை (81௫080 18710 008550268) ஓன்று எனக் 

கொண்டு, மற்ற அழுத்தங்களின் அளவை இதனுடன் 

ஒப்பிட்டு மதிப்பிட முடியும். 

பொதுவாக மூன்று வகையான அழுத்தமானிகள், 

பகுப்பு அழுத்தத்தை(014181601181 றா25$ய06) அளவிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.அவை “ப' வடிவக் குழாய், 

தொட்டி வடிவக் குழாய் (9611 06), சாய்வுக் குழாய் 

(10011௦60 106) அழுத்தமானிகள் ஆகும். இவற்றில் 

உள்ள இரு கிளைக்குழாய்களில் ஒன்று வளியுடன் 

தொடர்புள்ளவாறு திறந்தும், மற்றொன்று அழுத்தம் 

அறியவேண்டிய கலம் அலலது பகுதியுடன் இணைந் 

தும் இருக்கும். 

ப” வடிவ அழுத்தமானி. இதில் தேர்ந்தெடுத்துக் 
கொள்ளப்பட்ட ஒரு நீர்மம், இரு புறக்கிளைகளிலும் 

ஓரளவு உயரம் பெற்றிருக்குமாறு ஊற்றப்படும். 

உயர் அழுத்தங்களுக்குப் பாதரசமும்,ஓர ளவு தாழ்ந்த 

அழுத்தங்களுக்கு ஆல்கஹால் அல்லது நிறமூட்டப் 
பட்ட நீர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள், 

தொடக்க நிலையில் இரு புறங்களிலும் சம 

அலவு அழுத்தம் செயல்படுவதால், நீர்ம மட்டம் சம 

உயரங்களில் இருக்கும். “ப வடிவக் குழாயின் ஒரு 
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மூனையை உயர் அழுத்தமுள்ள பகுதியுடன் இணைக் 

கும் போது அழுத்தத்தின் அளவிற்கு ஏற்றவாறு நீர்ம 
மட்டம் கீழிறங்க, அதற்குச் சமமான அளவு அடுத்த 
புறத்தில் மேலேறுவதால், நீர்ம மட்டங்களில் வேறு 
பாடு எழு?ன்றது. நீர்ம மட்டங்களில் காணப்படும் 
இந்த வேறுபாட்டை ‘th எனவும், நீர்மத்தின் 
அடர்த்தியை £ம' எனவும், புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை 

2” எனவும் கொண்டால், அந்த நீர்ம மட்டவேறு 
பாட்டிற்குக் காரணமான அழுத்தத்தின் மதிப்பு 
hdg ஆகும். இரு புறங்களுக்கும் இடையில் 
பொருத்தப்பட்டுள்ள ஓர் அளவு கோலினால் நீர்ம 
மட்ட வேறுபாட்டை அளவிட முடியும், *ப' வடிவக் 

குழாயின் குறுக்குப் பரப்பு: சீரற்றதாக இருப்பினும் 
அது நீர்ம மட்ட வேறுபாட்டைப் பாதிப்பதில்லை, 
என்பதால் அதன் பொருட்டு அளவீட்டில் எப்பிழை 
யும் ஏற்படுவதில்லை. 

“ப” வடிவ நுண்ணமுத்தமானிகளில் (microma- 

1௦0612) நுண்புழைக் கண்ணாடிக் குழாய்கள் பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு புறத்தில் ஒர் உலோக மித 

வையும், அதன் அமைவிடத்தை அறிய ஒரு தூண் 
டல் மின் சுருளும் இருக்கும். சுழி நிலைச் சமன் 
காட்டி (முய!11 balance electronic indicator) என்ற 

சிறப்புக் கருவியை உடன் இணைத்துக் கொண்டு 

0.00] செ.மீ. அளவு திருத்தத்துடன் மிகத் துல்லிய 
மாக நீர்மமட்ட வேறுபாட்டைக் கணக்கிடலாம், 

பொதுவாக இவ்வழுத்தமானிீ படித்தரமாக்கலுக்குப்
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பயன்படுத்தப்படுவதுடன் தரமான உயர் ஆய்வு 
களிலும் பயன்படுத்தப் படுகின் றது. 

தொட்டி வடிவ அழுத்தமானி, இதில் நீர்த் தொட்டி 

போன்று ஒரு புறமும், மிகக் குறைந்த குறுக்குப் பரப் 
புடன் கூடிய மற்றொரு புறமும் உள்ளன. (படம்-8). 
நீர்த் தொட்டியின் குறுக்குப் பரப்பு, சிறு புழைக் 
குழாயின் குறுக்குப் பரப்பைவீட 7,500 மடங்கு கூட 
அதிகமாக இருப்பதுண்டு, இதனால் இயல்பான 

அழுத்தங்களில், அழுத்தத்திற்கு ஏற்பத் தொட்டி வடி 
வமான புயத்தில் நீர்ம மட்டம் குறிப்பிடும்படியாக 
வேறுபாட்டிற்கு உள்ளாவதில்லை. தொடக்க 
நிலைக்கு ஏற்ப அளவு! கோலை முறையாகப் 
பொருத்திக் கொண்டுவிட்டால், தொட்டி. வடிவப் 
புயத்தில் ஏற்படும் நீர்மமட்ட வேறுபாட்டுப் பிழை 
களையும் தவிர்த்துக் கொண்டுவிடலாம். இங்கு சிறு 
புழைக் குழாயில் உள்ள நீர்ம மட்டத்தை மட்டும் 
அளவிட்டு, அழுத்தத்தை அளவிடலாம். 

  

  

படம் 2, 

சாய்வுக் குழாய் அழுத்தமானி, இது எளிய, ஆனால் 
இன்னும் நுட்பமான அழுத்த அளவீடுகளுக்குப் பயன் 
படுத்தப்படும் அழுத்தமானியாகும். இதன் அமைப்பு 
படம் - 3இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இதன் ஒரு புறம் தடித்த குழாயாகவும், மற் றொரு புறம் கிடைத்தளத்திற்குச் சாய்வாக வைக்கப் 
பட்டுள்ள சிறு புழைக் குழாயாகவும் உள்ளன. இது 
குறைந்த அழுத்தங்களை அளவிடப் பெரிதும் பயன் 
படுகின்றது. ் ் 

  

படம் 3. 

கண்ணாடிக் குழாய் அழுத்தமானிகள் துல்லிய 
மான பல அளவீடுகளுக்கு உறுதுணை புரிந்தாலும், 
அளவீடுகளைப் பதுவதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும் 
ஏற்புடையனவாக இல்லை. இதற்குப் பாதரச 
அழுத்தமானி, மிதவை அழுத்தமானி (11௦8 type 
1080010616), இடைத்திரை அழுத்தமானி (01801782௫0 

- த8ய826) போன்ற .பல சிறப்பு அழுத்தமானிகள் 
பயன் படுத்தப்படுகின் றன, | 

ப” வடிவ அழுத்தமானியின் அளவீட்டு நுட்பத் 
திறன் 0.1 செ. மீ. சாய்வு அழுத்தமானியில் இது 
0. 02 செ. மீ. ஆகும். எனினும் அளவீட்டு நுட்பத் 
திறன் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நீர்மத்தின் தூய்மை, 
அழுத்தமானியைக் கையாளுபவரின் செய்முறைத் 
திறன் ஆகிய இவற்றுடன் தொடர்புடையதாக 

இருக்கின்றது. ன ரூ 

அழுத்தமானியில் ஒரு புறம் திறந்து இல்லாமல் 
மூடப்பட்டவாறும் அமைத்துக் கொள்ள முடியும். 
இதில் மூடப்பட்ட முனையில் நீர்ம மட்டத்திற்கு 
மேலுள்ள காற்று அதில் உள்ள நீர்ம மட்டத்தின் 
ஏற்ற இறக்கத்திற்குத் தக்கவாறு அமுக்கப்படு 
கின்றது அல்லது விரிவடைதலுக்கு உள்ளாகின்றது. 
சம அழுத்தம் உள்ள நிலையில் இரு புறங்களிலும் 
நீர்ம மட்டம் சமமாக இருக்கும். வளிமத்தின் இயக்க 
ஆற்றல் தொடர்பான சமன்பாடுகளைக் கொண்டு 
செயல்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிட்டு அறியலாம், 

மெற்சொன்ன அழுத்தமானிகளைத் தவிர வேறு 
சில சிறப்பு அழுத்தமானிகளும் பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. ட; & 

சாட்டோக் அளவியில் (chattock gauge) gew 

றுடன் . ஒன்று கலவாத, ஆனால் ஏறக்குறைய 

ஒரே அளவு அடர்த்தி உடைய, இரு நீர்மங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பபப்பிடை மட்டத்தின் 
திலையை அழுத்தமானியைச் சிறிது சிறிதாகச்சாய்த் 
துச் சமப்படுத்தி அழுத்தத்தை அளவிடுகின்றார்கள்,



பிரானி அளவி (0181 2௩026) ௨னப்படும் இது 

வெப்பக்கம்பி aAypssureil (hot wire mano- 

meter) srortuGb, Tabarhanm 35s Ben 
“வழியே கடந்து செல்லுமாறு செய்து, அதில் ஏற் 

படும் ஆற்றல் இழப்பைக் கணக்கிட்டறிந்து, அழுத்தத் 
தைக் கணக்கிடுகன்றார்கள். வானிலை ஆராய்ச்சி 

களுக்கு இது பெரிதும் பயன்படுகின்றது. 

- மெ.மெ, 

அழுத்த மின் படிகம் 
அழுத்த மின் விளைவு, 1880 ஆம் ஆண்டில் 

பியரி, ஜாக்கஸ் கியூரிகளால் 'கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
*அழுத்த மின் விளைவு'' (01620 61601110 6[1600) என் 

பது, மின்கடத்தாப் படிகங்கள் சிலவற்றில் புற 
இயக்க விசை கொடுத்து அழுத்தப்படும்போது 
மின்னூட்டம் தோன்றும் நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்றிகழ்ச் 
சிக்கு எதிராக அப்படிகங்களுக்கு மின்னழுத்தம் 
.கொடுக்கப்படும்போது அவற்றின் மற்ற இருபக்கங் 
களில் புற இயக்க அமுக்கம் அல்லது விரிவு ஏற்படும். 

படிகங்களுக்கு மாறு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப் 

பட்டால் மற்ற இருபக்கங்களிலும் புற இயக்க அமுக் 

_ கமும் விரிவும் மாறி மாறி ஏற்படும், எனவே படிகம் 

அதிர்வுக்கு உட்படுறைது. 

் அழுத்தமின் விளைவுப் பொருள்கள். முதலில் 

ஆராயப்பட்ட அழுத்தமின் படிகங்கள் குவார்ட்ஸ், 

டூர்மலைன், ரோச்சல் உப்பு (சோடியம் பொட்டா 

சியம் டார்ட்ரேட்) ஆகியவை, 1940 ஆம் ஆண்டில் 

பேரியம் டைட்டனேட். அழுத்தமின் படிகம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குவார்ட்ஸ் அழுத்த மின் 

படிகம் . நீரில் சுரையாததால் அதிக நிலைப்பாடு 

உடையது. ரோச்சல் உப்பு அதிகமான அழுத்தமின் 

விளைவு உண்டாக்க வல்லது. எனவே அது அதிக 

உணர்திற்ன் உள்ள கருவிகளில் பயன் படுத்தப்படு 

கிறது. எனினும் இது 580 வெப்ப நிலைக்கு மேல் 

தஇதைவடைந்து விடுவதால் ௨யர்வெப்ப நிலைகளில் 

பயன்படாது. பேரியம் டைட்டனேட் (88110) 

படிகம் குறைந்த உணர்திறன் கொண்டது என்றா 

லும் 1200 வெப்பநிலை வரை நிலைப்பாடுடையது. 

தற்போது  டூர்மலைன், . அம்மோனியம் டைஹைட் 

ரஜன் பாஸ்பேட் (&1%), எத்திலின் டையமின் டார்ட் 

ரேட்: (807) போன்ற அழுத்த மின் படிகங்கள் 

பயன் படுத்தப்படுகின் றன. BOS 

அழுத்தமின்: படிகங்களைத் தயாரித்தல். அழுத்த 

மின் படிகங்களின் ' அதிர்வெண்போன்ற பண்புகள் 

படிகங்களின் அளவுகளையும், படிகஅச்சைப்பொறுத்து 

ரீ 

அழுத்த மின் படிகம் 539 

ஒத்ததிர்வுப் பரப்புக்களின் சுழற்சிக் கோணங்் 
சுளையும் சார்ந்திருக்கும். எனவே பெரிய குவார்ட்ஸ் 
படிகங்களில் %- கதிர்க் கோணமானிகளின் உதவி 
யால் சுழற்சிக் கோணங்களை அளந்து தேவை 
யான கோணங்களும் அளவுகளும் உள்ள படிகங்கள் 
வெட்டப்படுகின்றன. பின்னர் இவை பட்டை 
கீட்டப்பட்டுத் தேவையான அதிர்வெண் களில் அதிர் 
வறும்படி செய்யப்படுகின்றன. தூய்மைப்படுத்தப் 
பட்ட படிகப்பரப்புகளில் மின்வாய்கள் பொருத்தப் 
பட்டு, வெற்றிடமாக்கப்பட்ட குழாய்களில் மூடிவைக் 
கப்ப்ட்டுள்ளன. வெற்றிடமாக்கப்பட்ட குழாய்களில் 
உள்ள படிகங்கள் அதிகத்திறன் தர இயலாதவை. 

எனவே அதிகத்திறன் அலையியற்றிகளில் மந்தவளி 
மங்கள் நிரப்பப்பட்ட குழாய்களில் உள்ள படிகங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின் றன. 

அழுத்தமின் விளைவுப் . படிகங்களின் அமைப்பு. 
படிகங்களில் அழுத்தத்தின் விளைவு ஏற்பட இன்றி 

யமையாத நிலை படிக அமைப்பில் சீர்மை மையம் 

(௦60176 08 ஜூலம 619) இல்லாதிருப்பதே ஆகும். 32 
வகைப் படிகங்களில், 214 வகைகள் சீர்மை மையம் 
இல்லாதவை. இவற்றுள் ஒரு வகை தவிர மற்றவை 

  

இத்தநாகம் சல்பர் 

படம் 1, 

அனைத்தும் அழுத்தமின் விளைவு உண்டாக்குபவை. 
இவற்றில் அழுத்தமின் விளைவு ஏற்படக் காரணம் 
சீர்மை மையம் இல்லாத படிகங்களில் இயந்திர வீசை



540 அழுத்த மின்சாரம் 

யால் ஏற்படும் முனைவாக்க விளைவே ஆகும். எடுத் 
துக்காட்டாக, துத்தநாகசல்ஃபைடு படிகத்தில் நேர் 
மின்னூட்டத் துத்தநாக $90)! ABCD என்ற நான்முக 
அமைப்பின் மையத்திலும், எதிர்மின்னூட்ட சல்ஃபர் 
அணு அதன் முனைகளிலும் அமைந்துள்ளன. 2 
தளத்தில் சறுக்குப் பெயர்ச்சி விசை கொடுக்கப் 
பட்டால், அப்படிக' அமைப்பின் கம. என் ற விளிம் 

பின் நீளம் அதிகரித்தும் 000) என்ற விளிம்பின் நீளம் 
சீகுறைந்தும் வீடுகின்றது. எனவே துத்தநாக அணு 2 
இசையில் இடப் பெயர்ச்சி அடைந்து மின்முனை 
வாக்க விளைவு உண்டாகிறது. இம் மின்முனைவாக்க 
விளைவே அழுத்த மின்விளைவை உண்டாக்குகிறது: 
இது படம் 1இல் விளககப்பட்டுள்ளது. 

பேரியம் டைட்டனேட் (BaTiO,) படிகம் நேர் 
மின்னூட்டமுள்ள டைட்டானியம் அணுக்கள், எதிர் 
மின்னூட்டமுள்ள ஆக்சிஜன் அணுக்களால் சூழப் 
பட்டு அறுமுகவடிவத்தில் உள்ளது. டைட்டானியம் 
அணுக்கள் அறுமுக வடிவத்தின் மையத்தில் இல்லா 
மல் சற்று இடப்பெயர்ச்சி அடைந்திருப்பதால், புற 
இயக்க விசைசெயற்படாத ' போதிலும் அதில் மின் 
முனைவாக்கம் ஏற்படுகிறது. புற இயக்க விசை தரப் 
படும்போது, டைட்டானியம் அணுக்கள் மேலும் 
இடப்பெயர்ச்சி அடைவதால் அழுத்தமின் விளைவு 
ஏற்படுகிறது. இதுபடம் 2 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது, 

  

படம் 2. பேரியம் டைட்டனேட் படிகத்இன் அமைப்பு 

- வி,இரர, 

பக்கங்களுக்கு 

மாற்றி, செலி கேளா ஒலிகள்." 

அழுத்த மின்சாரம் 

ஒரு மின் கடத்தாபப் படிகத்தின் மீது அழுத்தம் 
கொடுக்கும்போது உண்டாகும் மின்சாரம் அழுத்த 

மின்சாரம் (01620 6160111013) எனப்படும், இப்படி 
உண்டாகும் மின்சார முனைவு அதன்மீது செயல் 
படும் விசையின் அளவுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் , 
படிகம் மின்தொடர்பு இல்லாமல் தனித்திருந்தால், 
அழுத்தத்தால் படிகத்திடையே இருமுனை மின் 
அழுத்த வேறுபாடு உண்டாகும். படிகத்தின் இரு 
முனை மின்னழுத்தம் மின்தடை மூலம் கம்பிகளால் 
இணைக்கப்பட்டால் மின்னோட்டம் பாய்வதைக் 
காணலாம். மாறாக, படிகததின் இரு எதிர்ப் 

மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டால் 
படிகத்தின் வேறு எதிர்ப்பக்கங்களில் உருக் 
குலைவு மாற்றம் உண்டாகும், மின் அழுத்தத்திற்கும், 

இயந்திர அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள 
தொடர்பு அழுத்த மின் விளைவு 'எனப்படும். 
இயந்திர அழுத்தத்தால் மின் அழுத்தம் உண்டாக்கப் 

பட்டால் அது நேர் அழுத்த மின் விளைவு என்றும், 
மின்அழுத்தத்தால் இயந்திர 'அழுத்தம் உண்டாக்கப் 
பட்டால் அது எதிர் அழுத்த மின் விளைவு என்றும் 
அழைப்பர். 

அழுத்த மின் விளைவு உடைய படிகங்கள் 

பெரும்பாலும் இயந்துறத் திரிபுகளை : மின் குறிப்பு 
களாக மாழ்றும் ஒலிமின் கருவிகளில் பயன்படு 
இன்றன. ஒலி வாங்க, ஒலிப்பதிவுக் கருவி, அதிர்வை 
உணரும் கருவி முதலியன இவற்றில் அடங்கும். மின் 
குறிகளை இயந்திரத் திரிபுகளாக மாற்றும் எதிர் 
விளைவு, செவியுறு ஒலிக்கருவி, செவி கேளா ஓலிக் 
கருவி, செலி ஒலிப்பான், ஓலிப்பான், தட்டு ஒலிப் 
பதிவு மூதலிய கருவிகளில் பயன்படுகிறது, படிகத் 

இன் இயந்திர ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் பயன்படும் 
இலை கருவிகளிலும் இவ்விரு விளைவுகளும் பயன் 
படுகின்றன. எலெக்ட்ரானியல் அலையியற்றிச் சுற்று 
களில் உள்ள மின் அலை வடிகட்டி, அதிர்வெண் 
கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி முதலியன (இதற்கு எடுத்துக் 
காட்டுகள் ஆகும், காண்க, கட்டு ஒலிப்பதிவு, 

மைக்ரோபோன, பீஸோ மின்: படிகம், ஒலிமின் 
உட 

தேவையான வரையறைகள். . ஒருபடிகம் அழுத்த 
மின் விளைவு காட்ட வேண்டுமானால் அந்தப் படிக 
அமைப்பில் சீர்மை மையம் . இருக்கக்: கூடாது. ' 38 
படிக: வகைகளில் 81 'வகைக்குச் 'சீர்மை மையம் 
கிடையாது. இதில் ஒன்று போக மீதியுள்ள 20 படிக 

வகைகள் அழுத்த மின் விளைவு 'காட்டுவனவாகும், 

சீர்மை குறைவாயுள்ள படிகங்களில் எந்த வகையான 

இயந்திர அழுத்தமும் ' மின்முனைவை ஏற்படுத்தும். 
சீர்மை அதிகமாயுள்ள படிகங்களில் குறிப்பிட்ட வசை 
இயந்திர அழுத்தங்களே அழுத்த: மின் முனைவை



(6160111041 ற௦147128(100) ஏற்படுத்தும்.பொதுவாக ஒரு 

_ படிகத்தில் மின் முனைவு அச்சு, இயந்திர . அழுத்த 
வகையைச் சார்ந்துள்ளது. ஒரு தனி அச்சில் மட்டும் 
வரையறுக்கப்பட்ட அழுத்த மின் முனைவு உடைய 
படிகவகைகள் இல்லை, பல படிக வகைகளில் மின் 
முனைவு ஓர் அச்சுக்கு உரித்தாகாமல், ஓர் தளத் 
திற்கு உரித்தாகிறது. பத்துவகைப் படிகங்களில் நீர்ம 

நிலை அழுத்தம் அழுத்த மின் விளைவைக் கொடுக் 
Her og. 

நேர் அழுத்த மின் விளைவின் வெப்ப இயக்க 

வியல் முடிவுதான் எதிர் அழுத்த மின் விளைவு 
ஆகும். படிகத்துற்கு கொடுக்கப்படும் மின்புல (8)த் 
தால் படிகத்தில் மின் முனைவு (2) தோன்றிப் 

படிகத்தில் சிறு திரிபு (5) உண்டாகிறது. இந்தச் 
சிறு திரிபு, மின் முனைவு மதிப்பு க்கு நேர்விகிதத் 
தில் உள்ளது. மின் முனைவு மதிப்பு மின்புலம் BSG 
நேர்விகிதத்தில் உள்ளது... இந்த. அழுத்த மின்திரிபு 
ந அல்லது Baa நேர் விகிதத்தில் உள்ளது. இந்தத் 
தரிபை மின்திரிபு எனலாம். இது எல்லா மின் க..த் 
HT பொருள்களிலும் உண்ழ், 

மின் - இயந்திரப் பிணைப்பு. நேர் அழுத்த மின் 
விளைவு ஒரு 'படிகத்தை ஒரு மின்னாக்கியாகவும், 
எதிர் விளைவுப் படிகத்தை மின்னோடி. (௦07) 

யாகவும் மாற்றுகிறது. ஒரு மின்னோடிக்கு உள்ள 

பொதுத் தன்மைகள் அழுத்த மின். படிகங்களுக்கும் 

உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, மின் கடத்தாப் பொரு 

ளின் மின் கடத்தா மாறிலி (84-61601210 constant) 

போன்ற மின்: தன்மைகள், இயந்திர . அழுத்தத்தைப் 

பொறுத்துள்ளன. மாறாக, மீட்சி மாறிலி போன்ற 

இயந்திரத் தன்மைகள் :மின்புல நிலைகளைப் பொறுத் 

துள்ளன. மின். இயந்திரப் . பிணைப்புக் . காரணி 

‘K’ யைப்' பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம். அழுத்த 

மின் படிகத்தின் எதிர்ப் பக்கங்களை மின் மூலத்தின் 

நேர்மின்வாய், எதிர் மின்வாய், இவற்றுடன் 

இணைப்பதாகக் கொள்வோம். உருவான இயத்திர 

ஆற்றலுக்கும், மின் மூலத்தால் கொடுக்கப்பட்ட 

ஆற்றலுக்கும் உள்ள விகிதம் &” எனக் கொள்ளப் 

படுகிறது, பொதுவாக & இன் மதிப்பு க்குக் குறை 

வான .மதிப்பிலிருந்து 209 வரை மாறுகிறது, 

குவார்ட்ஸ் படிகத்திற்கு £ இன் மதிப்பு ஏறத்தாழ 
10% ஆகும். ஃபெரோ மின் படிகங்களில் K இன் 

மதிப்பு ]ஜ நெருங்குகிறது. குவார்ட்ஸ் படிகத்தில் 
1 நியூட்டன் | மீட்டர் அழுத்தம் கொடுக்பப்படும் 

-1  கூலும் ; 
'போது, அதே அச்சில் 3 % 10 (மீட்டா்)* எனற 

வில் முனை மின்னூட்டம் உண்டாகிறது, 10* 
வோல்ட் “ மீட்டர் என்ற அளவில் மின்புலம் 

கொடுக்கப்படும்போது 2 % 30 “5 அளவு திரிபை 
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ஏற்படுத்துகிறது, KH,PO, ரோச்சல். உப்பு 
போன்ற ஃபெரோமின்படிகங்களிலும், 1111, ந, PO, 
போன்ற ஃபெரோ அற்ற மின் படிகங்களிலும் இந்த 
விளைவுகள் பலமடங்காகும். ் 

அழுத்த மின் பன்முகப் படிகங்கள். பேரியம் 
டைட்டனேட்டும் அது போன்ற கூட்டுப் பொருள் 
களும் குறிப்பிடத் தகுந்த தன்மையைப் பெற்றுள் 
ளன. இவற்றிற்குத் தேவையான உயர்ந்த மின் 
புலத்தையளித்தால் ஈ.3,2 இசைகளில் ஏதேனும் ஒரு 
தசையில் மின் முனைவை உண்டாக்கலாம். இதனால் 
அழுத்த மின் விளைவுடைய பன்முகப் படிகங்களை 
(செரமிக்) உருவாக்குதல் இயலும். அம்மாதிரி படி 

கங்களுக்கு மின்-இயந்திர பிணைப்புக் காரணி 50% 
வரை உள்ளது. 

அழுத்த மின் ஒத்ததிர்வி, சில ஃபெரோ மின் 
படிகங்களைத் தவிர, மற்றப் படிகங்களில் எல்லாம் 

நிலையான ஒருதிசை மின்னமுத்தம் கொடுக்கப்படும் 
போது உண்டாகும் அழுத்த மின் விளைவு மிகக் 

குறைவு ஆகும். படிகத்தின் இயல்பு அதிர்வெண்ணுக் 
குச் சமமான அதிர்வெண்ணுடைய மாறுதிசை மின் 
னழுத்தம் கொடுத்தால், படிகத்தில் உண்டாகும் 

அழுத்த மின் விளைவு மிக அதிகமாகும். அதிரும் 
படிகம் நேர் அழுத்த மின் விளைவின் மூலம் மின் 

சுற்றின் மீது எதிர்வினை புரிகிறது. இயந்திர ஒத் 
ததர்வில், இந்த வினை படத்தில் காட்டிய மின் 
சுற்றின் வினைக்குச் சமம், ஆனால், சமன்பாடு 

3 ் ல i ee et 
= மி 9ி 

ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண், இயந்திர ஒத்ததிர்வு அதிர் 
வெண்ணுக்குச் சமமாய் இருத்தல் வேண்டும். 

R ஷு ட். 4 { 
  

  ௦   Cc 
| 
IN   

படம் 1, ஒத்ததிர்வு நிலையில் அழுத்த மின் 
ஓத்ததர்வுக்குச் சமமான மின்சுற்று. 

மின் சுற்றின் ஒத்ததிர்வுக்கும், அழுத்த மின் 
ஒத்ததிர்வுக்கும் பல வேறுபட்ட அதிர்வு நிலைகள் 

உண்டு. ஆனால் மின் சுற்றுக்கு அவ்வாறு இல்லை ; 

ஒரே ஒரு அதிர்வெண்தான் உண்டு. | 

் மின்சுற்று அங்கங்கள், படி.சு மாறிலிகளிலிருந்து,
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படிகத்துற்குச் சமமான மின்சுற்றின் அங்கங்கள் 
£, & மே முதலியனவற்றைக் கணக்கிடலாம், எடுத் 
துக்காட்டாகப் படம் (2) இல் உள்ள எளிய ஒத் 
ததிர்வியை எடுத்துக் கொள்வோம்.' 

  

படம் 2. எளிய அழுத்த மின் ஒத்ததிர்-மின் வாய்களுக்கு 
அளிக்கப்படும் மாறு. மின்னழுத்தம் படிகத்தின் 

நீளத்தைக் கூட்டியும் சூறைத்தும் நெட்டலைவுகளை 
உண்டாக்குகின்றது ட 

ப்ரிகாணரிகள் 1 ஒர 5௫1) என்று உள்ள 
ஒரு சுனச் செவ்வகப் படிகச் சட்டத்தில் நீளவாக்கில் 
அழுத்த” அதிர்வை உண்டாக்குவோம். % தளங் 
களில் மின்வாய்கள் உள்ளன, படிகத்தின் இயல்பு 
அச்சுகளுக்கு ஏற்பப் படிகச் சட்டம். வைக்கப் 

பட்டுள்ளது. சமன்பாடு 8; (அழுத்தமின்] =d,, EB, 
என்பதற்கு ஏற்ப, 2 அச்சில் உள்ள: மின்புலம் 13, 

திரிபு 5) ஐ. உண்டாக்குகிறது, 0) என்பது அழுத்த 
மின் குணகம் ஆகும், படிகச் சட்டத்தில் செயல்படும் 

இயந்திர 'அழுத்தம் Ty, திரிபு 5) (இயந்திரம்) 
உண்டாக்குகிறது. 8, (இயந்திரம்) - 8,817) என்ற 
சமன்பாட்டால் இது கொடுக்கப்படுகிறது. 'நிலை 

யான மின்புலம் 1, யில் உண்டாகும் திரிபை 81 

என்பது குறிக்கிறது. நீளவாகு அழுத்தத்திற்கான 
ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் 88 சமன்பாடு (1) ஆல் 
கொடுக்கப்படுகிறது. 

வதிய கும். 

இணை மின் தேக்குத் இறன் 00 என்பது ப்டிகுக் 
தின் நிலை தேக்குத்திறனாகும், இது சமன்பாடு (7) 
ஆல் கொடுக்கப்படுகிறது. . 

/ SB Saati (1) . 

இதில் £ என்பது படிகத்தின் ee குறிக் 

Co = 8.85 Bi பைகோஃபாரட் 7 (2) 
1 3 : 

இங்கு 1 என்பது 2 அச்சின் ஒப்புமை மின் கடத்தா 
மாறிலி ஆகும்; பே இவற்றின் அதிப்புகளைப் பகுப் 
பாய்வு கொடுக்கிறது. 

படம் (9) இல் உள்ள மின்தடை, உ ஆல் குறிக் 
கப்பெறும் ஆற்றல் இழப்பு (தடை), செவிகேளா 
அலை பரவுதல், படிகம் பொருத்துதலின் உராய்வு 
விசை, படி.கத்தின் உள் எதிர்ப்பு விசை, மின் கடத்தா 
மாறிலி தளர்ச்சி மூதலியனவற்றால் எற்படறதுட 

  

  

  
படம் 3, அழுத்த மின் ஒத்தஇர்வியின் மின் எதிர்ப்புக்கும் 

அடபிவண்ணுக்கும் இடையேயான வனப்டட் ஆ 

இயந்திர ஒத்ததிர்வு' அதிர்வெண் in இல்; மாறு 
இசை , மின்னோட்டம் “பெருமதிப்பு “உடையது. 
மற்றும் இது . ௩ ஆல் 'தீர்மானிக்கப்படுகிறது. - சமன் 
பாடு (3)ஆல். கொடுக்கப்படும். எதுர்விசை ஓத்த 
திர்வு அதிர்வெண்ணில் மாறுதிசை une Geni tl 
குறைவாயுள்ளது. 

f. [rey ட. A. = ( i 
ICC (3) 

சமன்பாடு (4)க்கு ஏற்ப, மின் இயந்தி ரப் . பிணைப்பு 
அதிகமானால், வேறுபாடு Af Fa — ER என்ப தம்அதிசமாகிதத ட ப்ட் 

ata 4k eae BLE ப (49 டப 

, படம் (3)இல் உள்மாதுமோல்! மின் எதிர்ப்பு அதர் 
வெண்ணைப் பொறுத்துள்ளது. 10° ஹெர்ட்ஸ் 
அதிர்வெண்ணில் ஒத்ததிரும் குவார்ட்ஸ் போன்ற 
அழுத்த மின் படிகங்களை எடுத்துக் கொண்டால்,



அதற்குச் சமமான மின் சுற்றின் அங்கங்களின் 
மதிப்புகள் சமன்பாடு (5)ஆல் பெறப்படும். 

1 ஐ. 10 ஹென்றி 

C 8 0.02 பைகோஃபாரட் (5) 

ட டே 5 ..  பைகோஃபாரட் 8 

அலைவுக்குத் தடை உண்டாக்கும் மின்தடை ௩ இன் 
மதுப்பு 40? இலிருந்து 104 வரை மாறுகிறது, சமன் 
பாடு (6)ஆல் கொடுக்கப்படும் ௦ மதிப்பு 10க்கும் 

70*க்கும் இடையே இருக்கும். ஒத்ததிர்வும் கூர்மை 
யுடையதாய் இருக்கும். 

_ 1 Lb (6) 
C= RO Ve 

இந்தப் பண்பாடுகளை உண்மையான மின் தேக்கி 
கள், மின் நிலைமங்கள் கொண்ட மின்கற்றுகளால் 

- பெற முடியாது. — 

அதிர்வு நிலைகள். பல்வேறுபட்ட அழுத்த மின் 
  

      

  

        
படிகச் சட்டம், தட்டூ . முதலானவற்றின் பல் படம் 4. 

ot வேறு அதிர்வு நிலைகள் 

(a) நெகிழ்வு அதிர்வு (b) நெட்டலை . அதிர்வு (Cc) தட்டின் . 

நெட்டலை அதிர்வுகள் (1) தட்டின் பக்கச் சறுக்கு அதிர்வுகள் 

(6) தட்டின் தடிமன் சறுக்கு அதிர்வுகள் ((0 தட்டின் தடிமன் 

அதம்வுநிலை 

மழகக 
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ஒத்ததிர்விகளைப் பயன்படுத்திச் செலியுறு அதிர் 
வெண்கள் முதல் பல மெகாஹெர்ட்ஸ் வரையிலான 
பல அதிர்வெண்களை உருவாக்க . முடியும். அதக 
மாகப் பயன்படும் அதிர்வு நிலைகள், அதிர்வெண் 
ஏறு வரிசையில் . வருமாறு: (1) படிகத் தட்டுகள், 
படிகச் சட்டங்களின் நெ௫ழ்வு அதிர்வுகள் (8) நெட் 
டலை அதிர்வுகள் (3) பக்கச் சறுக்கு, அஇர்வுகள் 
(4) தடிமன் சறுக்கு, அழுத்த அதிர்வுகள் முதலியன. 
படம் (4) இது போன்ற சல ate oy நிலைகளைக் 
காட்டுகிறது. 

படிகத்தின் இயல்பு அச்சுகளுக்கு ஏற்ப நிலை 
நிறுத்தப்பட்ட ஒத்ததுர்வி மூலமும், மின்வாய்களைச் 
சரியான இடங்களில் சரியாகப் பொருத்தி ஒரு குறிப் 
பிட்ட அதிர்வு நிலையை உண்டாக்க முடியும். படம் 
(5)இல் உரிய எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

  

      

  

படம் 5. பிளவு மின்வாய்களுடன் நெ€ழ்வு அஇர்வு நிலை 

2 - அச்சில் மின்புலத்தை உண்டாக்கும்போது Y- 

அச்சில் அதிர்வு ஏற்படுமாறு படிகச்சட்டம் நிலைப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது, பிளவுபட்ட மின்வாய்கள் 
குறுக்கே மாற்றி இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் மின்ன 
முத்தம் கொடுக்கப்படும்போது சட்டம் 2 தளத்தில் 
நெ௫ழ்வு அடைகிறது. இந்த அமைப்பில் அடிப்படை 
நெகிழ்வு நிலை அதிர்வு எளிதாகத் தூண்டப்படுகிறது; 
என்றாலும் இரட்டைப்படை உயர்வெண் நெஒழ்வு 
அதிர்வு நிலைகளும் வாய்க்கக்கூடும். அழுத்த மின் 
விளைவு உடைய பன்முகப் படிகங்கள் றந்த 

ஒத்தஇர்விகளாக உள்ளன. காரணம் ஒத்ததஇர்வியின் 

பல்வேறு பகுதிகளைப் பல்வேறு இசைகளில் மின் 
முனைவு ஜ்ற்படுமாறு செய்ய முடியும். (பார்வை 

அதிர்வுகள்) ய 

பொதுப் பயன்கள். அழுத்த மின் ஒ.த்ததிர்விக்கு 

மிகக் கூர்மையான ஒத்ததிர்வு வளைவு உள்ளதால் 

அதுவானொலி அலையியற்றியின் அதிர்வெண்ணை 

நிலைப்படுத்தப் பயன்படுகிறது, இதில் பெரும்பாலும்
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குவார்ட்ஸ் படிகங்கள்தான் பயன்படுகின்றன. Q 

காரணி மதிப்பு அதிகமாயிருத்தல், காலத்தால் மாறு 

படாத நிலைப்புத் தன்மை, படிகத்தின் இயல்பு 
அச்சுகளுக்கு ஏற்பப் படிகத்தை: நிலைநிறுத்துதல் 
முதலியன குவார்ட்ஸ் - படிகத்தைப் 'பயன்படுத்து 

வதால் ஏற்படும் நன்மைகள் ஆகும். இதனால் ஒரு 
குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், வெப்பநிலையைச் 
சார்ந்து ஒத்தஇர்வு அதிர்வெண் மாறுபடுவதுஇல்லை. 
இவ்வகைப் படிகங்கள் சிலவற்றின் ஒ.த்ததிர்வெண் 
பண்ண அனை பொறுத்து மாறுகிறது... -' 

வெற்றிடக் குழாய் அலையிய்ற்றிகளில், படிகம் 
பின்னூட்டச் சுற்றின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது, 
பியர்ஸ் என்பவரால். . உருவாக்கப்பட்ட. சுற்றில், 
படிகம் மின் எதிர்ப்பு நோர்குறியுடையதாய் உள்ள 
போது மட்டும், அலையியற்றும் வரையறைகள் 

முழுமை செய்யப்படுகின்றன. அதனால் அலைவு 

அதிர்வெண், ஒத்ததிர்வு, எ தர்விசை ஒத்ததிர்வு ஆகிய 
வற்றின் அதிர்வெண் களுக்கு இடையே உள்ளது. இம் 
மாதிரி சுற்றுகள் அதிர்வெண்ணை மில்லியனில் ஒரு 
பகுதி என்ற அளவில் நிலைப்படுத்துகின்றன, மீகம் 
என்பவரின் இணைப்புச் சுற்றில், படிகத்தால் மிகுந்த 
நிலைப்புத் தன்மை பெறப்படுகிறது. இங்கு” பின்னாட் 
டச் சுற்றில் கட்ட வேறுபாடு. இன்மையால் அலைவு 
வரையறை நிறைவு செய்யப்படுகிறது, இம்மாதிரி 
அலையியற்றிகளால் 10இல் ஒரு பகுத என்ற அளவீல் 
நீண்டகால அதிர்வெண் நிலைப்பும், 10? இல் ஒரு 
பகுதி என்ற அளவில் குறுகியகால அதிர்வெண் 

திலைப்பும் அ ஜப்பதுகின்றான. எடுத்துக்காட்டு- 
குவார்ட்ஸ் கடிகாரம், உ ட உம) 

மின் சுற்றின் அங்கங்களாக, அழுத்த மின் ஓத் 
ததிர்விகளைப் பயன்படுத்தி,தேர்வுப்பட்டை கடத்தும் 
வடிகட்டிகளைக் குறைந்த ஆற்றல் இழப்பில் அமைக்க 
முடியும். ஒத்ததிர்வுப் : படிகங்கள் மட்டும் கொண்ட 
எளிய மின் சுற்றின் மூலம் ஒத்ததிர்வு எண்ணுக்கும் 
எதிர்த்திசை' ஒத்ததிர்வு எண்ணுக்கும் உள்ள வேறு 
பாட்டின் இருமடங்கில் கடத்துப்பட்டையை . வடி 
வமைக்க முடியும். குவார்ட்ஸ் ஒத்ததிர்வுக்குக் கடத் 
துப்பட்டை 0. 8% ஆகும். குறைந்த 'அதிர்வெண்களில் 
இந்தப் பட்டை குறுகலானது. மேலும் படிக ஓத்த 
திர்வியுடன் கம்பிச்சுருள்கள், மின் . தேக்கிகள் பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன.. இதில் குவார்ட்ஸ்ககு பதில் 
எத்திலின் டை அமின் , டார்ட்ரேட்: என்னும் 
செயற்கை: அழுத்த , மின்படிகம் : பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. ரிவி, 

வளிமம், நீர்மம், இண்மம் இவற்றில் 10* ஹொ 
சுக்கு மேலான அதிர்வெண்களை: உருவாக்க, 
அல்லது அவற்றைக் கண்டுபிடிக்க, அழுத்த மின்படி 

கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன . குவார்ட்ஸ், அம் 

வ் 

மோனியம்-டை-ஹைட்ரஜன் - பாஸ்பேட் ரோச்செல் 
உப்பு, பேரியம் டைட்டனேட் முதலியவை செவியுறு 
கருவிகளிலும் செவிகேளா ஒலியின் கருவிகளிலும் 
பயன்படுகின்றன.நீர்மம், இண்மம் இவற்றின் இயந்திர 

மின் எதிர்ப்பும், அழுத்த மின் படிகத்தின் இயந்திர 
மின் எதிர்ப்பும் கிட்டத்தட்டச் சமமாயிருப்பதால் 

திறமையான . ஆற்றல் "மாற்றம் நிகழமுடிகிறது. 
பெறப்படும் செவிகேளா ஒலி அலையின் வலிமை 
அழுத்த மின் படிகத்தின் இயந்திர வலிமையைப் 
பொறுத்து வரையறுக்கப்படுகிறது. "கொள்கை அள 
வில் செவிகேளா. ஓலி அலையின் வலிமை நீரில் 

குவார்ட்சுக்கு 2000 க 72 ஆகும், 

ளுக்கு இயந்திர மின் எதிர்ப்புப் பொருத்தம் மிகக் 
குறைவாகையால் வலிமை 4000 மடங்கு குறைவாகும், 

இருந்தாலும் இயந்திர மின்எதிர்ப்புப் பொருத்தத்தை 

- வளிமங்க 

அதிகப்படுத்துதல் இயலும். இரு. வேறுநிலைகளில் 
நிலைநிறுத்தப்பட்ட படிகத்துண்டுகள் இணைக்கப் 
பட்ட அழுத்த மின் அமைப்பினால் இது நிகழக் 
கூடும். மின்வாய்களில் மின் அழுத்தம் கொடுக்கும் 

போது அங்கங்கள் எதிர்த்திசையில்: உருக்குலைகின் ற 
வகையிலும், முறுக்கம் அல்லது வளைவு ஏற்படுகின்ற 

வகையிலும் : இந்த அமைப்பு - - அமையவேண்டும். 

பேரியம் டைட்டனேட் (BaTiO,), Gers™ அல்லது 

ரோச்சல் உப்பு முதலானவற்றுடன் கூடிய தொகுப்பு 
அமைப்பு, ஒலி வாங்கி, செவி ஒலிப்பான், ஒலிப்பதிவு 
கருவி முதலான வற்றில் பயன் படுத்தப்படுகன்றன . 

அழுத்த மின் விளைவைப் பயன்படுத்தி 24x 

10° ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான. நுண் 'அலை. அதிர் 
வெண்ணில் செவிகேளா ஒலி அலைகள் உற்பத்தி 
செய்யப்படுகின்றன. 

    

  

  
ஒத்த ஜிர்வு, நுண்ணலைக் குழி. 

படம் 6. அழுத்த மின் படிகத்தால், நுண் அலை பொ 
வெண்ணில், செவியுணரா ஒலி ஆலை உற்பத்தி ஆய்வு 

. அமைப்பு,



படம் (6)இல் இந்த அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அழுத்த மின் படிகத்தண்டின் முனைப்பரப்பு நுண் 

அலை ஒத்ததிர்வுக் குழியில் வலிமையான நுண் 

அலை. மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. செவி 

கேளா அலைகள் படிகத் தண்டின் வழி கடத்தப்படு 

இன்றன. மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலைகளில் ஆற்றல் 

சரிவு குறைவு. ் 

அழுத்தமின் விளைவுப் படிசுங்கள் மின் 

ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாய் மாற்றப் பயன்படும் 

ஆற்றல் மாற்றிகள், செவியுணரா அலையீயற்றிகள், 

ஒலிவாங்கிகள், ஒலி. ஏற்பீகள், அதிர்வெண் கட்டுப் 

படுத்தப்பட்ட குவார்ட்ஸ் அலையியற்றிகள் போன்ற 

வற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன . 

குவார்ட்ஸ் படிகங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

அலையியற்றிகள் 1 கிலோ. ஜஹொர்ட்ஸ் முதல் 

100 மெகா ஷஜஷெர்ட்ஸ் வரை அதிர்வெண் 

உடையனவாயும், 10°90 ஒரு பங்கு வரை 

அதிர்வெண் நிலைப்பாடு உடையனவாயும் உள்ளன. 

இப்படிகங்கள் அதிர்வெண் வடிப்பான்களாயும் 

பயன்படுகின்றன. படிகங்களின் மின் மறுப்பு, அதன் 

ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்ணுச்கு இருபுறமும் உள்ள 
அதிர்வெண் பட்டைகளில் உள்ள மின் குறிப்பலை 

களை மட்டும் செல்லவிடும். இத்தகைய அதிர்வெண் 

வடிப்பான் குவார்ட்ஸ் படிக ஒத்ததிர்விகள், தொலை 

பேசி அமைப்புகளில் ஊர்தி : அதிர்வெண்களைப் 

பிரிக்கவும், வானொலி. அமைப்புகளில் தேவையற்ற 

அஇர்வெண்களை நீக்கிக் குறிப்பலை அதிர்வெண் 

பட்டையை மட்டும் அனுப்பவும் பயன்படுகின்றன. 

அழுத்த மின் படிகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆற்றல் 

மாற்றிகள், படிக ஓலி வாங்கிகள், போனளனோகிராப் 

ஏற்பிகள், அழுத்த உணர் கருவிகள் போன்றவற்றில் 

இயந்திர விசைகளை மின் குறிப்பலைகளாக மாற்றப் 

பயன்படுகின்றன. நீரின் அடியில் ஆழமறியும் 

கருவிகளிலும், செவியுணரா ஒலியலைகள் கொண்டு 

தூய்மைப்படுத்தும் கருவிகளிலும், மின் ஆற்றலை 

இயந்திர ஆற்றலாய்: மாற்றப் பயன்படும் ஆற்றல் 

மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின் றன. குவார்ட்ஸ், 

அம்மோனியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட்,ரோச்சல் 

உப்பு, பேரியம் டைட்டானேட் போன்ற படிகங்கள், 

வளிம, திண்ம, நீர்மப் பொருள்களில் உயர் அதிர் 

வெண்களை அண்டாக்கவும், கண்டறியவும் பயன் 

படுசன்றன. 2.4%101? ஹெர்ட்ஸ் வரை உயர் அதிர் 

வெண் செவியுணரா அலைகள். இப்படிகங்களால் 

. உண்டாக்கப் படுகின்றன, 1960ஆம் ஆண்டில் லேசர் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டபின் அழுத்தமின் விளைவுப் படி. 

கங்களின் பயன்கள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. உயா் 

. அஇர்வெண்களில் லேசர் ஒளியைப் பண்பேற்றம் 

: செய்யவும் இவை பயன் படுத்தப்படுகின்றன. 

So, - 65. 

௮.௯.2. 35 

அழுத்தமூட்டிய ஊதுலை 545 

நூலோதி 

1. Berling, D.A,, Current D.R., Jaffe, H., Piezo- 

electric and Piezomagnetic maiterialsand their 

function in transducers, John Willey Ltd, New 

York, 1982, 

2. Cady, W.G., Piezo-electricity, Dover Publica- 
tion, New York, 1964. 

அழுத்தமூட்டிய ஊதுலை 

இயல்பான அழுத்தத்தைவிட அதிகமான அழுத்தத் 

இல் இயங்கும் கசதுலை அழுத்தமூட்டிய ஊதுலை 
(pressurised blast furnace) எனப்படும். இந்த 
அழுத்தம் ஒரு வளிமக் குழாயில் வளிமத்தை OH 'S 
துப் (10701164) பெறப்படுகிறது. இதனால் உலையில் 
குறைந்த விரைவுள்ள (161001(9), ஆனால், கூடுதலான 

  

  
  

   
  

  \\,       

அழுத்தம் ஊட்டிய ஊதுலையின் நிகழ்வரிசைப்படம் 

1) வன்பரப்புக் குழிவாய் இதழ், 8) தூய வளிம வழிகுழரய், 

5) காப்பு இதழ், 4) சமமாக்கும் இதழ், 5) ஓர் அமைப்பு வன் 

பரப்புக் கொட்டுகலம், 6) தாய வளிமம், 7) நெரிப்பு இதழ், 

௪) வீழ்படிவகத்துக்கு, 9) ஈர அடைவலயம், 10) இருபுறச் 

சிறகு இதழ், 11) வழிகை, 18) உலர் தூ? பிடிப்பி, 18) வன் 

யரப்பு மணிக்கலன்.



546 அழுந்தல் ஒட்டுக்கம்பளித் துணி 

பருமனுள்ள வளிமம் உலை வழியாகப் பாயும், 
இது உருகும் வேகத்தை அதிகரிக்கும். 

படவிளக்கத்தில் உள்ளபடி. இதனுடைய செயல் 
முறை வடிவமைப்பும் (00658 005120) இயக்கமும் 

மிக எளிமையபவை, இந்த வடிவமைப்பில் வளிமக் 

குழாயில் அமைந்துள்ள நெரிப்பு 3) senps (throttling 
142142) தவிர அழுத்தத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான 
துருத்தி (61௦௩6) ஒன்றும் அமைந்துள்ளது. இது 
அழுத்தத்தை 15 50 இல் வைத்திருக்கும். தற் 

காலத்தில் கட்டப்படும் உலைகளின் முதலீட்டுச் 
செலவு மிகக் குறைவாகவே கூடுகிறது. ஒரு புதிய 
துருத்தி தேவையிருந்தாலொழிய உலைகளை மாற்றி 
யமைக்கும் செலவும் மிகக் குறைவானதே. காண்க, 

இரும்பைப் பிரித்தெடுத்தல்; உயர்வெப்பநிலை 
உலோகவியல், . இரும்பிலா: ் se 

்.. இயக்க அழுத்தத்தைவிடச் சற்றே கூடுதலான 
அழுத்தத்தில் உலை செயல்பட்டாலும் இதனுடைய 
இயக்கத் திறமை, இந்த அழுத்தக் கூடுதலைவிட- மிக 

அதிகமான அளவில் மிகுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக 
7.5-10 Kscm களதமுத்தத்திலும், 0,75-118 500 மேல் 

மட்ட அழுத்தத்திலும் இயங்கும் ஊசதுலைநெரித்தலின் 
,போது 8-12, 5Ksem சளதழுத்தத்திலும் 1, 75- 

:5,0 Ksem மேல்மட்ட அழுத்தத்திலும் இயங்கும், 
இதனால் பின்வரும் மேம்பாடுகள் : விரைகள் றன 

1) உருகிய உலோக பனு பட (output) 20% 
i உயர்கிறது. பட அளி கட்டட 

2) ஒரு டன் இரும்பு- உண்டாக்குவதற்காக 
. உட்கொள்ளப்படும் கற்கரி (00%6). எரி 

| . பொருளின் அளவு 10% குறைகிறது. | 

- 4) ௨ண்டாச்கப்பட்ட ஒரு டன் இரும்பிலுள்ள 
். புகைத்தூசு (0116 05() 50% குறைகிறது. 

்... இதிலுள்ள ஒரே ஒரு குறைபாடு இதன் பேணுதற் 
செலவு கூடுவதாகும், தேயும் மணி மற்றும் ௧9 
குழாய்களின் (0611 8௦0 bleeder) பரப்புகளைச் சீர் 
செய்ய ஆகு கும் செலவு கூடுவதே இதற்குக் காரணம், 

8,75-14, 0850௯ இல் இயங்கும் "நாளொன்றுக்கு 
4,000 டன்கள் உருகிய உலோக : வெளியீட்டுத் தற 

௩னுள்ள ஊதுலைகள் தற்காலத்தில் வடிவமைக்கப் 
படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் 17,5-21 . 8000 மேல் 
மட்ட” அழுத்தமுள்ள, 8,000 டன் வெளியீட்டுத்திறன் 
"உள்ள ' ஊதுலைகள் தேவைப்படலாம்.-: மேலும் 
மேல்மட்ட வளிமங்களிலுள்ள ஆற்றலை ன் வரி 
சுழ்லிக்குள் (expansion turbine) Ge gy gs Aus -:. Uweir 
படுத்தலாம். காண்க, உலைக் கட்டுமானம்,” பதத 

அழுந்தல் ஒட்டுக்கம்பளித் துணி . 

இந்த ஆடைகள், அழுத்தி நீவி சர் செய்யும் செயல் 
முறைகளின் போது வெதுவெதுப்பான சவர்க்கார 

"நீரால் ஈரப்படுத்தப்படுகின்றன. இடைவிட்ட 

அழுத்தம் தொடர்ந்து தரப்படுகிறது. ஈரம், அழுத்தம் 
ஆகியவற்றின் தாக்கத்தால் இழைகள் பாய் போல் 
இணைந்து பின்னிக் கொள்கின்றன. எனவே துணி 
அகல நீளங்களில் சுருங்கும்; தறியிலிருந்து . வெளி 
யேறிய போதிருந்த புரிக்கட்டமைப்பு, பிறகு நிறைந்த 
செறிவான நெருங்கிய கட்டமைப்பை அடையும். 
கம்பளித் துணிகள் (001160 12471086) மணிக் கம்பளித் 
துணிகளைவிட . :(015160 8மா1௨) .. வேசுமாக 

அழுந்தும்.நிறைந்த அழுந்தலை (611102) ஏற்க, இழை 
குழைவான பஞ்சு போல் இருக்க வேண்டும். பாவு, 
சஏடையினும் : நன்கு முறுக்குறாததால் சுருக்கம் 
நீளத்தைவிட அகலத்தில் . கூடுதலாக இருக்கும். 

எனவே, தறியில் நெய்யும்போது, இந்த . அழுந்தல் 
செயல்முறையின் போது ஏற்படும் சுருக்கத்துக்கு எடு 
கட்டும் அளவுக்கு, அகலமாக நெய்ய வேண்டும்... ் 

நூலோதி: “ப ட பட்ட... 
Grosicki, Z.,. Watson’s Textile ‘Design & Colour, 
‘.a..7th Edition, . Newness—Butterworth, London, 

ட் 1980. ர ர ப்ர ் 

உ ட்டம் வட்ட ட்ட டட. ம் 

அழுந்தல் சம்பளியாடை ட்ப, ட்ட 

Ure உட் : eB Sg ட் அஷ் 

Benny, அல்லது பச்சைச் சுடர் நிறத்தில் . துணியில் 

சாயமூட்டும் இயல்பு நெசவுமுறையில் தயாரிக்கப்படும் 

மிக .அழுந்தலுள்ள கம்பளியாடையே இது. இதன் 

பற்பல குஞ்சம் பரந்து, நிற்கும், பிட்ட 

டத ளை heh Ba Ma pede dt te has abs ் 
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பஸ்டர் பப i ER BS aa ey. ட்ட அரந்தன்டை ப பட பட்ட டப 
-அழுத்தல்' ஆடையில் : PiantSteianly புரி ஏதும். இல்லா 
இழைநிலைக் (116002) கட்டமைப்பே.இது. கம்பளி 
இழை நூற்பு 'எந்திரத்திலிருந்து ‘(woollen . carding 
machine) பெறும் ' கம்பளி “இழைகள் தேவையான 
தடிப்பு. (கனம்) வரும் வரையில் :ஒன்றனமேல் : ஒன் 

றாககீ 'குத்துப்போக்கிலும், தேவையான ' நீளம் 'வரும் 

வரையில் கிடைப்போக்கிலும் ''அடுக்கப்படுகின் றன. 

இவை பின்பு ஈரப்படுத்தப்பட்டு, நீவப்படும்போது 

வ க oe ॥ 
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இழைகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பாய்போல் 
மாறுவதால் ஒரு செறிந்த கட்டமைப்பு உருவாகிறது. 
இந்த ஆடை. அழுந்திய குல்லாய்கள் கையுறைப் 
புறணிகள் (21016 110125), மேசை விரிப்புகள், தரை 
விரிப்புகள் ஆ௫ியவற்றிற்குப் 'பயன் படுகிறது. பயன் 
பாட்டுக்கேற்றபடி . இவ்வகை imines தரமும் 

தடிப்பும் மாறும். 

நெய்த அழுந்தலாடை ' (woven felt). இது இமை 
. மூகப்புடைய கம்பளித் துணியாகும். இது : நெய்த 
இழைக் கட்டமைப்புப் புலப்படாமல் அழுந்தலாடை 
களின் கட்டமைப்பே தோன்றும்படி நன்கு அழுத்தப் 
பட்டுப் பாய்போலாக்கப்படுகின்றது. நெய்த அழுந்த 
லாடைகள் 50 விழுக்காடு அளவு அகலத்திலும் நீளத் 
தலும் சுருங்கும். இவ்வாறு , சுருங்க ஆடை வலி 
வானது;' உறுதியானது; -.' அழுந்தலாடையைவிட 
Gem (elasticity) உடையது. 

நூலோதி 31. உ ப ் 

Grosicki, Z., Watson’s “ Textile Design and Colour, 
7th Edition, Newness-Butterworth, London, 
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அழுந்திப் திண்வரித் துளிகள்," டன். ம் 

1 க 

அதிகமடக அழுந்திய புடைப்புடைய 'அன்பனித் 

துணியே இது.' இதன் ' பரப்பு சுடர்விடும் சிற்றிழை 

களான . ° Haitoullsenen™ (0௨5) . உடையது. இவை 

துணியின் 'நெடுக்கு © வாட்டத்தில் : அமைந்திருக்கும். 
நெய்த ? அமைப்பும் : “கட்டமைப்பும் . முழுதும் :. உள். 

் மறைந்திருக்கும்.” ! இதன்:-* நெசவு அல்லது. யாப்பு. 
! அழுத்தல் ' செயல்முறையால்”' மிக 'அடர்ந்ததாகவும் 

இழை வளமுடையதாகவும்,' - புடைத்தல் : (815102) 

‘ செயல் முறையால் இழைகள் பரப்பிக் கொண்டுவரப் 

பட்டு நீட்டி ஒரே இசையில் அமையும்ப்டி சீவப்படும் 

(combed). "துணியைக் கொதிக்க, வைப்பதால் மினு: 

மினுப்பு "ஊட்டப்படுகிறது. பெட்டித் துணிகள், 

வீளையாட்டு மேடைத் 'துணிகள்,' ஒட்டுநர்த் துணி? 

கள்," கண்ணிகள், . பின்னிய _பருத்தியாடை. , ஆகிய 

துணிகளுக்கு இது பயன்படும். நூலாகவோ, கம்பளி, 

யிழையாகவோ, நெய்த: துணியாகவோ இவை சாய்' 

மூட்டப்படுகின்றன. uo Pea Spey 

18 By ண்ட் ப், ட்ட Bahia) 

நூலோதி ட த கடட டி 

Grosicki,  Z., ‘Watson’s ; .. Textile Design — ‘and 
“1 Colour, 7th , Edition, Newness- -Butterworth, 

Londons 1980. gon டவ பகு பட 

SH. &. 2 _ 35 <9, = 

அழுந்துப் பொருத்து 547 

அழுந்துப் பொருத்து, 

பொறியியல் துறையில் அழுந்துப் பொருத்து (0688 
fit), இடைநிலைப்பொருத்து (118051110௩ 111), இடை 
வெளிப்: :.பொருத்து.. (01681௧௨௭௦6 111) என, மூன்று 
வகையான பொருத்துகள் . வழக்கில் உள்ளன. 
அழுந்துப் பொருத்து என்பது தண்டு போலுள்ள 
உறுப்பு ஒன்றை அதைவிட அளவில் குறைந்த துளை 

ஒன்றினுள் அமுக்கிப் பொருத்துவதால் கிடைக்கும் 
பொருத்தாகும். , இடைவெளிப் பொருத்தில் துளை 
யின் அளவு, தண்டின் அளவைவீட அதிகமாக இருக் 
கும். ஆனால். இடைநிலைப் பொருத்தில் தண்டின் 
அளவு துளையைவிடச் சிறிதளவு அதிகமாகவோ 
குறைவாகவோ. இருக்கலாம். வ 

அமூந்தும் பொருத்தில் உள்ள தண்டின் அள வுக்கும் 
துளையின் .. . அளவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை i 

குறுக்கீடு (interference) என்று கூறலாம், அழுந்துப் 
பொருத்தின் பயன்பாட்டைப் பொறுத்துக் குறுக் 
கீட்டின் அளவு. நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, எடுத்துக் 

காட்டாக ஒரு தாங்கியின் பூண் (06ரர்பத bush) 
ஒன்மைச் சட்டகத்தில் (17806) பொருத்தும்பொழுது, 
பூண் வெப்ப ஏற்றத்தாழ்வினால் கழன்றுவிடாத 
அளவுக்குக் குறுக்கீடு இருக்க வேண்டும். அதேபோல் 
ஒரு சக்கரத்தை அதன் இருசுடன் (8௩16) இணைக்கும் 
பொழுது இருசின் மூலம் சக்கரத்திற்குச் செல்லும் 
தருக்கத்தைத்(10:046) தாங்கிக்கொள்ளும் அளவுக்குக் 
குறுக்கீடு இருக்க வேண்டும். மேலும் குறுக்கீடு 
பொருத்தப்படும் உலோகங்களையும் பொறுத்தது. 
அதாவது, . உலோகத்தின் மீட்சி மட்டு (௦01119 

௦8 6185110104) குறைவாக இருந்தால் குறுக்கீடு அதிக: 

மாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே அலுமினிய௰ச் சட்ட 

கத்தில் பொருத்தும் பொழுது குறுக்கீட்டின் அளவு 
எஃகுச் சட்டகத்தில் பொருத்தப் பயன்படும்: -குறுக் 
கட்டைவிட - ஏறத்தாழ மூன்று மடங்காக இருக்க. 
வேண்டும். - .. , ட 

அழுந்துப் பொருத்தை அடையும்பொழுது ஏறத்' 
தாழக் குறுக்கீடு அளவுக்குத் தண்டு சுருங்கவோ 

துளை விரியவோ செய்யும். அப்பொழுது சுருங்கிய 
அளவுக்கோ :- விரிந்த 'அளவுக்கோ தகுந்த தகைவு 

(501655) - பொருத்தப்பட்டன இரண்டு. உறுப்பு, 
களுக்கி௮டையே ஏற்படுகின்றது. பொருத்தின் பரப் 
பளவால் .மேற்சொன்ன தகைவைப் பெருச்சினால் ' 
விசை (10106) கிடைக்கும், விசையை உராய்வுக்கெழு ' 
வால் ., (coefficient of friction) பெருக்கினால் 
'பொருத்தின் விசை கிடைக்கும். இந்தப்பொருத்தின் 
விசைதான பொருத்தப்பட்ட இரண்டு உறுப்பு 
களையும் பிரிந்துவிடாமல் வைத்துக்கொள்கிறது; 

அழுந்துப். பொருத்தை விசைப். பொருத்து"
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(0106 (11), சுருங்குப் பொருத்து (811௦% fit), உறைப் 
பொருத்து (176626 116) என்ற: மூன்று விதங்களில் 
அடையலாம். விசைப் பொருத்து என்பதில் தண்டு 
துளைக்குள் விசையினால் தள்ளப்படுகிறது. இதில் 
வல் அழுந்துப்பொருத்து (02813) றா85 114), நடுத்தர 
apg Guragss (medium press 710), மெல் 
அழுந்துப் பொருத்து (1124 றா855 111) என மூன்று 
வகைகள் உண்டு. மெல் :'அழுந்துப் பொருத்தில் 

குறுக்கீடு சிறியதாகவும், வல் அழுந்துப் பொருத்தில் 

குறுக்கீடு பெரிதாகவும் இருக்கும். வேண்டிய குறுக் 
கீடு அமையத் துளைகளையும் தண்டையும் செய்யும் 
பொழுதே: அதற்குரிய பொறுதியோடு (tolerance) 

தாயாரிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, வல் 

அழுந்துப் பொருத்துக்கு 11, 1, நடுத்தர அழுந்துப் 
பொருத்துக்கு 17, ற,, மெல் அழுந்துப பொருத்துக்கு 
17, ம, என்று துளைக்கு 11, பொறுதியும் தண்டுக்கு 
ற, அல்லது ற, அல்லது 1, என்ற பொறுதியும் அமையு 
மாறு தயாரிக்க வேண்டும். மெல் அழுந்துப் பொருத் 

தைக் கை அழுத்தத்தால் பெறலாம். நடுத்தர .அழுந் 
துப் பொருத்தைப் பெறச்: சம்மட்டி (hammer), 

நெம்புகோல் (51ற16 1881), இருகு (80) போன்ற 
சிறு ' கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, வல் 
அழுந்துப் பொருத்தை அடைய நீரியல் அழுத்திகள் 
(பூம்்40110 றா65508) போன்ற பெரிய ° எ்ற்ணங்கிள். 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பட்டன 

சுருங்குப் பொருத்து என்பதில் ஜனனயுள்ள: 
உறுப்பைச் (200“0-இலிருந்து 300 வேரை) சூடேற்றி, 
துளையின் அளவு பெரிதாக்கப்படுகின்றது. இப். 
பொழுது தண்டு துளைக்குள் எளிதாக 'வைக்கப்படு 

கின்றது. பிறகு துளையுள்ள உறுப்பைச் சுற்றுப்புற 
வெப்ப நிலைக்குக் குளிர வைக்கும்பொழுது . அது 
தண்டை இறுக அணைத்துக் கொள்கிறது, இதே 
போல் உறைப்பொருத்தில் தண்டு (--506-இலிருந்து 
1900: வரை) குளிர்ச்சி . செய்யப்பட்டு தண்டின். 
அளவு குறைக்கப்படுகின் றது. பிறகுஅது துளையினுள் 
வைக்கப்பட்டு அதன் வெப்பநிலை சுற்றுப்புற வெப்ப 
நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டுப் பொருத்து அடையப்படு 
கின்றது. ்் 

் இந்த அழுந்துப் பொருத்துதிதாக்கெள், பூணைச். 
சட்டகத்தில் பொருத்துவதிலும், பல் சக்கரத்தைத் 

(gear) தண்டுடன். இணைப்பதிலும்,. வணரித், 
தண்டைத் ( crank shaft) தயாரிப்பதிலும், . இரயில் 
சக்கரங்கள் தயாரிப்பதிலும் இன்னும் பல ail 
தயாரிப்பதிலும் அதிகமாகப் பயன்படுகின்றது. . 

ரர இடி. 

நூலோதி ் 

H.C. Conway, Engineering | Tolerances, Sie Isaac 
Pitman and Sons Ltd., London 1966. 

அழுந்து புண் 

அழுந்து புண் (0ா858016 5016), படுக்கைப் புண் (067 
8016), ஊட்ட வழிச் சீழ்ப்புண் (trophic 01) என 
இருவகைப்படும், | 

படுக்கைப்புண். இது தோலிலும், ' தோல்&ழ்த் 
இசுக்களிலும் (08581 . (18506) . நெடுநாட்களாகப் 
படுக்கையிலேயே படுத்திருக்கும் நோயாளிகளைப் 
படுக்கை அழுத்துவதனாலி உண்டாவது. 

ட ஊட்ட வழிச். சீழ்ப்புண், . இது மத்திய நரம்பு 
அல்லது FH Mase Hoty Hellev(peripheral nerve distri- 
01௦0) ஏற்படுவது. எடுத்துக்காட்டு: முதுகுத்தண்டுக் 
காயங்கள் “தொழுநோய்,சுற்றயல் நரம்புக் காயங்கள் . 

இப்புண்கள் நெடுநாட்களாகப் படுக்கையிலேயே 
படுத்த படுக்கையாகக் கிடக்கும் பலவீனமுற்ற 
நோயாளிகளுக்கும், வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கும், 
முதுகுத்தண்டுக் காயங்களினால் ஏற்படும் அசை 
வின்மையாலும் உண்டாகும், ் 

இப்புண்கள் தோன்ற உட்காரணங்கள், வெளிக் 
காரணங்கள் என இரண்டு உள்ளன. உட்காரணங் 

கள் இசுக்களில் உயிர்ச்சத்துக் குறைவும், அழுத்தத் 

திற்கு திசுக்களில் எதிர்ப்புக் குறைவும் ஆகும். 
இதனால் திசுக்களில் அழற்சி உண்டாகித் திசுக்களின் 

அழிவும் ஏற்படுகிறது. 

இரண்டு வெளிக். , காரணங்களாவன:' அமுக்கி 
மும், நைந்து மெலிதலுமாம், இவற்றால் : ஏற்படும் 

விளைவு அமுக்கத்தின் செறிவு, காலம், திசை ஆலய 
வற்றைப் பொறுத்தது. மாவுக்கட்டுகளையும் (018516 
of paris), சிம்புகளையும் (511018) என்பு முறிவுகளில் 

இச்சைக்கு உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அழுந்து 

புண்கள் தோன்ற வாய்ப்புண்டு. 2 

எலும்புகள் புடைப்பாக உள்ள” இடங்களில் 

அழுந்து புண்கள் தோன்றும், எடுத்துக்காட்டு? 

குதிகால்கள், கணுக்கால், உச்சிமுனைகள், புட்டம், 

தோள் பட்டைகள், கபாலம், : 

(அ) “அமுக்கப்பட்ட இடத்தில். தற்காலிக அழற 

(inflammation) ‘oHu OS DadHgs Crgwbler NS 
தோல் வந்திருக்கும். இப்பொழுது, நோயாளியின் 
நிலையை மாற்றி அவ்லிடத்தில் . பிசைந்துவிட்டால் 
(455826) சிவப்புநிறம் நீங்கிவிடும். 

்... (இ) நிலையான இசு அழற்சியும் இசுச்சேதமும் 
ஏற்பட்டு விட்டால் அமுக்கத்தை நீக்கிய பின்னரும் 

அமுக்கப்பட்ட இடம் சிவந்தும், இடமாகவும் காணப் ' 
படும். மேல் தோல் இறந்ததும் அது வடியும் புண்ணா



கின்றது. மேல்தோல் இறவாத நிலையில் கொப்புளம் 
உண்டாகின்றது. இது உடைந்து புண்ணாகின்றது. 

(இ) ஊடுருவும் BAe) (penetrating necrosis), 
தோல்்&ழ்த்திக, நார், தசை, எலும்பு யாவற்றையும் 
அழித்துக்கொண்டு உட்செல்லும். ஆழத்திலுள்ள 
இசுக்களின் நசிவு, தோலின் நசிவைக் காட்டிலும் 
மிகுதியாக இருக்கும். ஆகவே அது சுரங்கம் போன்று 
குடைவாகவும் தோன்றும். தொழுநோயாளிகளில் 
இப்புண்கள் பாதத்தில் தோன்றும். 

தடுப்பு முறை. அழுந்து புண் வராமல் நோயாளி 
யைப் பாதுகாத்தல் மிகவும் முக்கியம் ஆகும். அது 
மிகக் கடினமான செயலும் ஆகும். எனவே தடுப்பு 
முறை முதன்மையானது. டட ; 

முதலுதவியாக நோயாளியீன் புடைப்பாக உள்ள 
எலும்புப் : பகுதிகளில் பஞ்சு வைத்து அழுத்தி 
மென்மையாக்க வேண்டும், ' பின்னர் நோயாளியை 

இரண்டு மணி நேரத்திற்கு : ஒரு :மூறை மாற்றிப் 
புரட்டிப் போட .வேண்டும்.. அலைப் படுக்கையில் 

அல்லது : நுரை 'மெத்தைப் படுக்கையில் . அல்லது 
சழ்ப்புறமிருந்து காற்று வரக்கூடிய: படுக்கையில் 
படுக்க வைக்கவேண்டும். சிவந்திருக்கும் இடங்களில் 
ஸ்பிரிட் தடவிப் பிடித்து விட்டு, டால்க்கம் மாவும் 

தூவி விட வேண்டும். 
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சிகிச்சை, அழுந்து புண் உண்டாகிய பின் அதில் 
உள்ள நுண்ணுயிரிகளைச் சோதித்து அவற்றைக் 
கொல்லும் நுண்ணுயிரிக் கொல்லிகளை (௨116101108) 
உபயோகப் படுத்தவேண்டும். அழுகிப்போன இழை 
யங்களை வெட்டி எடுத்துவிட்டுத் தூய்மைப்படுத்திப் 
ருண்ணை ஆறச் செய்ய வேண்டும். தானே ஆறாத 

புண் ஆயின் ஒட்டு மருத்துவ முறையில் (ற188(16 
6பா2ஊ) புண்ணை ஆற்றவேண்டும். ் ் 

லகி, 

நூலோதி 

Guttmann, L. Med. Times. N. Y. Vol. 73, 1945. 

Guttmann L. Lancet Vol. 1. 1945, 

அள்ளுவாளிகள் 

தளர்ந்த (loose) நியையிலுள்ள மண்; மணல், நிலக் 
கரி, கனிப் பொருள்கள், தானியங்கள் ஆகியவற்றை 

ஒரிடத்திலிருந்து அள்ளித் தூக்கி வேறு இடத்தில் 
சேர்க்க அள்ளுவாளிகள் (grab buckets) wweorD 

இன்றன, பத்து பரு மீட்டர் வரை கொள்ளவும், 
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பதினைந்து. டன் வரை எடை .தூக்கும்.: இறனும் 
கொண்ட  அள்ளுவாளிகள் பயன்படுகின்றன. 
அள்ளுவாளியைப் பயன்படுத்தத் தூக்கு” எந்திரங்கள் 

(ஏந்திகள்) தேவை. . , 

இதன் முக்கியப் பகுதிகள், 1, சேர்த்து அள்ளும் 
இரண்டு தாடை போன்ற அள்ளிகள் (Scoops), 
2, அள்ளிகள் இயங்கும் அச்சு 3, தூக்கும் எஃகு வடம், 

4. தாடைகளை மூடவும் இறக்கவும் பயன்படும் எஃகு 

வடம் 5, இயங்கும் வடத்தைச் சுற்றும் உருளை? 
6. உருளையுடன் இணைந்த பிணைக்கும் சங்கிலி 

7. தாக்கும் வடத்துடன் தாடைகளை இணைக்கும் 

கைகள் என்பனவாகும். படத்தில் (பக், 549) அள்ளு 

வாளியை அள்ளும் நிலையிலும் மூடிய நிலையிலும் 
காணலாம். 

வேலை செய்யும் முறை, இயக்கு வடம் தளர்த் 
தப்படும்போது தாடைகள் விரிவடைவதுடன் 
பிணைக்கும் சங்கிலியும் கழே இறங்கும். இந்த விரிந்த 
நிலையில் அள்ள வேண்டிய பொருட்குவியலின் மீது 
வாளி இறக்கப்படும். பிறகு இயக்கு வடத்தை இறுக 
GUSTY, அது சுற்றப்பட்டுள்ள ௨௬ளை பிணைக்கும் 
சங்கலியைச் சுற்றிக் கொள்ளும், எனவே, அப்போது 
தாடைகள் ஒன்று சேர்ந்து குவியும்;  குவியும்போதே 
வாளியில் பொருள் அள்ளப்படும். “ பின்பு தூக்கும் 
வட;த்தைத் தூக்கு “ ஏந்தியின் மூலம் ! ் இழுப்பதால் 
வாளி மேலே எழும். இந்த நிலையில் தூக்கு ஏந்தி 
யின் மூலம் வாளியைத் தேவையான இடத்திற்குக் 
கொண்டு செல்லலாம், வாளி சரியான இடத்தை “ 
"அடைந்தபின் முதலில் தூக்கும் வடத்தைத் தளர்த் 

| . A 

2 ட்டா h, /. 
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Gurgsscmr Quis wonGuwig அதன். 

அழுத்தமானி 

திப் பொருளைக் குவிக்க . வேண்டிய தளத்தின் மீது 
இறக்க வேண்டும். பின்பு. இயக்கும் . வடத்தைத் 

தளர்த்த, தாடைகள் விரிந்து, - வாளியிலிருந்த 
பொருள் கீழே விழும், மறுபடியும் . அள்ளுவதற்கு, 
தாடைகள் விரிந்த நிலையில்: தூக்கு : வடத்தைக் 
கொண்டு, 'வாளியைப் பழைய இடத்தில் . சேர்க்க 

லாம். காண்க, அகழ் எத்திரகிகள். 7 . 

a A Corr, 

அளக்கும் துளைவாய் mo 

ஒரு குழாய் வழியாகச் சசல்லும். பாய்மத்தன்' 
அளவைக்..கணிக்கு, அதன் குறுக்கே பொருத்தப் 
படும் துளையுடைய 'தகட்டுச் சுவர் “அளக்கும் தளை 

வாய் (metering . orifice) எனப்படுகிறது. பாய்ம 
ஓட்டத்தை அளக்கசவும் கட்டுப்படுத்தவும் இது பயன் 
படுகிறது. எண்ணெய்கள், : காற்று, , வளிமங்கள், 
நீராவி, பிற ஆவிகள் ' ஆகியவற்றை”. அளப்பதற்கு 
இதைப் பயன்படுத்தலாம். அளக்கும் துளை வட்ட . 
மாகவோ, சதுரமாகவோ இருக்கும். : கூர்முனை 
பாய்வுத் இசையில் முன்பக்கம் இருக்கும், உக 

ஸ் . ic t Bg 

நீர்மம், வளிமம் இரண்டி லும் தவள்வாய் அவற். 

றின் அழுத்த ஆற்றலை : இயங்கு ஆற்றலாக 
6572) '" மாற்றுகின்றது. --- நீர்மத்தைப் 
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அழுத்தக் குறைவு. வளிமத்தின் வெப்பநிலை விரை 
வைக் (161௦௦1) கூட்டுவதற்குப் பயன்படும். இந்த 
வெப்பநிலையும், அழுத்த மாறுபாடும் துளைவாயி 

னால் ஏற்படுபவை, ' ஓர் அணையின் மதகிலிருந்து 

வெளியேறும் நீரின் விரைவு அணையின் மேல்மட்டத் 
'இலிருந்து தடையிலாது விழும்போது, மதகுஇருக்கும் 
அழத்தை அடையும் போதுள்ள விரைவுக்குச் சமமாக 
இருக்கும் என்பது டாரிசெல்லியின் தேற்றம். அதன் 

படி  (2gh)?, இதில் ஈ - பாய்மத்தின் விரைவு, 
ம. அழுத்தம், 8 = ஈர்ப்பு முடுக்கம். வெளியேற்றம் 

Q= Ca “AQgh)t இகல் & எ. மததின் பரப்பு, 

௩ -' நீர்மட்ட ' உயரம், ௪ நீர் வெளியேற்றுக் 
கெழு, அளக்கும் generat இச்சமன்பாடு : பயன் 
படுகிறது. . ப்ட் ் 

" அளக்கும் துளைவாயன் டினா வடிவமைப்பை 
படம் 1ல் (பக். 550) காண்க, அதில் துளைவாயின் 

முன்னும் பின்னுமுள்ள அழுத்தம்: (ப), 1) அளக்கப் 
படுகிறது. குழாயின் அட்டில் துளையின் விட்டமும் 
1s as ஆயின், ae 

1 os 

Q= Coa a any “10 வருக்க 8 
க எ a; 

இதில் ந ற, ரூ, த2 9.81 மீட்டர் / நொடி”, 
'துளையின் ' வழியாக ஒரு : வளிமம் செல்லும்போது 
அதன் : பருமன் கூடினால் அதற்கென வீரிவுக்கூறு 
ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும். வெப்ப நிலையினால் 
வளிமம் வறுபடும்போதும் அதற்கெனவும் ஒரு 
வெப்ப வீரிவுக் கூறு சேர்க்க வேண்டும். காண்க, 

டாரிசெல்லி இதற்றம்; 'தொண்டைக்' குழல் (venturi 
tube). ன ச் 

en a weet owe gt - Ma, Bled, 

நானோதி , 
witty a j 

American Society of “Mechanical Engineers, : Fluid 

Meters, 5th Edition , ASMEO, New York, 1959. 
ra? 

'அளக்கையியல் 

'நிலக்கோளத்தின் மேற்பரப்பிலோ, மேலோட்டிலோ 
அல்லது வானவெளியிலோ உள்ள ஒரு புள்ளியையோ 
ஒரு பொருளையோ. இடப்பரப்பையோ பார்த்து, 
அறிந்து, குறித்து, அளவெடுப்பதும், எடுத்த அளவை 
வரைபடத்தில்: குறித்து வைப்பதும். அளக்கையியல் 
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எனப்படும். குடியிருக்கும் வீடு, நடக்கும் தெரு, 
வாழும் கிராமம் : அல்லது. நகரம், செல்லும் 
san DF சாலை, நெடுஞ்சாலை, குடிநீர்க்கு[ றாய், ' 
கழிவு நீர்க்குழாய் 'அமைப்பு,. பயிரிடும் நிலம், 
வீட்டு மனை, ஆகியவற்றின் எல்லைகள் மாறாமல் 

செய்யப்படும் பதிவுக்கும் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்கும் 
பாசன நீர், தொழிற்சாலைகள்,. காலங்காட்டும் 
கருவி முதலிய யாவற்றையும் சீராக அமைப்பதற்கும், 
பாதுகாப்பதற்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது 

அளக்கையியல், : 

வரலாறு. பழங்கால மனிதன் :.தான் வாழும் 
இடத்திலிருந்து உணவு தேடிச் செல்லும் இடம் 
வரை. சென்ற பாதையில் விட்டுச்சென்ற இலைகளோ, 

பூக்களோ, சும்புகளோ, அவன் வழியின் அடையாள 
மாக விளங்கி, அவன் *காலடி எண்ணிக்கை' அளவு 

கோலாக அமைந்து அவன் இருப்பிடம் திரும்ப ௨த 

வியது. தன் இருப்பிடத்தைக் குறித்துக் கொள்ளவு.ம் 
அடையாளம் வைத்த! : மீளத் திரும்பவும் மனிதன் 
செய்த இம்முதல் முயற்சியே அளக்கைபியலின் 
தொடக்கம், 

பண்டைத் தமிழகத்தில் சிறு அலகாக விரல் 

இருத்தது. ஆறு விரல், ஒரு சாண்; இரு சாண் ஒரு 
முழம்; இரண்டு முழம் ஒரு கோல்; 4 கோல் ஒரு 
தண்டம்; 500 தண்டம் ஒரு கூப்பிடு தூரம்; இரண்டு 
கூப்பிடு தூரம் ஒரு யோசனை; நான்கு யோசனை 
ஒரு காதம், 

கோல் 33 அங்குலத்திற்குச் சமம். பூம்புகாரில். 
புதைந்திருந்த ஒரு grader அகலம் 34 அங்குலம் 
அல்லது 84 செ. மீ. இத்த அளவுமுறை கடந்த 2000 
ஆண்டுகளாகத் தமிழகத்தில் வழங்கி வருன்றது. 
மா, காணி, வேலி போன்ற பரப்பளவுகள் வயற் 
காட்டை அளப்பதற்குப் பயன்பட்டன, குடும்பு,. 
கண்ணாறு போன்றவை சர், நகரங்களைப் பகுக் 
கப் பயன்பட்டன. புகார், மதுரை, காஞ்சி போன்ற 
திட்டமிட்ட நகரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. பேர 
ரசன் இராசராசன் (985-1014) காலத்தில் நிலஅளவு : 
'கள் நாடு முழுவதும மேற்கொள்ளப்பட்டுப். புத்த 
கங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன., பின்னர் வந்த 
சோழப் பேரரசர்கள் காலத்திலும், விசயநகர மன் 
னர்களின் காலத்திலும், அவ்வப்போது மறு அளக் 
கைகள் செய்யப்பட்டன. ன ் 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு தண்டம் 11! நீளம் (132 
அங்குலம்), இது 4 கோல் = 8 முழம் = 16 சாண் 
௩ 96 விரல். இதே 132 அங்குல நீளம் ரோமானி 
யார்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனைப் 
ப.த்தாகப் பகிர்ந்து 19,2 அங்குல நீளத்தை ஒரு அடி 
என அவர்கள் வைத்துக் கொண்டனர், .. +
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தமிழ்நாட்டில் சாண் என்பதை அடி என்றும் 

வழங்கினர். உள்ளங்கையை விரித்து வைத்துப் பெரு 
விரலுக்கும் சுண்டு விரலுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 
சாண் ஆகும். காலின் பெருவிரலுக்கும் குதிதாலுக் 
கும் இடைப்பட்ட தூரம் அடி. நடுவிரல் நுனியிலி 
ருந்து முழங்கை வரை உள்ளது இரண்டு சாண், 
உடலுறுப்புகள் வைத்துப் பெயர்பெற்ற அளவுகள் 
பின்னர் செம்மைப் படுத்தப்பட்டு மாறாத செந்தர 
அளவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. கோயில் போன்ற 

பொது இடங்களில் அளவு கருங்கல்லில் செதுக்கி 
வைக்கப்பட்டது. 

இ.பி. 1767இல் இராபர்ட் இளைவால் நிலஅள 
வுத்துறை தோற்றுவீக்கப்பட்டது. 10.4.1802இல் 

கர்னல் வில்லியம் லாம்ப்டன் இந்தியாவின் பெரும் 
முக்கோண : அளக்கையைத் துவக்கி வைத்தார். 
சென்னை பரங்மைலையிலிருந்து அண்ணாசாலை 
அரசினர் தோட்டத்தை இணைத்த கோட்டையே 

அடிப்படைப் புவிக்கோடாக அளந்து கொண்டு, இவ் 
வளக்கை தொடங்கியது, தொடங்கி 68 ஆண்டுகளுக 
குப்பின் இவ்வளக்கை சென்னையில் முடிவுற்றுத் துல் 
லியமாக்கப்பட்டது. 

உலகில் பிறநாடுகளில் அளக்கையியல் வரலாறு. 
புதிய கற்கால மனிதன் சிறு குறிக்கோடுகள் வரைய 
முயன்றுள்ளான், ஓர் எகிப்திய பெருந்தனக்காரரின் 
தோட்ட மாளிகையின் வரைபடம் 8ஆம் தலைமுறை 

**இபியன்'” கல்லறையில் காணகடைக்கிறது. அதில் 
இரண்டு சங்கிலி அளக்கையர் சிறு வயலை அளக்கும் 

சிறுபடம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. கி.மு, இரண்டாம் 
நூற்றாண்டில் கிரேக்க அறிஞர் **டாலமியின்' 
எழுத்துக்களில் நிலஅளவை குறிப்பிடப்படுகிறது. 
எடப்தியரின் பிரமிடுகள் அக்காலத்தில் அவர்களின் 
'அளக்கையியலின் திறமையை விளக்கும். கிடைக் 
கோட்டையும் - குத்துக் கோட்டையும் அளக்கும் 
மூலைமட்ட' அமைப்பு ரோமானியர்களுக்கும் டப் 

தியர்களுக்கும் தெரிந்திருந்தது. 

ஒரு அடி 13.28” அளவுள்ள பத்தடிக் கம்பை 
- ரோமானியர்கள் . பயன்படுத்தினர். கிரேக்கர்கள் 

பெர்சிய வளைகுடாவிலிருந்து. சிந்துவெளிக்கு இந்தி 
பாவை நாடி வரும் வழியில் கி.மு. 3925இல் மரக்கம் 
பங்களை வழி அடையாளமாக நமட்டுச் . சென்றனர். 

கி.மு. 1600ஆம் ஆண்டுவாக்கில் சீனர்கள் : காந்தக் 
கல்லையும் காந்தவட்ட அளக்கையையும் அறித்திருத் 
தனர். [ 

அராபியர்கள் “அஸ்ட்ரலோப்” ் சருவிமைப் 
பயன்படுத்திக் கடல் அளக்கையை மேற்கொண்டனர். 

இ.பி. 1450ஆம் ஆண்டுவாக்கில். அவர்கள் .காந்த 
வட்டையைப் பயன்படுத்தி கடற்கரையோர அளக்கை 
எடுத்து வைத்தனர். தாங்கள் பயணம் சென்ற 

ச் 

நாட்டின் கடற்கரைப் பகுதிகளையும் அளந்தெடுத்து 
வைத்தனர். வாஸ்கோடாகாமா கி.பி, 1498இல் 
இந்தியா வந்து மேற்குக் கரையில் இறங்கியவுடன் 
கடற்கரை அளக்கை வரைபடம் அவருக்குக் காட்டீப் 

பட்டது எனக் கூறப்படுகிறது. கி.பி, 7615இல் 
**வில்ப்ரடுஸ்நெல்'” என்ற டச்சு நாட்டுத் கணக்கியல் 
அறிஞர் முக்கோண அளக்கையியலில் புவி அச்சுக் 
கோட்டின் வளை தூரத்தை அளந்து காட்டிச் சிறப் 

புப் பெற்றார், 75ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக் 
கப்பட்ட அச்சு எந்திரம் அளக்கையியலின் வரை 

. படம் தயாரிப்பதையும் படி எடுப்பதையும் விரைவு 
படுத்தி அளக்கையியலுக்கு ஒர் வேகம் கொடுத்தது. 

உலக நாடுகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் 
நாட்டுப் பொது அளக்கையியலுக்கான அமைப்புகள் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டன. அமெரிக்காவில் ஜார்ஜ் 
வாஷிங்டன் காலத்தில் கி.பி. 1785ஆம் ஆண்டு 
அளக்கையியலுக்குத் துறை ஏற்படுத்தப்பட்டு: நாடு 
தழுவிய பொது நிலஅளவை தொடங்கப்பட்ட து. 
அதுபோல் இங்கிலாந்து நாட்டிலும் அயர்லாந்தின் 
கிராம்வெல்லின் தோட்டத்தில் வில்லியம் பெட்டி 

என்பவரால் கி.பி, 7655-56 இல் நிலஅளவை செய் 
யப்பட்டது. 

இவ்வாறாக நீண்ட வரலாற்றுக்குப் பின்னும் 
கி.பி, 1949இல் பன்னாட்டு மன்ற நிலப்பட வல்லு 
நார்களின் அறிக்கையில், உலகில் மொத்தப் பரப்பில் 
2% அளவுதான் 1:25000 என்ற. சுருக்க அளவில் 

நிலப்படமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என அறி 
விக்கப்பட்டுள்ளது; க 

அளக்கையியலின் பிரிவுகள். அளக்கையியலில் அதன் 
தன்மைக்கும், பயனுக்கும் பயன்படுத்தும் கருவிகளுக் . 
கும் தகுந்தாற்போலப் பலவிதமாகப் பிரிக்கப்படும், 

1. புவிப்புற அமைப்பு அடிப்படையில் 

கிடைத்தன அளக்கை (812306 8பாரவ10ஐ). நிலப் 
பரப்பு தட்டையாகவே உள்ளது எனவும், ஒளிப்பா 
தைகள் நேர்க்கோடுகள் எனவும் கருதிக்கொண்டு 
இடைத்தூரத்தை அளத்தல், சிறிய பரப்புகளுக்கு 
ஏற்ற முறையே. 

புவிப்புற அளக்கை (0604851௦ 4:1767108), நிலம் 
கோளத்தின் வடிவிலுள்ள து.நிலப்பரப்பு வளைகோடு 
களால் ஆனது. இவ்வளைபரப்பில் இரண்டு இடங் 
களின் இடைப்பட்ட தூரத்தை அளப்பது புவிப்புற 
அளக்கை எனப்படும். நெடுத்தூரத்திலுள்ள முக்கிய 
மான இடங்களை , அல்லது புள்ளிகளைத் துல்லிய 
மாகக் கணக்கிட இது உதவுகிறது, இந்த முக்கிய 

. மான இடங்களே உறுதியான அளக்கையியல் நிலைத். 
சனங்கள் ஆகும். இந்த நிலைத்: தளங்களே ஆங்
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படம் 1, புவியின் சராசரி வட்டம் 

காங்கே சிறுசிறு நில அளவுகள் எடுக்கத் தொடக்க 

இடங்கள் அல்லது சார்பிடங்கள் ஆகும். இம்முறை 

யில் வளிமண்டல அடர்த்தி மாற்றங்களுக்கேற்ப 

ஒளிப்பாதையின் வளைமையும் கணக்கில் கொள்ளப் 

, படுகிறது. 

2, களத்தன்மை அடிப்படையில் 

“அ. இது நிலப்பகுதி அளக்கையியல், ஆ. கடற்பகுதி 

(நீர்ப்பகுதி) அளக்கையியல், இ. வான்பகுதி அளக் 

கையியல் என மூவகைப்படும். 

3. செயல்முறை அடிப்படையில் 

முக்கோண அளக்கைமியல் (சக தய]181100 

Surveying). qpéGarenmibd ஓர் எளிய கணக்கியல் 

வடிவம். அதன் மூன்று பக்கமோ அல்லது இரண்டு 

பக்கம், ஒரு கோணமோ, அல்லது இரண்டு கோணம் 

ஒரு பக்கமோ கூடிய மூன்று அளவுகள் தெரிந்தால் 

போதும். பிற அளவுகளை எளிதில் அறியலாம். 

ஒரு நிலப்பரப்பைப் பலகோள முக்கோணங்க 

ளாகப் பிரிக்க முடியும். ஒரே ஒரு நீளத்தை மட்டும் 

துல்லியமாக அளந்து கொண்டால் கோண அளவு 

களிலிருந்து பிற எல்லா நீளங்களையும் அறியலாம், 

இவ்வாறு ஒரு பெருநிலப்பரப்பைப் பல முக்கோ 

CON BOTT GLI பிரித்து. அளப்பது முக்கோண 

. அளக்கை எனப்படும். துல்லியமாக அளக்கப்படும் 

கோடு :। அடிப்படைக்கோடு (356 1116) எனப்படும். 

Qi-cBeréAucd (topography) அளக்கையில் முக்கிய 

. மான இடங்களை முக்கோணப்புள்ளிகளாக அளந்து 

கொள்வர். பின்னர், உள் விவரங்கள் வேறு முறை 

களில் அளந்து நிரப்பப்படும். 

நடக்கை ,அளக்கை (Traverse surveying). 

தெரிந்த இடப்புள்ளியிலிருந்து சிறுசிறு நிலப்பரப்பு 

களை: அளக்க . இது பயன்படுகிறது. தொடங்கிய 

அட், இ:- சமதளக்கோணம் ௫டி,௫௨இ-8காளகோனம் 

படம் 2. கோளகோணம் 

இடத்தில் முடியும் பயணத்தை மூடிய நடக்கை : 
(closed traverse) orev pm, தொடங்கிய இடத்தில் 
முடியாத அளக்கை திறந்த நடக்கை என்றும் இது 

இரு வகைப்படும். இவ்வகை அளக்கையியலில், அளக 

கையர் செல்கின்ற சிற்றூர் பேரூர்களை அளக்க 
உஜார்களின் வெளிப்புறப் பரப்பில் நடக்கை அளக 
கையைத் தொடர்ந்து குறித்துச் சென்று உட்பகுதியை 
குத்துக்கோடுகள் அல்லது கோணக்கோடுகளாக 
அளந்து குறித்துக் கொள்வர். பெரிய நிலப்பரப்பு 
அல்லது சாலைகள், நீர்க்குழாய்கள் முதலிய பகுதி 
களை அளக்க, தொடங்கிய இடத்தில் முடிவுறாத 
திறந்த நடக்கை பயன்படும். இதில் பாதைக்கோட் 
டின் நீளம், தொடர்கின்ற கோட்டின் கோணம், 
'நீளம் என்றவாறு அளந்து செல்வர். இரண்டு பக்க 
மூம் உள்ள புள்ளிகளின் கோணம், நீளம் ஆகிய 
வற்றைக் குறித்துக் கொண்டே செல்வர். குத்துக் 
கோடாகவோ, கோணக்கோடாகவோ அளவு எடுக்க 

லாம். கோணம், நீளம், கோடு தொடங்கும் புள்ளி: 
ஆகியவை தெரிந்தால் போதும், எல்லா இடங்களை 
யும் தெளிவாக வரையறுக்க இயலும். 

தொடங்கவெ இடத்திலேயே முடியும் மூடிய நடக் 
கையில், மொத்த நீளத்தில் ஏற்படும் பிழைகளை 
வரைபடத்தில் அறிந்து அதனை எல்லாப் புள்ளி 

களுக்கும் பர்ந்தளித்துச் சரி செய்வர். 

4. கருவி அடிப்படையில் 

சங்கிலி அளக்கை, இடப்புள்ளிகளின் இடைத் 

தூரத்தை அளக்கக் குறிப்பிட்ட அளவு கொண்ட 

சங்கிலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தியாவில் 

நில அளவுகள் அடி, கஜம், சங்கிலி, பர்லாங்கு, மைல் 

என்ற நீள அளவிலும், பரப்பளவு ஏக்கர் என்ற அள 

விலும் குறிக்கப்பட்டுவந்ததால் நிலப்பரப்புக்களை 

அளக்க முழு நீளம்- 66 அடி.- கொண்ட குன்ட்டர்
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(ப்ோ2்) சங்கிலி பயன்படுகிறது. சிறு நிலப்பரப்பு 

கள், கட்டிடப்பகுஇகள், குடியிருப்புப் . பரப்புகள் 
முதலியவற்றை அளக்க 100 அடி. நீளம் கொண்ட 
பொறியாளர் சங்கிலி பயன்படுகிறது. சங்கிலி 
துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட கம்பிகள் இணைத்து 
செய்யப்படுகின்றது. இது எடுத்துச் செல்ல இலகு 

வாக இருப்பதுடன் காடு மேடுகளிலும் புல் 
புதர்வெளிகளிலும் நிலத்தின் மேல் இழுத்துச் 
செல்லும் வகையிலும், திண்மையும், வன்மையும் 
பொருந்தி உள்ளது. விரைவில் அறுந்தோ தேய்ந்மீதா 

விடாது. சிறு நிலப்பரப்புகள், நில உடைமை அளவு 
கள் முதலியவற்றை அளக்க இது பயன்படுகிறது, 

இது நூறு பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 0.66 அடி. 
நீளம் கொண்ட, இப்பிரிவு லிங்க்(11010) என அழைக்கப் 
படும். ஒரு சங்கிலியின் நீளம் 66 அடி. ஆதலின் 70 
சங்கிலி நீளம் ஒரு பர்லாங் ஆகிவிடும். தற்போது 
மெட்ரிக் முறை அளவுகள் வழக்கத்திற்கு வந்து 
விட்டதால் 25 மீட்டர் நீளம் கொண்ட சங்கிலி ' 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தொலைவளவி அளக்கை (720௦00௦11௦ 5), 
ஒவ்வொரு தொலைநோக்கியிலும் படத்தட்டில் செங் 
குத்துக் கோடும், மையம், ' மேல்,: 8ழ் என மூன்று 
கிடைக்கோடுகளும் : இருக்கும். ' தொலைதூரத்தில் 
நிறுத்தப்பட்ட் மட்டக்கம்பத்தில் அளவுகள் : மேல், 
கீழ் கிடைக்கோடுகளின் இடையே எவ்வளவு வெட் 
டப்படுகிறதென்பதை அறியலாம். இதனைத் தொலை 

நோக்கி மாறிலியால் பெருக்கினால் நிலையத்திற்கும் 
மட்டக்கம்பத்திற்கும் இடையிலுள்ள சாய்வுத்தூரம் 
கிடைக்கும். உயரக்கோணத்தையும் அளந்து கொண் 
டால் கிடைத்தூரத்தை அறியலாம், இக்கருவிக்குத் 
தொலைவளவி என்று பெயர், தொலைவளவி பயன் 
படுத்துவதால் இதனை தொலைவளவி அளக்கை 
என்பர். தூரத்தை நேராக அளப்பதை தொலைவு 
முறை (stadia method) என்பர், 

மாறாக தொலைவில் நிறுத்தப்படும் மட்டக் 
கம்பத்தில் குறிப்பிட்ட நீளத்தின இரு முனைகள் 

, அடங்கும் (ஸ01208ம) கோணத்தை முழுநோக்கியின் 
(Theodolite) மூலம் : துல்லியமாகக் : கணக்கிட்டு 

அதிலிருந்து அப்புள்ளியின் தொலைவையும் உயரத் 
தையும் கணக்கிடுவர், இதை **அடங்கிய சட்டம் 
(pap (subtended bar method) என்பர், பெரும் 

பாலும் முழுநோக்கியே தொலை வளவியாகப் பயன் 
படுகிறது. 

் முழுநோக்கி gorda. கிடைதத்திசையில் 360 
பாகையிலும், நிலைத் இசையில் 360 பாகையிலும் 
பார்க்கக்கூடிய தொலைநோக்கி ' பொருத்தப்பட்டதே 
'முழுநோக்கி, இதனால் ஒரு . 'நிலையத்்திலிருந்து 
இனொரு நிலையத்தின் இடைக்கோணம், நிலைக் 

கோணம் இரண்டையும் அளக்க முடியும், :: 

முக்கோண அளக்கையில் கடைக்கோணங்களை 
யும் நிலைக்கோணங்களையும் ' மிகத்துல்லியமாக 
முழு நோக்கியில் அளக்க இயலும். முழுநோக்கியைப் 
பயன்படுத்து அளக்கும் முறை wept arse அளக்கை 

எனப்படும். 

காந்தவட்டை அளக்கை (compass surveying). 

காந்தவட்டையைக் கொண்டு செய்யும் அளக்கையைக் 
காந்தவட்டை அளக்கை என்பர். ஒரு கூர் முனையில் 

ஆடம் காந்த? கொண்ட வட்டப்பேழை காந்த 

வட்டை ஆகும். இதை ஒரு முக்காலியின் மீது நிறுத்தி, 
அளவு காண இயலும். காந்த ஊச எப்போதும் 
வடக்கு நோக்கியே நிற்கும். காந்தவட்டை நிற்தம் 
நிலையத்திலிருந்து ஒரு கோடு வடக்கு நோக்கியே 

அமையும்.காந்தவட்டை நிற்கும்நிலையத்திலிருந்துஒரு 
கோடு வடக்குத்திசையோடரு தாங்கும் கோணத்தை 
தசைக்கோணம் (012). என்பர், கோட்டின் திசைக் 

கோணமும் நீளமும் தெரிந்தால் அதனை வரைபடத் 
இதில் குறிக்க முடியும், இவ்வாறு காதந்தவட்டை . 
கொண்டு செய்யும் அளக்கை காந்தவட்டை அளக்கை 

எனப்படும். சிறிய பரப்புகளுக்கு இது ஏற்றதும் 
எளியதும் ஆகும். 

பூமியின் 'வடக்கு தெற்கு 'முனைகளின் வழியாகச் 
செல்லும் கற்பனைக் கோட்டை நெடுவரை : (181]- 
dian) என்பர். இதுவே உண்மை நெடுவரை, காந் 
தப்புலத்தின் வடதென் முனைகள் புவியியல் வட 

தென் முனைகளோரடு ஒன்றியிருக்கவில்லை. அதனால் 
காந்த நெடுவரையும், புவியியல் நெடுவரையும் சற்றே 
வில$கயிருக்கும். இவ்விலக்கம் கோண அளவு அகும், 
இது இடத்துக்குஇடம் மாறும். -நீண்ட் காலங்களில் 

இது சற்றே மாறிக்கொண்டே இருக்கும், இதனை 
ugar cord (angle of deflection) என்பர்: இதனை 

அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் கடற்காலங்காட்டி 
(248011௦81 41௧020) நூலிலிருந்து அறிந்து கொள்ள 
லாம். காந்த நெடுவரையிலிருந்து உண் மை நெடுவரை 
யைக் கணக்கிட விலகுகோணத்திற்கான , , திருத்தம் 
"சேர்க்க வேண்டும், ' os 

“சமதள Come gor&éee (Plane table surveying). 

ஒரு முக்காலியில் பொருத்தும். வகையில் 'அமைந்த 
சமதள வரைவுப் பலகையே . சமதள மேடையாகும். 
வெண்கலத்தில் இரு செங்குத்துத்தகடுகளில் : ஒன் றில் 
“பார்வைத் துளையும், மற்றதில் ஒரு முடியிழையும் 

'பொருத்தப்பட்ட' நேர்நோக்கி 

- துணைக் கருவி. தொலைநோக்கியுடன் பொருத்தப் 
“பட்ட நேர் தோக்கிகளும் உண்டு. . 

‘(Alidate) ஒரு 

மேடையை முக்காலியில் நிறுத்தி மட்டப்படுத்திக் 
கொள்ள வேண்டும்.. நிலையப் .புளளியைக். குறித் 
துக்கொண்டு, அடுத்த “நிலையத்தின் . மீது Ans 
தப்பட்ட கோலை .நேர்நோக்கி மூலம் . பார்த்து,
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- படம் 3, காந்த வட்டை 

அ. இஃ காந்தவட்டை, ஆ. வட்டைவட்டம் . 

1, வட்டப்பெட்டி,. 3. ட கூர்முனை, ite காந்தன்) 4, கூர்முனைநுனி, 5, வட்டத் தகடு, 8... கண்ணாடித்தகடு, 7. முப் 

பட்டைக் கண்ணாடி, 8. தாங்கி. 9. பார்வைத்துளை, 80, வண்ணக் காடி, கருப்புக் கண்ணாடி, ம, தாக்கிக் குமிழ், 

72, - தாக்க), ‘18. urtwmagssd, 34. குதிரைமுடி 12... பார்வைத் தகட்டுக் கைப்பிடி, ' 18. தடைக்குமிழ், 37, தடைத்தகடு 

‘ , “18, grae8, 19. untwad CarG, 20. ars நிலவரை a - “e 

eet Le . உரு 
va 

;
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நேர்நோக்கியை ஒட்டி ஒரு கோடு வரைந்து 

கொள்ள வேண்டும், இடைத்தூரத்தை நாடா 

அல்லது சங்கிலியால் அளந்து " வரைவளவிற் 

கேற்பச் சுருக்கி அடுத்த நிலையத்தைக் குறித்துக் 
கொள்ளவேண்டும். பின்னர் அடுத்த நிலையத்திற்கு 

மேடையை மாற்றி நிறுத்தி நேர்நோக்கியை ஏற்க 

னவே வரைந்த கோட்டின் மீது வைத்துக்கொண்டு, 

முதல் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்ட கோலை நோர் 

நோக்கி மூலம் காணும் வகையில் மேடையைச் சுழற்றி 

நிறுத்தக் கொள்ளவேண்டும், இனி அளக்கையை 

முன்போல் தொடரலாம், 

இது சமதள மேடை. speedos எனப்படுகிறது; 

சிறிய பரப்புகளுக்கு ஏற்றது. கண்ணில் கண்டு வரை 

படத்தில் குறிப்பதால் பிழைகள்:குறைவு. அளக்கை 

யைத் தொடங்கிய இடத்திலேயே முடிக்க வேண்டும். 

தொடங்கிய புள்ளியில் முடியாமல் சிறிதளவு பிழை 

இருந்தால் அதை எல்லா நிலையங்களுக்கும் பகர 

வேண்டும். பிழை பெரிதாயின் திரும்பச் செய்ய 

வேண்டும். 

ஒளிப்பட அளக்கை. நெருங்கற்கரிய குன்றுகளும் 
சிறு மலைப் பகுதிகளும் அடங்கிய சிறுசிறு பகுதி 
களை அளக்கப் ஒளிப்பட அளக்சை பயன்படு 

கிறது. அளக்கையில் அடிப்படைத் தூர அளவும் 
கோண அளவும் தேவை. தூர அளவு கிடைமட்டத் 
இலும் உயரத்திலும் இருக்கலாம். உயரத்திலிருந்து : 
தரையை ஒளிப்படம் பிடித்தால் தரையின் படம் 
இடைக்கும். அடுத்தடுத்து எடுக்கப்படும் படங்களைத் 
தொடர்ச்சியாகவும் பக்கங்களிலும் வைத்துப் பார்த் 
தால் தரையின் முழுப்படம் கிடைக்கும். மலை, ஏரி, 

கட்டிடங்கள் அனைத்தும் தெரியும். 

ஒரு கண்ணால் காணும்போது பரப்பு மட்டும் 
தெரியும். இரண்டு கண்களால் நோக்கும்போது முப் 
பரிமாணமாக அழமும் தெரியும், இக்கொள்கை 
யைப் பயன்படுத்தி ஒரே சமயத்தில் குறிப்பிட்ட 
இடைவெளிக்கப்பால் உள்ள இரண்டு ஒளிப்படக் 
கருவிகளில் எடுக்கப்படும் படங்களை அடுத்தடுத்து 
வைத்தால் ஆழமும் தெரியும். : இரண்டு வில்லைக் 
கண்ணாடி கொண்ட பருநோக்கி (8187205006) 

இதற்குப் பயன்படுகிறது, மலைகளின் பருமனையும், : 

பள்ளத்தாக்குகளின் கொள்ளளவையும் கூட டவ் 
வாறு கணக்கிட முடியும். ப்ப 

ஒளிப்பட அளக்கை பெரும்பாலும் விமானங்களி 
லிருந்து செய்யப்படுகிறது.விமானம் ஒரே ௨.யரத்தில், . 
ஒரே வேகத்தில் பறக்க வேண்டும். அடுத்த பறப்பு 
சமஅளவு தூரத்தில் முதல் பறப்புக்கு இணையாக 
இருக்க வேண்டும். உளவு அளக்கைக்கு (16000081- 
$34006 80759) ஒளிப்பட அளக்கை மிகவும் ஏற்றது, 

அதாவது - 
.... சக்கரச் சுற்று எண்ணையும் தானே பெருக்கி நேரடி 

, யாகத் தூரத்தைத் தெரிவிக்கிறது. கார், மோட்டார் 

இடைத்தூரக் கிடை அளக்கை, இரண்டு நிலையங் 
களின் இடையிலுள்ள கடைத்தாரத்தை அளக்கப் 
பல முறைகள் கையாளப்படுகின்றன. 

~ ide. ‘ 

காலடி அளக்கை, நடக்கும்போது இரண்டு 
காலடித் தாரங்களுக்கிடையே உள்ள சராசரி நீளத் 
தைக் குறித்துக்கொண்டு எத்தனை காலடி எடுத்து 
வைக்கிறோமோ அதை எண்ணிக்கொண்டு, ஒரு 
காலடித் தூரத்தையும் எடுத்து வைத்த காலடிகளின் 

எண்ணிக்கையையும் பெருக்கி, மொத்தத் தொலை 
வைக் கணக்கிடலாம், பொதுவாக ஒரு சராசரி மனி 
sole காலடித் தூரம் சுமார் 2$” நீளம் இருக்கும் 
எனக் கொள்ளலாம், இது காலடி அளக்கையாகும். 

நடை எண்அளவி  (ற896006(8£). காலடி Hors 
கையில் காலடிகளின் எண்ணிச்கையை எண்ணிக் 
கொண்டு செல்வதற்குப் பதிலாகச் சட்டையில் 
மாட்டிக் கொண்டுள்ள இந்த நடை எண் அளவி 
யைப் பயன்படுத்துவர், உடல் இயக்கத்தை வைத்து 

் எடுத்து வைத்த அடிகளின் எண்ணிக்கையை இக் 

கருவி நேரடியாகக் காட்டும். இதையும் அம்மனி 
தனின் காலடித் தூரத்தையும் பெருக்கித் தொலைலடை 
அளக்கலாம். 

நடைத்தூர "அளவி (pedometer). 9G 6 DU 
பிட்ட காலடித் தூரத்திற்கு இக்கருவியைச்' சரி 
செய்து வைத்து நடையின்போது உடையில் மாட்டிச் 

சென்றால் நடைத்தூரத்தை நேரடியாக இக்கருவி 
காட்டும். அதாவது கால்நடைத் தூரத்தையும் நடை 

எண்ணிக்கையையும் பெருக்கும் வேலையையும் இதே 
செய்து நடைத்தாரத்தை நேரடியாக அளிக்கிறது. 

சுற்றெண்ணி அளவி (odometer). Quy சக்கரத் 
இல் இக்கருவியைக் கட்டி, அளக்க வேண்டிய இடத் 
இல் சக்கரத்தை ஓட்டினால் இக்கருவி அச்சக்கரம் 
எத்தனைச் சுற்று சுற்றியது எனக் காண்பிக்கும், 
சக்கரத்தின் வெளிச்சுற்றைஅளந்தெடுத்துக் கொண்டு 
வெளிச்சுற்றின் நீளத்தையும் சுற்றின் எண்ணிக்கை 
யையும் பெருக்கினால் இடைத்தாரம் கிடைக்கும். 

விரைவிஅளவி (5ற6£840.002127), இக்கருவி, சுற்றும் 
சக்கரத்தின் அச்சில் இணைத்த சுழல் கம்பிகளுடன் 

் . பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சுழலும் சக்கர வண்டி ஓர் 

இடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்தை அடைவதற்கு 
ஆன இடைத்தாரத்தை நேரடியாகத் தெரிவிக்கிறது. 

சக்கர வெளிச்சுற்றின் : '- நீளத்தையும் 

சைக்கிள் முதலியவற்றில் இக்கருவி பயன் படுகிறது,



தள்ளுவண்டி (றசா௨ுுயிகர0ா). ஒன்றைச் சக்கரச் 
சைச்கிள்வண்டி போன்ற இக்கருவியை உருட்டிச் 
சென்றால், அது இடைத்தூரத்தை நேரடியாகத் 
தெரிவிக்கும். ' . நடைப்பயணத்தைவிட விரைந்தும் 
உவர்தி வேகத்தைவிட மெதுவாகவும் சென்று அளக்க 

இக்கருவி பயன்படும். 

கண் மதிப்புத் தூரம், முன் அளக்கையியலில் 
அளக்கையர் தன் மூன் அனுபவத்தைக் கொண்டு 
பார்வையாலேயே இடைத் தாரம் இவ்வளவு இருக்கும் 
எனத் தீர்மானிப்பர். இது கண் மதிப்புத் தார அள 
வாகும். 

கால அளவின் மூலம் தூரம் கணக்கிடல், இடைத் 
தூரத்தைக் கடக்க ஆகும் நேரத்தைக் கொண்டு 
அடிப்படை அளவு தூரமாகிய ஒரு மைலுக்கு அல்லது 
ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆறது 
எனக் கணக்கிட்டு அறியலாம். 

சங்கலி அளக்கை, தாரத்தைச் சங்கிலி அல்லது 
அளவை நாடா இவற்றைக் கொண்டு நேரடியாக 
அளப்பதற்குச் சங்கிலி அளக்கை எனப்பெயர். இரு 
முனைகளிலும் கொக்கி போல வளைந்து நேர்க் 
கோட்டுக் கம்பிகளை நடுவில் வளையம் கொண்டு 

இணைத்து, இரண்டு முனைகளிலும் கைப்பிடிகள் 
அமைத்து, இழுத்துச் செல்ல வசதியாக செய்ததே 
சங்கிலி ஆகும், ஒவ்வொரு சங்கிலியின் இணைப்பு 
வளையத்தின் இடைத்தூரம் ஒர் அடியாக அமைந் 

திருக்கும், ஒவ்வொரு 10 அடிக்கும் ஒரு அடையாளப் 

பித்தளை வில்லை (4ஆம் படத்தில் உள்ளதுபோல்) 
தொங்கும். 

சங்கிலிகளின் வகைகள்: 

குன்ட்டர் சங்கிலி, ஒரு சங்கிலி நீளம் 66 அடி 

கொண்டது, ஆங்கல முறைப்படி பர்லாங், மைல் 

என நீளத்தையும், ஏக்கர் எனப் பரப்பளவையும் 
அளக்க இது மிகவும் பயன்படும். — 

  

  

  

     ் சங்கிலிஙீளம் 5௦மீ 

படம் &, 

    

அளக்கையியல் 557 

நிலத்தீர்வைச் சங்கிலி ((ய6 6210). இது மகா 
ராட்டிர மாநிலத்தில் மட்டும் நில உடைமை அளக் 
கைக்குப் பயன்படுகிறது. இதன் முழு நீளம் 33 அடி. 
யாகும். இது 16 கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

கம்பிகளின் இடத்தாரம் : J 1 அடியாகும், . 
16 

பொறிபாளர் சங்கிலி. இதன் முழு நீளம் 100 அடி. 
இது 100 கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு 
கம்பியின் இடைத்தூரம் 1 அடி ஆகும். 

எல்லாப் பொறியியல் அளக்கைக்கும் இந்தியா 
விலும் ஆங்கில முறையைப் பயன்படுத்தும் பெரும் 
பாலான நாடுகளிலும் இது பயன்படுகிறது. நீண்ட 
தூரங்களைத் தோடர்ந்து அளந்து செல்ல இது 
மிகவும் பயனுள்ளது, சிறுசிறு தூரங்களுக்கும், இலகு 
வாக இருக்க வேண்டியும் 50' நீளமுள்ள சங்கிலி 
யையும் பயன்படுத்துவர், மீட்டர் அளவையில் அள 
வெடுக்க 20 மீட்டர், 10 மீட்டர், 25 மீட்டர், 30 

மீட்டர் என மீட்டர்ச் சங்கிலிகள் உள்ளன. 

அளவை நாடா 

எஃகு அளவைநாடா.இதுஎஃகுப்பட்டையால்ஆன து. 
200 அடி, 50 அடி அல்லது 30 மீட்டர், 75 மீட்டர் 
எனப் பெரிய நீளங்களைத் துல்லியமாக அளக்க இது 
பயன்படுகிறது, பொதுவாகப் பொறியீயல் கட்டு 
மானப் பணிகளில் கட்டுமானங்களை த் துல்லியமாகக் 
கட்டுமானஇடங்களிலேயே அளந்து குறித்துஅதன் படி. 
கட்டவும், கட்டியவற்றை அளந்து சரி பார்க்கவும் 
மிகவும் பயன்படும். எஃகுப்பட்டை காலத்தால் நீண்டு 

குறுகிவிடாது. எனவே அளவு துல்லியமாக இருக்கும். 
சிறுசிறு அளவுகளைக் குறிக்க 10 அழி, 6 அடி, அல்லது 
3 மீட்டர் அல்லது 2 மீட்டர் எல்கு நாடாக்களும் 
உள்ளன. 

  

தமீ   

  

(அமிமீமுதல் ் ஆத்தப்படைமீட்டரில் _ 

2-௦மி.மீதடிப்பு பித்தனை வளையம் ' 
வில்லைகள் 

"அளக்கையரின் மீட்டர்ச் சங்கிலியின் தோற்றம் :
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உலோக இழைநாடா (619111௦ (86). இது உலோக 
இமை விரவிய துணியாலானது; 100', 50', அல்லது 
30 மீட்டர், 50 மீட்டர் அளவுள்ளது. சிறுசிறு நீளங் 
களை விரைந்து அளக்க உதவுகிறது. 

இன்வார் நாடா. இரும்பும் நிக்கலும் கலந்த கலப்பு 
உலோகத்தால் ஆனது. இதன் வெப்ப விரிவு குறைவு. 
இது முக்கோண அளக்கையியலில் அடிப்படைக் 
கோடுகளை அளக்கப் பயன்படுகிறது. 

8ீள அளக்கை முறை, 96 “நேர்கோட்டில் கடைத் 
தூரத்தை அளக்க அளக்கும் கோடு நேராக இருக்க 
வேண்டும். அதற்காக வண்ணமடி.த்த ஈட்டிக் கம்பு 
கள் அல்லது மூங்கில் கம்புகளைக் , கோட்டின். 

இரண்டு முனைகளிலும் நட்டு ஒரு முனையிலிருந்து: 
பார்த்து இடையில் ஈட்டிக் கம்புகள் வைத்து' 
எல்லாக் கம்புகளும் பார்வைக் ' கோட்டில், நேராக 
இருக்கும்படி நடுவர். இதனை Coren S50(ranging) 

என்பர். கிடைக்கோட்டை நேரடியாக அளந்து 
செல்வர். ' 3 

'சாய்தளத்தில் அல்லது மலைச்சரிவில் நீளம் 
அளக்கக் 8ழ்க்கண்ட முறைகளைக் கடைப்பீடிப்பர்: 

சிறுபகுதியாக இருந்தால் கிடைமட்டத்தில் அப் 
பரப்பைப் படிப்படியாக வெட்டிப் படியின், , கிடைத் 
தூரத்தை மட்டும் அளப்பர். 

: தோரர்யமாக ' அளக்க நாடாலின் ஒரு “முனை, 
யைச், சரிவில் வைத்து, மறுமுனையைக் சிடைமட்டத். 
தில் வைத்து (இதைக் சகண்மதிப்பிலோ கை ரசமட்டத் 

'செய்யலாம்) மட்டப்படுத்தி, 

அந்த முறையிலிருந்து தூக்குக் குண்டை விட்டு, அது 
விழும் முனையைக் . குறித்துக்கொண்டு அந்தச் சரிவு, 

மீண்டும் தொடர்ந்து . , அளந்து 
சென்று முடிக்கலாம். - தூக்குக்குண்டு இல்லையேல். 

இன் , . .தவியாலோ 

முனை யிலிருந்து 

சிறு கல்லைப் போட்டு அது தரையில் விழும் இடத். 
தைக் குறித்துக்கொண்டு அங்கிருந்தும் தொடரலாம், 
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_ சரிவின் “ கோணத்தை அளந்து அதிலிருந்து 
கோணக் கணக்கின்படி அளவெடுக்கலாம். சரிவுகீ 
கோணத்தைக் ' கணக்கிடச்.. சாய்மானமானி (91100- 
meter) பயன்படுகிறது,.ஒர் அரைவட்டக் கோணமானி 

யைத் தலைசழாகவைத்து அதன் மையத்திலிருத்து ஒரு 
தூக்குக்குண்டு பொருத்திய அமைப்பே இது, சரிவில் 

  

  
படம் 6, மலைச்சரிவில் சாய்மானமாவி முறையில். நீளம் 
Hoey வ டட ப்பட்ட அளத்தல் ர்வ ் 

பம் 1 ஸீ : உனக்க tae Oe 

AT wel) Bate! 

Baad. Oa dete 8 
Gdatnldiirer , இடைத்தார முனைகளில் ' 2 கம்புகள் 

__ தம்டு, அவற்றைக் கண்மட்ட் அளவில் அளந்தேர 

் ஒரே உயரத்தில் இரு முனைகளிலும் புள்ளிகள் குறித் 
துக் கொண்டோ,இந்த இருமுனைகளையும் இணைக் 

இ கும் கோடும், 'சரிவுகாணியின் நேர்கோட்டுப் பக்க 
மும் ஒரே கோட்டில் இருக்குமாறு வைத்தால்,! தூக் 
குக்குண்டு சரிவின் கோண த்தைக் காட்டும். சரிவின் 

we _ ப் _ on, POT SOS அளந்து சரிவுக் கோணாத்தையும் : தெரிந்து 

கதாலைகு - = 8 @=, che கொண்டு கிடைத்தூர,ச்தை முக்கோணக் கணக்கு 
"மூலம் அறியலாம், அபினே மட்டகி (கவு 1041) : 

அன்ற, கருவியும் இதற்குப். பயன்படுவது. , “i 

'அளக்கைக் கோட்டுக்கு வலதுஇடது இசைய 
லுள்ள இடப்புள்ளிகளை 'இக்கோட்டின் குத்துச் 
கோட்டளவுகளாகக் குறிக்கலாம், அவ்வாறு வலது 
இடது: புறமுள்ள : புள்ளிகளின் குத்துக்கோட்டுப்



புள்ளிகளை அறியக் கீற்றுத்துளை கட்டையைப் (01055 
staff) பயன் படுத்துவர். ஒளிச்சதுரம் (optical square) 
எனும் கருவியைப் பயன்படுத்தியும் குத்துக்கோட்டை 
அறியலாம்... ஒளிக்கோட்டுக்கு 45”இல் அமைக்கப் 
பட்ட தள அஆடியீல் பிரதிபலிக்கும் ஒளிப்பிம்ப 
அமைப்பைக் கொண்டு குத்துக்கோடு அறியப்படு 

கிறது, 

துல்லிய அளக்கையில் சங்கில் அளவையில் ஏற் 

படும் 1. வெப்பமாறுதல், 2, தொய்வு, 3. இழுப்பு 
நீட்சி ஆய முறைகளுக்குத் இருத்தக் கணக்குகள் 

- போட்டுச் சங்கிலியால் அளந்த அளவைத் துல்லிய 
மாகத் திருத்தலாம்... 

... உயர அளவு. ஒரு நிலையத்தின் வழியாகவோ, 
அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட உயரத்திலோ ஓர் மட்டக் 
கோட்டை அமைத்து அதிலிருந்து அடுத்த நிலையத் 

தின் ஏற்றத்தாழ்வை அளந்து இிலையுத்தின் உயரத் 
தைக் கணிக்கலாம். .' 

.. நீர்க்குழாய். வளையும் தன்மையும் ஒளி உளஇருவும் 
தன்மையுமுள்ள குழாயில் நீர் கற்றி “பூ வடிவத் 
தில் அமைத்துச் சீரான மட்டத்தில இரண்டு குழாய் 
முனைகளிலும நீர் மட்டத்தைக் குறித்துக் கொண்டு 
பின், குழாயின் ஒரு நீர் முனையை ஓர் நிலையத்தின் 
மேலும் -அடுத்த நீர் முனையை அடுத்த நிலையத் 
தின் மேலும் வைத்துச் சமமட்டம் குறித்தக்கொண்டு 
அதற்கு மேலோ: 8ழோ நிலையத்தின் உயரத்தை 
அளந்து அறிந்தால்,இரண்டு நிலையங்களுக்கடையே 
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உள்ள உயர வேறபாடு தெரியும். இது மிகச்சிறிய 
கட்டுமான வேலைகளில் தோராயமாக உயரம் 

அறிய ௨தவுஉறது. 

ரசமட்டம் (3ற]711 16121). ரசமட்டத்தைத் கொண்டு 

ஒரே மட்டக்கோட்டை அறிந்து அதிலிருந்து இரண்டு 
நிலையங்களின் இடையே உள்ளஉயர வேறுபாட்டை 
அளந்து அறியலாம். ‘ 

காற்றழுத்த அனவி (1987016161). காற்றழுத்த 
அளவியைக் கொண்டு உயரத்தை அளக்கலாம். 

உயரச் செல்லச்செல்ல காற்றின் அழுத்தம் குறைகி 
றது. இதன் அடிப்படையில் தேவையான நிலையங் 
லில் உயர அளவியைக் கொண்டு கடல் மட்டத் 

தற்கு மேல் அவற்றின் உயரம் எவ்வளவு என்று 

அறிந்து அவற்றை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கழிக்கக் 
கஇடைப்பது உயர வேறுபாடு ஆகும். “*ஹாக்கி”ன் 
பாதரசக் காற்றழுத்த அளவி, அணிராய்டு காற்ற 

முத்த ௮ளவீ எனறு இரண்டு வகைக்கருவிகள் இம் 
முறையில் பயன்படுகின்றன . 

கொதிநிலை உயரமானி (1116012121). உயரம் 

செல்லச்செல்ல காற்றின் அழுத்தம் குறையும். 

இரவத்தின் கொதிநிலை குறையும். இதன அடிப் 

படையில் ஒவ்வோர் உயரத்திலும் இக்கருவீயிய்ள்ள 
நீரைக் கொதிக்கவைத்து நீரின் கொதிநிலையை 
அறிந்து இடத்தின் உயரத்தைக் கணிக்கலாம். கடல் 
மட்டத்தில் நீரின் கொதிநிலை 10056. 297.2 மீட்டார் 
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உயரத்திற்கு 150 கொதிநிலை குறையும் எனும் 

வீவரம் இதற்குப் பயன் படுகிறது. 

கோணக் கணிதமுறை 

இரண்டு தரை நிலையங்களின் இடைச்தூாரத்தை 

அளந்து கொண்டு ஒரு நிலையத்திலிருந்து அடுத்த 
நினயத்தின் உயரக்கோணத்தை (6711081 angle) 

முழுநோக்கி மூலம் அளந்து தெரிந்து சணக்கிட்டு, 

இரண்டுக்குமிடையேயான உயர வேறுபாட்டை 

அறியலாம். 

மட்டஅளவி (1821). இது முச்காலியின் மேல் 

அமைக்கப்பட்ட தொலைநோக்கி ஆகும். இதில் 

அச்சுச்குஇணையாக ஓர் ரசமட்டம் பொருத்திய கருவி 

மட்டஅளவி அகும், 

ரசமட்டக் காற்றுக்குமிழ் ரசமட்டத்தின் நடுவில் 

இருக்குமாறு தொலை நோக்கியின் அடித்திருகுகளைச் 

சீர் செய்தால் தொலைநோக்கியீன் அச்சு ஓர் கிடைத் 

தளத்தில் அமையும். தரை நிலையம், பார்வை 

நிலையம், இரண்டின் இடையே நிறுத்தி இவ்வாறு 

மட்டப்்படுத்திய தொலைநோக்கி மூலம் தரை நிலை 

யத்திலும்” பார்வை நிலையத்திலும் வைக்கப்பட்ட. 
மட்டக்கம்புகளைப் பார்த்து அதில் உயர அளவு 

களைக் குறித்துக் கொண்டு அதன் மூலம் தரை 

நிலையத்திற்கும் பார்வை நிலையத்திற்குமுள்ள உயர 

வேறுபாட்டை அறியலாம். 4. டம்ப்பி (மறு) 

மட்டஅளவி, 8. கவை மட்டஅளவி (% 18461), 3.0078 
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படம் 9, மட்டக்கம்பங்கள் 

இன் திருப்பு மட்டஅளவி, 4. **முசிங்'கஇன் மட்ட அளவி, 
5. சாய் மட்டஅளவி (111402 1061) மு.தலீய தொலை 
நோக்கி மட்ட அளவுக்கருவிகள் மட்ட அளவுகள் 
எடுக்கப் பயன்படுகின்றன. அவற்றில் டம்பி மட்ட 
அளவியும் சாய் மட்டஅளவியும் அதிகமாகப் பயன் 
படுகின் றன. 

மட்டக்கம்பம், மட்ட. அளவுகள் எடுக்க மட்ட அளவி 

யுடன் மட்டக்சம்பமும் தேவை, இது மடக்கு மட்டக் 
கம்பமாகவோ, செருகு மட்ட்க் க.ம்பமாகவோ அமைந் 

இருக்கும். பொதுவாக 4 மீட்டர் உயரமுள்ள மடக்கு 
மட்டக் கம்பமும் 5 மீட்டர் உயரமுள்ள செருகு 
மட்டக் கம்பழும் பயன்படுகின்றன. 

ஆங்கில அளக்கை முறையில் 70 அடி உயரமுள்ள 
மடக்குக் கம்பமும், 14 அடி, உயரமுள்ள செருகு கம் 
பமும் பயன்படும். மட்டக் கம்பம் நேராக நிற்கிறதா 
என அறியப் பின்புறம் தூக்குக் குண்டும் ரசமட்டமும் 
இணைந்த மட்டக் கம்பங்களும் உண்டு. 

மட்ட அளக்கை முறை. இடைத்தூரத்தை அளக்க 
எவ்வாறு ஓர் அடிப்படைக் கோட்டுத் தாரம் அளந்து 

தெரிந்திருக்க வேண்டுமோ, அதுபோல “மட்ட 

அளவிற்கு ஒர் அடிப்படைச்சம மட்டக் கோடு தெரிந் 

இருக்க வேண்டும். ர ரர 

புவீயின் மையத்திலிருந்து 'மட்டத்தை Hom 

பதாகக் கருதிக்கொண்டு ஒரே நீளத் தூரத்திலுள்ள 
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படம் 10, செருகுகம்பம்



வளைபரப்பு ஓர் மட்டப் பரப்புக் கோடாகும், அவ் 
வாறு பூமியின் கடல் மேற்பரப்பில் சராசரி மட்டமே 
பூமி அடிப்படை மட்டமாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்வொரு நிலையமும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 
எவ்வளவு உயரத்தில் அல்லது ஆழத்தில் இருக்கிறது 
எனத் தெரிந்து கொண்டு நிலையங்களின் உயர 
வேறுபாட்டை அறியலாம் (படம் 11), சிறுசிறு 
பகுதிகளை அளக்கை செய்யும்போது அப் 
பகுதியிலேயே ஏதாவதொரு கெட்டிப்பகுதியைத் 
தற்காலிக அடிமட்டமாகக் கொண்டு உயரத்தை 

அளப்பர் (படம் 72), ' 7 

  

  

படம் 11. மட்ட அளக்கை முறை 

. நிலையங்களின் மட்ட வேறுபாடு அவற்றின் 
மேல் மட்டக்கம்பில், எடுத்த உயர அளவுகளின் 

வேறுபாடு ஆகும். 

இவ்வாறு பார்வைச் சமதளத்தைக் கணக்கிட்டு 
அதிலிருந்தோ, . மட்டக் கம்பத்தில் எடுத்த 
அளவின் உயர்ச்சி அல்லது வீழ்ச்சி (1186 800 £811) 
ஆடூயவற்றைக் கொண்டோ நிலையங்களின் உயர 

\ 

முன்மார்வை முன்பார்லவை 

அளக்கையியல் 561 

வேறுபாட்டைக் கணச்கிடலாம் (படம் 13). தெரிந்த 
மட்ட நிலையத்திலிருந்து மட்ட அளவுகள் எடுத்துக் 
கொண்டு செல்லும் முறையில் கருவியை இடம் 
மாற்றி மட்டப்படுத்தியவடன் கடைசியாகப் பார்த்த 
நிலையத்தை பின் பார்வை நிலையமாகக் (தொடங் 
கும் அறிந்த மட்ட நிலையமாக) கொண்டு அதன் 
மேலே மட்டக்கம்பு அளவெடுத்துக் கொண்டு 
பின்னர் மற்ற நிலையங்களின் மேல் அளவெடுக்க 

வேண்டும் 

துல்லியமான உயர அளக்கைக்கு மட்ட அளவிக் 
கருவிகளில் ஏற்படும் பிழைகள், மட்டக் கம்பத்தில் 

தோற்றப் பார்வைக்கோடூ     
  ந், 94 Ge >         

படம் 12, மட்ட அளக்கை முறை 

ஏற்படும் பிழைகள், மட்டஅளவியின் பார்வை அச்சுக் 
கிடைக்கோட்டில் இல்லாமை போன்ற பல பிழை 
களை நீக்கிச் சரியான உயர வேறுபாட்டைக் கணக் 
கடலாம். சமஉயரக்கோடு (0001011) வரையவும், 

நீள் வெட்டு,குறுக்குவெட்டுப்பரப்புகளை மட்டஅளவி 
மூலம் அளவெடுத்துக் குறித்துக் கொள்ளவும் இவ் 
வளவை பயன்படுகிறது. சம உயரக்கோடு மூலம் நில 
அமைப்பின் மாதிரி அமைப்பைச் செய்து வடிக்கவும் 

      

"ஐந் - எருலி ஆனையம் oS 
~~ 

௮. ௪. 2 36 
படம் 13, மட்ட அளக்கை முறை



562 அளக்கையியல் 

புரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. நீள்வெட்டு, 
குறுக்குவெட்டு அளவையின் மூலம் தோண்டிய மண் 
ணின் கொள்ளளவை அறியலாம். ் 

கோணம் அளத்தல் (வாறயி3ா 1635170702ற(5) 

கிடைக்கோண அளவியல், கோணமும் கோட்டுத் 
தூரமும் என்று அளவெடுப்பதாகும் இது, காந்த 
வட்டை,முழுநோக்கிஆகியவற்றைக கொண்டு கிடைக் 
கோணம் அளந்து, பின் இடைத்தூரத்தையும் 

முன் பகுஇகளில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல அளக்க 
வேண்டும். முக்கோண அளக்கையீயலில் நெடுந் 
தொலைவு உள்ள நிலையங்களை ' அளக்க 
விமானங்களிலிருந்து வான்குடை மூலம் அதிரொளி 
பரப்பி, அதை முழுநோக்கி மூலம் பார்த்துக் கோண 
அளவெடுத்து நீளத்தைக் கணக்கிட்டறியலாம். 

உயரக் கோண அளவியல், மட்ட அளச்கைப்பகுதுி 
யில் குறிப்பிட்டது. போல் முழுநோக்கி, சரிவளவி 
முதலிய கரூவிகள் மூலம் உயரக் கோணத்தை அளந்து 
தெரிந்து கொள்ளலாம், . ட்டர் 

. மேலே கூறிய , அளக்கையியல் முறைகளையும் 
். கருவிகளையும் ' பயன்படுத்திக் 8ழ்க்கண்ட அளக்கை 

செய்யப்படுகிறது. 

இடவிளக்கியல் அளக்கை (topographic survey). 
நிலப்பரப்பின் நீளம், அகலம், மேடுபள்ளம் அளந்து 

- வரைபடத்தில் குறிக்கும் அளக்கையியல், நீள 
அகலங்களை முக்கோண அளக்கை, காந்தவட்டை 
அளக்கை, முழுநோக்கி அளக்கை முதலிய முறை 
களில் கிடைத்தூர அளக்கைக் கருவிகளைக் கொண்டு 
அளந்து கொள்வர். அத்துடன் நிலத்தின் பகுதி 
களின் உயரமட்ட அளவுகளை .மட்ட அளவிகளைக். 
கொண்டு எடுத்து சமஉயரக் கோடுகளும் வரைந்து. 
வைப்பர். நிலத்தின் வடிவத்." தன்மையை இதில் 
நன்கு அறியலாம். ட : 

வழித்தட அளக்கை (70046 survey). இது நீளக் 
கோட்டில் செய்யப்படும் கட்டுமான வேலைக்கு ' 
எடுக்கப்படும் அளவு. சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள், 
இருப்புப்பாதை அமைப்பு, குடிநீர், கழிவு நீர்க் 
குழாய்கள் அமைத்தல், வாய்க்கால்கள் வெட்டுதல், 
மின்கம்பி தாங்கு கோபுரங்கள், கம்பங்கள் முதலி 
யன அமைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு இது பயன்படும். 
தொடக்க இடத்தில் . 

கெடுத்து வரைபடத்தில் குறித்துக் கொள்வர், 

சுரங்க அளக்கை (01௨8 5மா£௨9102) என்பது 
நிலத்தடிச்சுரங்கத்தில் நீளம், அகலம், ஆழம், பருமன் , 
அமைவு போன்றவற்றை மேற்பரப்பு நிலையங்களை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு அறிதலாகும்.. ... 

பயணவழி அளக்கையீயல் ' 
முறைப்படி நீளத்தையும், மட்ட உயரத்தையும் கணக்  '!1-: 

நில் உடைமை அளக்கை (௦840856721 survey). 
சிறுசிறு நிலப்பரப்புகளை தீ தனித்தனியாக அளச்கை 
எண் குறி கொடுத்து, அவற்றின் ' எல்லைகளின் நீள 
அகலங்களையும் பரப்பையும் ஓரளவு பெரிய 'வரை 
வளவு கொண்டு வரை படத்தில் வரைந்து 'வைப்ப 
தும், இச்சிறு நிலப்பரப்புகளை இணைத்து நகர வரை 
படம், ஊர் வரைபடம் முதலியவற்றைத் துல்லிய 
மாக அளந்து வரைந்து வைப்பதும், இவ்வளக்கை 

யியலின் : வேலையாகும், இந்திய நாட்டில் நில 
உடைமை அளக்கை அந்தந்த மாநில அளக்கையியல் 
துறையின் பொறுப்பில் உள்ளது. oO 

இதன் பயன்களாவன? 

1, நில szodans croir cig. (survey number) . 
ஒவ்வொருவருடைய அல்லது பலர் கூட்டாகப் பெற் 
றுள்ள. நிலப்பகுதியின் எல்லைகளையும் நிலத் தன் 

_ மையையும் முக்கியக் குறிப்பிடங்களையும் காட்டக் 
கூடிய வகையில் அளந்து கிராம வரைபடங்கள் 
தயாரித்தல். a 

2. ஒவ்வோர் அளக்கை எண் உள்ள நிலப்பரப் 
பின் எல்லைக்கோடு, அதிலுள்ள கணறுகள், குடிசை 

கள், வீடுகள் முதலிய பகுதிகளைத் துல்லியமாக 

அளீந்து குறித்துப்பெரிய வரைவளவு வரைபடம் 
தயாரித்து அளித்தலும்,பதிவு செய்து பாதுகாத்தலும். 
இப்பதிவுக்கு நிலப்புலச்சுவடி. (11613 map book) 
எனப்பெயர், ் 

ட்ட . rod gt ' 

3. Ba அளக்கை எண்படியும், அதன் ஒவ்வோர் 
உட்பிரிவின்படியும் நிலத்தின் பரப்பு, தன்மை, பயி 
ரிடும் பயிர்கள், 'தரிசுப் பகுதிகள் முதலியவற்றையும் 

  

+. 2, படம் 74. அளக்கை நிலப்படம் 

eae 038, ~ விட்டறநீளம், GA, GS» * குத்துநீளம்



  

  

படம் 15, நீல எல்லைக் குல் 

டல் 

    

  

படம் 16, முழுநோக்க நிலையம். 

அவற்றின் உரிமையாளர் Gunn, முகவரியையும் 

குறித்து வைக்கும்: நில உடைமைப் பதிவேடு 
தயாரித்து '. பாதுகாத்தல்; மாறுதல்களை : " அவ்வப் 
போது குறித்தல், :; ஒவ்வொரு வரமத்திற்கு ஒரு 

  

ர 

ட, படம் 17, ராம் முச்சந்தி ட்டி எல்லைக்கல் 

‘a ட ie த ee get 

Bi Bide 16 த 

இய இடத்தில் முடியும் சிறு 

அளக்கையியல் 563 

பதிவேடு வைக்கப்படும். இப்பதவேடு முதன்மை 

- அடங்கல் (12/2 8030 881) என்றும், அதிலிருந்து படி 
எடுத்தவை அடங்கல் என்றும் பெயர் பெறும். 

வீட்டமும் குத்துக்கோடும் என்ற முறையில் 

அளக்கை எண் நிலப்பரப்பு அளக்கப்படுகிறது. இது 

தமிழ்நாட்டு நில அளவியலில் புங்கனூர் முறை என 

அழைக்கப்படுகிறது. 

முழுநோக்கிக் கருவியைக் கொண்டு தொடங் 
 சுற்றுப்பபண வழி 

அளக்கையில் அனுமதிக்கப்படும் பிழையின் அளவு 

1/1000 எனவும், கண்டம் (அல்லது இராம) பயண 

வழி அளக்கையில் அனுமதிக்கப்படும் பிழை 2/1000 
எனவும் கொள்ளப்படுகிறது. 

அளக்கையியலில் நில உடைமைகளின் எல்லை 
யையும் முக்கிய இடங்களையும் நேரில் பார்த்தறியக் 
குறியீடுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். நில உடை௨)ம 
அளக்கையில் தரையில் குறிக்கவேண்டிய அடை 
யாளங்களும், வரைபடத்தில் குறிக்க வேண்டிய 
அடையாளங்களும் வரையறை செய்யப்பட்டு நில 
அளவைத்துறைக் கையேட்டில் (survey manual) @ றிக் 

கட்பட்டுள்ளன. 

நில எல்லைக்கல்'” ( surveystone); இதல் 5 ஒரு 
பக்கத்தில் மேல்நோக்கிய அம்புக்குறி இட்டிருக்கும். 
இது 90 செ.மீ % 28.5 செ.மீ xX 22.5 செ,மீ 
அளவுள்ளது. : பட 

. *முழுநோக்கி நிலையத்தில்! ஒரு பக்கம் மேல் 

நோக்கிய: அம்புக் குறியும், மேல் தளத்தில் ஒரு முக் 
கோணமும் செதுக்கப்பட்டு, ஒரு வில் வட்டத்துளள 
எடுக்கப்பட்ட கல் பதிக்கப்படும். இக்கல் 90 செ.மீ. 
x 22.5 செ.மீ, x- 22.5 செ.மீ, அளவுள்ளது. 

மூன்று “லுள்கங்கள் சத்தி க்கும் 'முச்சந்தியைக் 
குறிக்கும் கல், ஒரு பக்கம்'மேல் நோக்கிய அம்புக் 
குறியும் மேல் தளத்தில் இரண்டு கோடுகளுக்கிடையே 
வட்டக்குழி செதுக்கியும் அமைத்திருக்கும், i 

நில. உடைமை அளன்கையில் வரைபடம் 'வரையப் 

பயன்படுத்த வேண்டிய அளவுகோல்கள் தமிழ்நாடு 
நில அளவியல் துறைக் கைமேட்டில் கீழ்க்கண்ட 
வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.! அவையாவன; . .j 

நில உடைமை அளக்கையைகத் தவிரக் Bupa, 

கண்ட சிறப்புப் பணிகளும் தமிழ்நாடு, நில அளவுத் 
துறை மேற்கொண்டுள்ளது. : 

7, நில மண்வளம் பற்றிய ஆய்வளக்கை. 

2. பெரும் பண்ணைகள், இராமங்களின் நிலப் 
பகுதிச் சொத்துரிமை குறிக்பும் நில உடைமை 
அளக்கை,. 

5
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வரைபடம் சுருக்க அளவு 
  

3. நிராமப்படம் 

2. கிராம எல்லைப்படம் 

(நிலஅமைப்புப் படம் 

சம உயரக் கோட்டைத் 

தவிர) 
° 3. வட்டம் ae, 

4, மாவட்டச் சுற்றுலா     

36” :4 மைல் அல்லது 7 மி.மீ, 2 5,000 மி.மீ, 

1": 1 மைல் அல்லது 1 மி.மீ, : 5,000 A085, 

நிலப்பரப்புப் படம் - | 7; 1 மைல் அல்லது 1 மி,மீ, ; 50,000 மி.மீ, 

வரைபடம் ' 3” : 4 மைல் அல்லது 7 மி.மீ, : 8,50,000 மி.மீ, 

1 

    

3. நகர அளக்கை, 

க, தெரு, சாலைகள் அளக்கை, tat டு ஒட்ட? 

5. நஞ்சை பாசனப் பரப்பு அளக்கை. ' ட 

_ கடல். லரை அளக்கை அல்லது 'நீர்ப்பரப்புப் பகுதி 
arson (hydrographic survey).. (Sev 1. கரைப் 
பகுதி அமைப்பு, 2. நீராழம், முதன்மையானவை, 
நீர்ப்பரப்பின் அடிமட்ட அமைப்பு, அடிப்பரப்பின் 

மண் அரிப்பு, வண்டல் 'படிவு: முதலியனவும் இதில் 
அடங்கும், கடல் அளக்கையில் அடையாள மிதவை 

கள். அமைக்கவும், .. மறைந்திருக்கும் கற்பாறைகள், 

பவளப்பாறைகள், மணல் முகடுகள் முதலியவையும் 
குறிக்கப்பயன்படும், .:...... we     

      

  

படம் 18, ஆற்றின் கரை நிலையங்களைச் சமதள மேடை 

அளக்கை “ முறை முதலியவற்றில் அளந்து . குறித்துக் 
கொள்ளல், 9 

ட் x @ Se we se ete y மு ae al 

HB Fre, A B's இ, ஈட கரை நிலையங்கள் . 

ஆஆ, இடு” Gs: Qa" = சரீபார்ப்பு நிலையங்கள் 

ப வ 

ஒர் ஆறு அல்லது ' ஏரியின் கரைகளில் தரை 
நிலையங்கள் அமைத்துக் கொண்டு அவற்றை 

ஏதாவது ஓர் அளக்கை முறையில் அளந்து குறித்துக் 
கொள்ள வேண்டும். பின்னர். இந்த நிலையக் 
கோட்டுக்கடையே ஆற்றின் குறுக்காக அளந்து 
செல்ல வேண்டும்; நீர்ப்பரப்பு வந்தவுடன் அந்த 
இடப்புள்ளியையும் "நீர்மட்டத்தையும் அளந்து 
குறித்துக்கொள்வர், பின்னர் ஒரு படகில் ஒரே தேர்க் 
கோட்டில் நீளத்தையும்”. அளந்து சென்று குறிப் 
பிட்ட நீளத்திற்கொரு நீர் ஆழம் (80000102) அளந்து 
கொள்வர். : நீர்ஆழம் எடுக்க அளவுக் கம்பங்கள் 
அல்லது கல்லோ; ஈயக்குண்டோ, எடையாக 
இணைக்கப்பட்ட . கயிற்றையோ, இரும்புக் கம்பி 
யையோ நீர் அடிமட்டம் தொடும் வரை விட்டு 
அடிமட்டத்திலிருந்து -நீர்" மட்டம் வரையுள்ள. 
உயரத்தை : அளந்து ஆழம் குறித்துக்கொள்வர். 

     

  

2] 
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படம் 19. ஆற்றின் கரை நிலையங்களை முக்கோண 
வ ட உட அளக்கையில் அளத்தல் _, 
DUES RAL a DBO oe பட, 

ச் ச ச ச ௫ ட 

உனை, எ) ஏ, ௨, ,௭, ஏ ஈ கரைநிலையய்கள் . 
Van Ge nw a Boa,



  

நடு எ ட்? "ie 1. 

் படம்" 20. நீர்நிலைய ஆழம் அளத்தல் : 

-*. நீஆ எ தீர்ஆழம், ௧ ஈ கயிறு 

  

வட்டார. 5 ட யர த tan Bet oy 

படம் 21, நீர்நிலையக் ரூறுக்குக்கோடு அளத்தல் 

௮,௮') ஆ,ஆ) இடு - சரைநிலையங்கள் 

தற்காலத்தில் நீர் ஆழம் எடுக்க ஆழம் அறிகருவி 
(fathometer), ஒலி எதிரொலி மின்கருவி (6160171081 

echo sounding) முதலியவை பயன்படுகின்றன. 

சராசரி கட்ல் மட்டத்தை .அறிய ஓதங்காட்டி (tidal 

20828) பயன்படுகிறது. நீர் மேல் புள்ளி நிலையத் 

இலிருந்து “கரை .. நிலையத்தின் 'தூரத்தை அறிய 
ஷோரான், லோரான், டெக்கா, மின்துகளியல் 

இருப்புக்காட்டி (216011001௦ 00911100 104102101) முதலிய 

கருவிகளும் பயன்படுகின்றன... , vi 

| ட. 
பாகைமானி (5(8(), நிலையங்காட்டி' (station 

pointer) ஆகிய கருவிகளின் உதவியால் தரையிலுள்ள 

மூன்று நிலையங்களை நோக்கி, அவற்றின் இடைக் 

கோணத்னத அளந்து படத்தில் குறித்துக் கடலில் 

படகு , நிற்கும் நிலையத்தைக் கணிக்கும் முறை 

இன்றும் வழக்கிலுள்ளது. ் 
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மடம் 22.. கோணம் அளத்தல் 

௪ ௮ முழுநோக்கி நிலையம் 

நீடு அளந்த நீளம் 

இஈ!,இ௪2, இ, 

இ aie அளந்த கோணங்கள் 
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வெக்கை 
--l]ft— ௪ அல க one 
tI வ ய அ மேல க ன் ~ ~ இ ன ae: “se ee ite eo ன ~ ~ க்க am. 2H fer re ன்னா 

wwe De 
ர வு பண 

n SH ஆ 

ப்? ...... படம் 23, கோணம் அளத்தல் 

அட ஆ இச 3 கரை நிலையர்கள் 

1) 2,8, 4 == பாகை அளவியிலிருந்து கோணம் அளக்கும் 

நீர் மேல் புள்வி 

நீழ om orbs நீளம். 

“வானியல் அளக்கை (Astronomical ராவ). 

அளக்கையரை... மையமாசக் கொண்ட ஓர் கற் 
பனைக் கோளத்தின் (celestical sphere) Gumus 

பில் சூரியன், வீண்மீன்கள் முதலியன அமைந்திருக் 
இன்றன என்று கருதிக் கொண்டு, சூரியன், விண்மீன் - 

களின் அமைவுகளை அளத்தல், கோளகோண கணி 
தம் மூலம் ஒவ்வோர் இடத்திலும் நேரத்தையும் 
(siderial time), ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு 
நாளிலும் விண்மீன்களின் திசை இடங்களையும் 

]



566 அளவமைப்புச் சுற்றுவழிகள் 

அளந்து அறியமுடிகிறது. இதில் கோள கோணக் 
கணக்குகளின்படி  முழுநோக்கியைப் பயன்படுத்தி 

அளவெடுக்கப்படுகிறது.. துல்லியமான கடிகாரம், 

மின்காந்தத் தந்திக் கருவிகள், மின்காந்த அலை 
பரப்பும் கருவிகள் முதலியனவும் பயன்படு 

இன்றன. சல தொலை நோக்கிகளில் சிறப்புச் சூரிய 

இணைப்புகளும் (solar attachment) பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. தற்காலத்தில் விண்வெளியில் செயற் 
கைக் கோள்களை அனுப்பவும் அவற்றின் பாதை 

களைத் தீர்மானிக்கவும் இவ்வளக்கை முறை இன்றி 
யமையாததாகும். 

நிலப்படம் தயாரித்தலும் வரைபடப் பெருக்கழும் 
சுருக்கமும் (கோ(0 தாகர). இது அளக்கை முறைகளில் 

அளந்தெடுத்த அளவுகளைத் திட்டமிட்ட வரைவளவு 

களில் வரைபடத்தில் வரைதலே இது, இப்படத்தில் 

ஒருபகுதியீல் அதன்வரையளவு குறிக்கப்படல் வேண் 

டும்.இதில் நிலக்கோளத்தின் மேற்பரப்புப் பகுதிகள் 
தட்டைப் பரப்பாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. 

அவ்வாறு வரையும் போது நில அமைப்பும் உருவமும் 
மாறா வண்ணம் அமைக்க வேண்டும். பெரு 
நிலப்பரப்பை வரையும் போது கோளப்பரப்பின் 

தட்டை வீழ்படிவு (அல்லது நிழல்) வரைமுறை நம் 
நாட்டில் ஆர்த்தோகிராபிக் (011௦1௦) . முறை 
யில் செய்யப்படுகிறது, கோளப்பரப்பிற்கும் தட்டைப் 
பரப்பிற்கும் வேறுபாடு இல்லை எனக் கொள்ளப் 

பட்டுச் சிறுசிறு நிலப்பரப்புகள் அப்படியே வரைந்து 
கொள்ளப்படுகின் றன. நல்ல வழவழப்பும் திண்மை 

யும் கொண்ட காடிதத்தில் திலப்படங்கள் அச்சிடப் 
படுகின்றன, இவை ஒளிப்படக் கருவியைக் கொண்டு 

தேவையான படி எடுக்கவோ “ருப்பெருக்கவோ 
செய்யப்படுகில் றன. ல 

படங்களில் முக்கோண நிலையங்கள் (triangula- 
tion stations), அறிமேடைகள்: (bench marks), 

மலைகள், சமஉய௰யரக் கோடுகள் - முதலியவற்றைக் 
குறிக்கும் பொதுக்குறி முறைகளும் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன, 

இவ்வாறு வரைந்த நிலைப்படங்களின் பகுதி 
களின் பரப்பளவை வரைபடத்திலிருந்து அறிய, 
கணக்கு முறைகளும், ஆம்ஸ்லர் பரப்.பளவி (&௭5161”$ 
planimeter) போன்ற : பரப்பளவிகளும் பயன்படு 

கின்றன. வரைபடங்களின் சுருக்க அளவிலிருந்து 
பெரிதுபடுத்தவோ, சுருக்கவோ, இணைகரப்பெருக்கி 
(றஊ*௦ ற), இணைப்பெருக்கி (610௦20) . முதலிய 
கருவிகளும் பயன்படுகின்றன. ots 

. ட க = Sgro, 

நூலோதி ட வ ட்ட 
1. Survey Manual, Government of Tamilnadu (for 

Department of Survey and Hand Records) 

(. 

2. Madras Survey Centenary Souvenir-1968, 
Madras Survey and Land Records, Narayanaeei 

Library and Recreation Club, Madras, 1968, 

3. Irrigation in India Through Ages, Central Board 

of Irrigation and Power Publications, Popular 
series leaflet 1986, - 

- அளவமைப்புச் சுற் றுவழிகள் 

குறிப்பிட்ட ௨ உள்தருகைத் (114) துடிப்புகளுக்கு 
ஒரு வெளியீட்டுத் துடிப்பைத் தரும் . மின்துகளியல் 
சுற்றுவழியே இது, இதை ௩ அளவமைப்பு (௩ 90816) 
அல்லது ு எண்ணீக்கைச் சுற்றுவழி எனவழங்கலாம், 

இது ஒரு சறப்புவகை எண்ணி (special 
counter) அல்லது. அலைவெண் பகுப்பியேயாகும். 
இதில் பன்மை அதிர்வி - (multivibrator) அல்லது 
தடுப்பு அலைவியற்றி (blocking oscillator) - போன் ற 
நிலைப்பற்ற ஓய்பாட்டு, : ப ணியில். (881816 
Telaxation oscillator) இருக்கும். -- - நிலையின் 
அலைவு : 'நேரமாகிய , Ty, சம. இடை வெளியுடைய 
தடிப்புத்" ..தொடராலான :: உள்தருகைத் துடிப்பு 
களுக்கு _.. இடையிலமையும் ".  பிரிவேளையைவிட . 
(period) _ அதிகமாகவும், | : -மற்றொரு நிலையின் 
அலைவு நேரமாகிய “%, - ஒவ்வொரு- துடுப்புக்கும் 
இடையிலுள்ள பிரிவேளையைவிடக் குறைவானதாக 

வும் உள்ளபடி, இந்தக். கருவி , அடிவமைக்கப்படும், 
te idea tits த All cha: 

நிலைமாற்றத்தை உருவாக்க Coe gon . , 
மூன்நகர் த்தப்பட்ட சாலம் ட் நிலைமாற்றம் நிகழும் 

் , இயற்கையான காலம் 
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படம் 1, நிலைப்பற்ற அளவமைப்புச் சுற்று வழியில் அலை 
_ வடிவத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்



  

0123 4 #5 , 
TT TT FT ] TI &&sqee அடிப்புகள் 

பப ட பபா முதல்கட்ட வெளியீடு 
இரண்டாம்கட்ட 

1. 7. 1! 7 ர நுழையும் ae 
har இரண்டாம்கட்டவெளியீடு 

T மூன்றாம் கட்டத்துள் 

1. -துழையும் துடிப்புகள் 

ட ய வெளியீட்டுத்துடிப்புகள் 

+ Tae Ls நுகறாம்கட்ட வெளியீடு 

6 78 
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படம் 2, 'மூன்றோடைக் கட்டங்கள் உள்ள தற்செயல் உள் 
தருகை மின்சுற்றுவழியின் அடிப்படை அலைவடிவங்கள் 

எண்ணப்பட வேண்டிய எண்ணிக்கைக்கு ஈடான 
ஒத்தியக்கும் துடிப்புகளை. உள்தருகை அலைவடிவத் 
இன் மேற்படியச் செய்தால் அந்த ஒத்தியக்கும் அலை, 
படம் 1இல் காட்டியபடி, ஒய்பாட்டு அலைவியற்றியை 
(1618௩81100 0501118002) இடையிலேயே மறு சுழற்சிக் 
குப் போகச் செய்யும், அத்தகைய ஒத்தியக்கத் துடிப் 
புகள் இல்லாவிட்டால் நீட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ள 
இடைவிட்ட கோடுகள் வரையில் இயற்கையான 
அலைவு நேரம் ''அமையும்,' இதற்கு ஓர் ' இரட்டை 
இணைப்பு மின்சுற்றுவ/நி பயன்படுகிறது. மின்சுற்று 
வழியின் இணைப்பை ற, ஆம் துடிப்பிலும் : மறு 
சுழற்சிப்படுத்தலை ப ஆம் ௨ துடிப்பிலும் நிகழ 

வைத்து, இம் மினகுற்றுவழியைப் பயன்படுத்தலாம். 
காண்க, தடுப்பு அலைவியற்றி (01௦0%102 0801118401); 
: பன்மை அதிர்வி (ுய1(111078101), 

_ உள்வரும் துடிப்புகள் தற்செயலான இடைவெளி 
யில் தன்னியல்பாக அமைந்தாலும் அந்தத் துடிப்பு 

- களை எண்ணும் மிகப்பரவலான பயன்பாடுடைய 

மின்சுற்றுவழிகளும் நடைமுறையிலுள்ளன. இதற்கு 
இரட்டை நிலைப்புப் பன்மை அதிர்விகள் (015(8016- 
multivibrator) . பயன்படுகின்றன. ஓர் இரட்டை 
நிலைப்புப் பன்மை அதிர்வியின் படிஅளவு (90816) 

இரண்டு. எனவே,. இதை இருமை மின்சுற்றுவழி 
(binary circuit) என்பர். ஒரு சதுர அலையினை ஓரு 

பன்மை அதிர்வியின் வெளியீட்டு முனையில் நுண் 

5s) (differentiating) Generujbd துடிப்புகளில் ஒரே 
மின்முனைமையுடைய துடிப்பை மட்டும் ஒத்த இரண் 
டாவது மின்சுற்றுவழிக்குள் செலுத்தினால் அதனால் 

ஏற்படும் விளைவு 4 என்ற எண்ணிக்கையாகும், இத் 
தகைய ௩ சுற்றுவழிகளை ஓடைமுறையில் இணைத் 
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தால் அது 23 என்ற எண்ணிக்கையில் எண்ணும் 

படம் 2இல் மூன்றோடைக் கட்டங்கள் உள்ள சுற்று 

வழியின் அலைவடிவங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன 

இரண்டின் மடங்காக அமையாத வேறு எண்ணைப் 
பெற, ஒடை முறையில் இணைத்து எண்ணிச் சுற்று 

வழிகளில் மின்னூட்டம் எடுத்துப் பயன படுத்தி, ஜி 
என்ற எண்ணுக்கும் குறைந்த எண்ணிக்கையும் எண் 
ணலாம், 

வேறுவகை எண்ணிகளையும் நடைமுறையில் 

உருவாக்க முடியும், இரட்டைப்படி அளவாக உள்ள 

மின்சுற்றுவழிகளைப் பல வகைகளில் இணைத்து 
ஒரு வலய எண்ணியை (₹102 0௦161) உருவாக்கலாம். 

அல்லது கற்றை இணைப்புக் குழல்களைப் (0௨௫ 
8981000102 10%) பயன்படுத்தியோ, சதரக் கண்ணி 
கள் உள்ள காந்த உள்ளகங்களின் இணைப்பு இயல் 
புகளைப் (5911011102 properties) பயன்படுத்தியோ 
பலவகை எண்ணிகளை உருவாக்கலாம். காண்க, 

eTotr aps & 9 neufact (counting circuits). 

அளவமைப்புச் சுற்றுவழிகள் பல நிகழ்வுகளின் 
தொடர்ச்சியை நேரடியாக எண்ணவும், அலைநேரம் 

அலைவெண் ஆகிய அடிப்படை அளவைகளை மறை 

முசமாக அளக்கவும் பயன் படுகின்றன. இலக்கமுறைக் 
sonl@uir paeiey (digital computers) உள்ள அடிப் 

படை உறுப்புகள் இரட்டைப்படி அளவு மின்சுற்று 
வழிகளே. இவை இருமை எண்முறையைப் பயன் 
படுத்திச் செயல்படுகின்றன. காண்க, இலக்கமுறைக் 
கணிபொறி; அலைவெண் எண்ணி, 

நூலோதி 

1. Millman, L., and Taub, H., Pulse, Digital and 
Switching Wave Forms, McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1965. 

2. Mazda, Electronics Engineer’s Reference Book, 
5th Edition, Butterworths, London, 1983, 

3. Landee, Davis, Albrecht, Electronics Designers’ 

Hand Book, 2nd Edition, McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1977. - 

அளவறி வேதிப்பகுப்பு 

இது ஒரு சேர்மம் அல்லது கலவையிலுள்ள கூறுக 
ளின் இயைபைக் .கண்டறியும் முறைகளைக் கூறும் 
பகுப்பாய்வு வேதியியலின் ஒரு பிரிவு, .
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பகுப்பாய்வு வேதியியலைப் பண்பறி பகுப்பு 
(qualitative analysis), sores) ug (quantitative 

analysis) என இரு வகைப்படுத்தலாம். ஒரு பொரு 
ளில் என்னென்ன தனிமங்கள் அல்லது சேர்மங்கள் 
உள்ளன என்பதைக் கண்டறிவதே பண்பறி பகுப் 
பாகும். ஒவ்வொரு தனிமமும் அல்லது சேர்மமும் 
எவ்வளவு உள்ளது என்கிற அளவைக் கண்டறியும் 
பிரிவே அளவறி பகுப்பாகும். 

அளவறி வேதிப்பகுப்பு கீழ்க்காணும் முறைகளை 
உள்ளடக்கியது. 

எடையறி பகுப்பு முறை (gravimetric analysis) 

பருமனறி பகுப்பு முறை (1011061710 20211515) 

வளிம-பருமன றி பகுப்பு முறை (gas-volumetric 
analysis) 

ஒளியியல் முறை (011081 methods) 

மின்வேதுப் பகுப்பு முறை (electrochemical 
ரல analysis) 

பிற இயற்பு வேதியியல் 

physico- chemical methods) 

எடையறி பகுப்பு, இம்முறையில் அளவறியப்பட 
வேண்டிய தனிமம் தூய நிலையிலோ குறித்த இயை 
புள்ள சேர்மமாகவோ பிரித்தெடுக்கப்பட்டு எடை 
யிடப்படுகிறது, இவ்வெடையிலிருந்து அத்தனிமத் 
இன் இயைபு கணக்கடப்படுகிறது. 

எடையறி பகுப்பு முறையை மூன்று வகை 
களாகப் பிரிக்கலாம்: 

பொருளில் அளவறியப்பட வேண்டிய கூறினை 
முழுமையாகப் பிரித்தெடுத்து எடையறிவது முதல் 
வகை.இரண்டாவது வகையில் பொருளில் அளவறியப் 

பட வேண்டிய கூறு முழுவதும் நீக்கப்பட்டு எச்சம் 
எடையிடப்படுகிறது. : மூன்றாவது வகையில், அள 

_ வறியப்பட வேண்டிய கூறு மட்டும் தகுந்த வேதிச் 
சேர்மமாக மாற்றப்பட்டு இச்சேர்மம் பிரித்தெடுக்கப் 
பட்டு எடையீடப்படுகறது. 

பருமனறி பருப்பு, இப்பகுப்பில் வரு 'பொருளின் 
Gee (concentration), அதனுடன் முழுமையாக 
வினை புரியத் தேவையான செறிவு தெரிந்த மற் 
றொரு விளைப்பொருளின் (reagent) பருமனை 

் அளந்து கணக்கீடப்படுகிறது. 

, அளவிடப்பட வேண்டிய கூறினைக் கொண்ட. 
பொருளில் சிறிதளவு துல்லியமாக எடையிடப் 
பட்டு ஒரு கரைசல் ($01011௦0) தயாரிக்கப்படுகறது, 

அக்கரைசலில் அதனுடன் விளைபுரியத்தக்க, திறன் 
தெரிந்த மற்றொரு . கரைசல் சிறிது சிறிதாகச் 

முறைகள் (other - 

சேர்க்கப்பட்டு முழுவதும் வினையுறத் தேவைப்படும் 
- திறன் தெரிந்த கரைசலின் பருமன் கண்டறியப் 
படுகிறது. இச்செயல் முறித்தல் (111781102) எனப் 
படுகிறது. பயன்பட்ட தறன்தெரிந்த கரைசலின் 
பருமனிலிருந்து பொருளில் உள்ள கூறின் அளவு 
(group 6511081100) கணக்கிடப்படுகிறது. இது ஒரு 
நேர்முகமுறை. ட பு 

மற்றொரு மறைமுக வழியிலும் இவ்வளவீட்டை 
நிகழ்த்த முடியும். அளவிடப்பட வேண்டிய பொரு 
ளுடன் வினைபுரியத் தக்க திறன் தெரிந்த (நியமக்) 
கரைசல் (standard 5010(100) தேவைக்கு A Hs 
மாகவே அளந்து சேர்க்கப்படுகிறது. வினை புரிந்தது 
“போக எஞ்சியுள்ள கரைசலின் அளவு முறித்தல் 
வினை மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. .இதலிருந்து 
பொருளுடன் வினையுற்ற கரைசலின் கன அளவு 
கண்டறியப்பட்டுப் பொருள் அளவு. கணக்கிடப் 

படுகிறது. 

அளவிடப்பட  வேண்டி௰போருளுக்கும் சேர்க்கப் 
பட்ட கரைசலுக்கும் இடையே . நிகழும் வினை 

கீழ்க்காணும் வரம்புகளுக்குட்பட்டிருந்தால் மட்டுமே 
பருமனறி பகுப்பியலில் பயன்படுத்த முடியும். 

1. வினை மீளா வினையாயிருத்தல் வேண்டும். 

2, வினை முடிவுநிலை எளிதில் சுண்டறியத் 
தக்கதாய் இருத்தல் வேண்டும், :. 

3... வினை விரைவாக நடைபெறல் வேண்டும், 

 ருறானரி." பகுப்பு முறை வினைகளைப் பொது 
வாக மூன்று வகைப்படுத்தலாம், (1) நடுநிலையாக்க 
வினைகள். .(060(12ப1821100 reactions) - எனப்படும் 

வினைகளில் ஹைட்ரஜன் அயனியும் ஹைட்ராக்கில் 
. அயனியும் . இணைகின்றன. இவ்வினைகள் அமில- 
கார முறித்தல் (முறிவு) (8௦14-0856 (117811௦௦) எனப் 
படுகின்றன. (2) ஆக்சிஜனேற்ற இறக்க வினைகள் 
(oxidation-reduction reactions): இவ்வினைகளில் 

வினையுறும் பொருள்களில் , உள்ள : தனிமங்களின் 
ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மாற்றமடைகிறது. இவ் 
வினைகள் ஏற்ற-இறக்க முறித்தல் எனப்படுகின்றன. 
(8) வீழ்படிவாக்க வினைகள் (0160101(41100. reactions). 

ஈக. 

இத்தகு வினைகளில் வீழ்படிவு தோன்றுகிறது. 

விட வுநுஎன். வளிலைங்களின் பருமனை அளந்து 
அவற்றின் செறிவு அறியப்படுகிறது, இம்முறையில் 
வளிமக்கலவையில் உள்ள பல வளிமங்களிள் : அள 

வினை அறியக் கீழ்க்காணும் முறை கையாளப் 
படுகிறது: பருமன் அளக்கப்பட்ட வளிமக் கலவையின் 
வெப்பறிலை,:.' அழுத்தம். ஆூயெவையும் அளக்கப் 

- பட்டுப்பின் இக்கலவை தகுந்த வேதிப் பொருள்கள் 

வழியே அடுத்தடுத்துச் செலுத்தப்படுறது. இவ்



வேதிப் பொருள் ஒவ்வொன்றும் வளிமக் கலவையி 

லுள்ள ஒரு வளிமத்தைத் தன் பரப்பில் ஈர்த்துக் 

கொள்ளும் தன்மையது, ஓவ்வொரு வேதிப்.பொரு 

ளின் மீதும் செலுத்திய உடனேயே வளிமக் கலவை 
யின் பருமனில் ஏற்படும் குறைவு அளக்கப்படுகிறது. 

இப்பருமன் குறைவு பொருளினால் ஈர்க்கப்பட்ட 

வளிமத்தின் பருமனைக் குறிக்கும். இதிலிருந்து 

ஈர்க்கப்பட்ட வளிமத்தின் அளவு கணிக்கப்படுகிறது. 

இங்ஙனம் தகுந்த பரப்பு ஈர்ப்புப் பொருள்கள் 

(surface active substances) மீது செலுத்திக் 

கலவையில் உள்ள ஒவ்வோர் அளவும் கண்டறியப் 

படுகிறது. வளிமத்தைத் தன் பரப்பில் ஈர்க்கக் 

கூடிய பொருள் எதுவும் இல்லையெனில், இவ்வளிமத் 

இன் ஒரு குறித்த கன அளவுடன் அதனுடன் வினை 

புரியத் தக்க மற்றோர் வளிமத்தைக் கலந்து வினையை 

நிகழ்த்தி அதனால் ஏற்படும் பருமன் மாற்றத்தைக் 

கண்டறிந்து இதிலிருந்து வளிமத்தை அளவிடலாம். 

ஒளியியல் முறைகள். ஒளியியல் அளவீடுகளைக் 

கொண்டும் பொருளின் அளவறியலாம். இவற்றுள் 

உமிழ் நிரல் (60185100 $06011050007)) உறிஞ்சு நிரல் 

(20807011௦0 ... 8060105001) முறைகள் குறிப்பிடத் 

தகுந்தவையாகும். 

.. உமிழ் நிரல் பகுப்பு, . இம்முறையில் பொருளைச் 

சுடரிலோ அல்லது மின்பொறியிலோ வெப்பப் படுத்தி 
ஆவி நிலையில்' ஒளிரச்” செய்து உமிழப்படும் ஒளி, 

ஒரு நிரல்மானி (8060100612) கொண்டு பகுத்தாயப் 
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படுகிறது. பொருளில் பல்வேறு தனிமங்கள் இருப்பின் 

ஒவ்வொரு தனிமமும் குறித்த அலை நீளம் கொண்ட 

ஒளியை உமிழ்வதால் ஒவ்வொரு தனிமத்திற்கும் 

நிரலில் ஒரு கோடு கிடைக்கிறது. இடைச்கும் நிரற் 

கோட்டின் இண்மைக்கும், பொருளில் உள்ள தனிமத் 

இன் செறிவுக்கும் அளவறி தொடர்பு உள்ளது. 

எனவே தனிமத்தின் செறிவை அளக்க இயலும், இச் 

செய்முறையில் பொருளுடன் குறித்த அளவு அகத் 

H-L15 (internal standard) பொருளாக வேறொரு 

தனிமம் சேர்க்கப்படும். அசுத்திட்டப் பொருளின் 

செறிவு தெரியுமாதலால் நிரலில் திட்டப் பொருள் 

கோட்டின் அடாவுடன் அளவிடப்பட வேண்டிய 

தனிமத்தின் நிரல் கோட்டு அடர்வை ஒப்பிட்டுத் 

தனிமத்தின் செறிவு கணக்கிடப்படுகிறது. மிக நுண் 

ணிய அளவில் உள்ள தனிமத்தின் செறிவைக் கூட 

இம்முறையில் கண்டறியலாம். உலோகவியல் (௪6481- 

1மஜு), புவியியல் (260813), வானியல் (251010 ஈ) 

போன்ற துறைகளில் இவ்வுமிழ் நிரல் பகுப்பாய்வு 

பெரிதும் பயன்படுகிறது. 

உறிஞ்சு நிரலில் பொருளின் ஒளி உறிஞ்சும் 

தன்மை பகுத்தாயப்படுகிறது, இவ்வாய்வு நிரல் 

ஒளிமானி முறை மூலம் நடைபெறுகிறது. 

நிரல் ஒளிமானி ($06012000006182) முறையில் 

குறித்த அலை நீளமுள்ள ஒளி பொருளின் வழியே 

அனுப்பப்பட்டு அவ்வொளி உறிஞ்சப்படுகிறதா 
என அஆயப்படுகறது. சேர்மத்தின் தன்மைக்கேற்ப 
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அது குறித்த அலை நீளமுள்ள ஒளியை உறிஞ்சு 
இறது. அவ்வாறு உறிஞ்சப்படும் ஒளியின் அடர்வு 
(density of light) பொருளின் செறிவைப் பொறுத்து 
அமைகிறது. எனவே ஒஉறிஞ்சப்பட்ட ஒளியின் 
தஇண்மையிலிருந்து பொருளின் செறிவு கணக்கிடப் 
படுகிறது. பொருளின் உறிஞ்சுதலை அளக்கப் பல 

கருவிகள் பணை யன 

நிரல் ஒளிமானி என்ற கர்வ Ghia நள் உறிஞ்சும் 
ஒளியின் திண்மையை அளக்கின்றது. அம்முறையில் 

குறித்த: அலை . நீளமுள்ள ஒளி பொருளினூடே 
செலுத்தப்படுகிறது. சேர்மத்தின் தன்மைக்கேற்ப 
அது குறிப்பிட்ட அலை நீளமுள்ள ஒளியை உறிஞ்சு 
கிறது. அங்ஙனம் உறிஞ்சப்படும் . ஒளியின் தண்மை 
பொருளின் செறிவைப் பொறுத்து அமைகிறது, 

எனவே உறிஞ்சப்பட்ட ஒளியின் திண்மையிலிருந்து 
பொருளின் செறிவு கணக்கிடப்படுகிறது. 

நிற ஒப்பியல்மானிகள் (௦௦10811015) . பொருள், 
வெண்மை ஒளியை. க&றிஞ்சும் திறனை . அளக் 
இன்றன. செறிவறிந்த திட்டக் (நிடமக்) கரைசல், 
செறிவறியப்பட வேண்டிய கரைசல் ஆகிய இரண் 
டின் வழியே seis oom gan (visible light) sen 

பப்பட்டு இரண்டும் எந்த அளவிற்கு ஒளியை 
உறிஞ்சுகின்றன . என ஒஓப்பிடப்படுகின்றது. இதி 
லிருந்துஅளவிடப்பட வேண்டிய கரைசலின் செறிவு 
கணக்கிடப்படுகிறது. கரைசல்களின் கண்ணுறு ஒளி 
உறிஞ்சு திறனை ஒப்பிட அவற்றின் நிறங்கள் ஓப் 
பிடப்படுகன்றன, இரு கரைசல்களின் நிறத்தின் 
தஇண்மையினைக் கண்களால் கண்டே ஒப்பிட 
இயலும். அல்லது ஓளிமின்கலம் (photoelectric 
௦01௦071ஐ8120) ஒன் நினைப் பயன்படுத்தியும் இவற்றை 
ஒப்பிட இயலும். 

நிரல் ஒளிமானீ, நிறஒப்பியல்மானி ஆகிய இரண் 
டிலுமே பொருள்களின் செறிவீனைக் கணக்கிடப் 
பீர்-லாம்பெர்ட் விதி (060. 180080 18௭) பயன்படு 
கிறது. இவ்விதி ஒளி ஊடுருலிச் செல்லும் பொருளின் 
செறிவையும் உறிஞ்சப்பட்ட ஒளியின் இண்மையை 

யும் தோடர்புறுத்துகிறது. 

கலங்கல்மானிகள் — (turbidimeters) sumAu 
நிலையில் உள்ள அளடகத்தின் வதியே ஊடுருவி வரும் 
ஒளியை அளக்கின்றன. செறிவறிந்த கரைசல்களைக் — 
கொண்டு ஒப்பிட்டு இம்முறையில் செறிவறியாக் 
சைசல்களின செறிவைக் கணக்கிடலாம். 

செறிவறிந்த கரைசலின் ஒளிச் 
பிடப்பட்டுச் செறிவறியாக் கரைசல்களின் ப அள 
கணச்கிடப்படுகிறது. 

சிதறல் ஒப் 

ஒளிவிலகல்மானி (refractometer) பொருளின். 
ஒளிவிலகல் எண்ணினை (6417801146 1006௩) அளக் 
கன்றது. கொழுப்புகள், மெழுகுகள், எண்ணெய்கள் 
ஆகியவற்றின் தூய்மையினைக் கண்டறிய இம்முறை 
மிகவும் பயன் படுகிறது. 

கரைசலின் வழியே ஒருதள முனைவாக்கப்பட்ட 

ஒளி (1406 poloarised 1121//செலுத்தப்படும் போது 
அவ்வொளி அடையும் ஒளிச்சுழற்சியினை (rotation) 
ஒளி முனைவுமானிகள் (0013110061616) அளக்கின்றன. 
சர்க்கரைகளைப் பகுத்தாயும் சோதனைகளில் இது 

பெரிதும் பயன்படுகிறது, 

மின்வேதிப் பகுப்பு முறைகள். பொருள்களின் மின் 
வேதித் தன்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட 
பகுப்பு முறைகள் மின்வேதுப் பகுப்பு முறைகள் 
எனப்படுகின்றன. 

மின்வேதிப் பகுப்பு முறைகளைக் சீழ்க் குறிப் 
பீட்ட வண்ணம் வகைப்படுத்தலாம். 

7... மின் எடையறி முறை (6160120212010003) ... 

2, மின்பகுளிக் கடத்து முறை (electrolytic 
conductivity method) 

3, மின்னழுத்த முறை (e.m.f. methed) 

4, நுண்மின்பகுளிப் பகுப்பு முறை (10106160- 
trolytic separation method) . 

இவற்றுள் முதல் வகை எடையறி பகுப்பு முறை 
யாகும். மற்ற மூன்றும் பருமனறி பகுப்பைச் 

சார்ந்தவை. 

நுண்பகுப்பு- சிற்றளவுபகுப்பு முறைகள்.' எடுத்துக் 
்” கொள்ளப்பட்ட பொருள், அதில் அளவிடப்பட 
வேண்டிய கூறு ஆகியவற்றின் அளவினளைப் 
பொறுத்து அளவறி பகுப்பு முறைகளை நுண்ஊளவு 
பகுப்பு (4௦௦ 8510021100), அரைதுண் பகுப்பு முறை 
கள் (51107௦ ௯60௦08) என வகைப்படுத்தலாம். 

பேரளவு பகுப்பு முறைகளில் 0.1 முதல் 0.5 
Asi பொருள் பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக கொள்ளப் 

படுகிறது. இவ்வாய்வில் பயன்படும் பருமனறி பகுப் 

பாய்வுக் கருவிகளும் பகுப்பாய்வுத் தராசும் முறையே 

0.08 மி.லி-0,1 மி.கி, அளவிற்குத் துல்லிமமாக 
அளக்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகின் றன. 

சிற்றளவுப்பகுப்பு முறைகஸில் பகுப்பாய்வுக்குத் 
தேவைப்படும் பொருளின் அளவு 0.0.-0.1க. ஆகும். 
இம்முறைகளில் தராசும் பருமனறி பகுப்பாய்வுக் 

கருவிகளும் முறையே 0.01மி,கி, 0.1 மி,.கி.அளவீற்குத் 
துல்லியமாக அளக்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப் 

ஆ படுகின்றன. 2



நுண் பகுப்பு முறைகளில் 1-10 மி.லி, (அதாவது 
0,001-0,01க.) அளவு பொருளே பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. தராசின் துல்லியம் 0.00 மி.கி, ஆக இருக்க 
வேண்டும் (0.000001,: அல்லது ] மைக்ரோ லாரம்) 
இவ்வகைத் தராசுகள் மிகத் : துல்லியமாக எடையிட 
வேண்டியிருப்பகால் இலேசான பொருள்களைக் 
கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன. இக்கருவி உறுதி 
யான அதிர்வற்ற பீடத்தின் மீது பொருத்தப்பட 
வேண்டும். வெப்பநிலையும் காற்றில் ஈரப்பதமும் 
மாறாமல் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இது காக்கப்பட 
வேண்டும். 

்  நுண்ப்குப்பு' "முறைகளில் ' பயன்படுத்தப்படும் 
சுருவிகளனைத்தும் 'பேரளவு முறைகளில் பயன்படுத் 
தப்படும், கருவிகளின் சிற்றளவு மாதிரிகளேயாகும், 
சில கருவிகள் மட்டும் நுண் பகுப்பு முறைகளில் வேறு 

படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ;நுண் பகுப்பு முறை 
யில் 'வடித்திறுத்தலுக்குப் ' பயன்படுத்தப்படும் கருவி 

பேரளவு முறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கருவீயி 

லிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். 

அதி நுண் பகுப்புமுறையில் 0,001மி,க பொருளே 
ஆய்விற்குப் போதுமானதாகும். இம்முறையில் பயன் 
படுத்தப்படும் “துலாக் கருவி கண்ணாடி இழையால் 
ஆனது.” இதில் 20மி.கி. அளவிற்கு எடையிடலாம், 
குறைந்த அளவாக (0. 02 மைக்ரோ கிழான் மயல் 

எடையிடலாம். ் 
௩ 

பவிகுரியியவின்.. பல பிரிவுகளில். பலவசையான 

அளவீட்டு முறைகள் (614௦05 08 6ே(10211௦௦) பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன. . எடுத்துக்காட்டாகத் தனிமத் 

இன், உமிழ் நிரலில் , நிரற்கோட்டின் தண்மை அக் 
கோட்டிற்குரிய செறிவினைப் பொறுத்த ஒன்றாகும். 

தனிமம் கிளர்வுறுவதால் ஏற்படும். Bein cow மாற்றங் 

களைத் தவிர்க்க அகத் GUL முறை பயன்படுத்தப் 

படுகிறது.” இம்முறையில் :' செறிவறிந்த ஒரு “தவிமத் 
தின்'அகத்' திட்டமாகப் (internal standard) wweir 
படுத்தப்படுவது 'நிரற்கோட்டுத் , | Heian cout or 

(absorptioa intensity) செறிவறியாத் தனிம நிரற் 
கோட்டின் தண்மை ஓப்பிடப்படுகிறது. கிளர்வுறுவ 

தனால் ' (activation) இரு கோடுகளும் சம “அளவு 

பாதிப்புக்குட்ட: OB Dew. எனவே பிழைகள்" தவிர்க் 

கப்படுகின் றன. ஃ 

பகுப்பியலில் வரைபடங்கள் (graphs) பெரிதும் 

பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக அளக்கப்பட்ட 

அளவீட்டைப் பயன்படுத்திக் கணக்கீடுகள் (0810ய18- 

tions), செய்து சல முடிவுகள் பெற வேண்டியிருப் 

பதாகக் கொள்வோம். அளவீடுகள், கணக்கிடப்பட்ட. 

முடிவுகள் ஆகியெவற்றிற்கிடையே வரைபடம் ஒல்று 

வரையப்பட்டிருக்குமாயின் அவ்வரைபடத்திலிருந்து , 
கணக்கிடப்பட்ட முடிவுகளை உடனே பெற முடியும்... 

ர. McGraw-Hill 

அளவியல் 5711 

இவை . தவிர அளவுச் சீரமைப்பி வரை படங்கள், 

தீரம் பார்த்தல் . வரைகோடுகள் ' அகியவையும் 

அளவறி பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
பியூரெட் (ய₹(€) அளவீடுகளுக்கெதிரே 11 மதிப் 
புகள், SHH Msi aon (conductivities), மின்முனை 
ApsSaaer (e.m.f.s) ஆகியவற்றை இட்டு வரைவ 

தனால் . முறிவு: வரைகோடுகள் பெறப்படுகின் றன. 
இல்வரைட்காடுகள் முறித்தலின் முடிவு நிலைஎயத் 
துல்லியமாகக் காட்டுகின்றன.  பயன்பாட்டிற்கேற்ப 
அளவீடுகளின் மடக்கைகள் (10௦2211116) பயன்படுத் 

தப்பட்டும் வரைபடங்கள் பெறப்படுகின்றன. 

~ 5.8. 

நூலோதி 

Encyclopaedia of Science and 
Technology, Vol J, Fourth Edition. McGrawe 

Hill Book Company, New York, 1977, 

2. Masterton, William L., and Slowinski, 

Emil J., Chemical Principles with Qualita- 
tive Analysis, First Edition, W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1978, : 

அளவியல் _- 

அளவைகள் இயற்கையின் விதிகளைப் பற்றிய அறி 
வைச் செய்முறைமூலம் அடைவதற்கான அடிப்படை 
வழி முறைகளாகும். மின் அளவைகள் மிக முக்கியம் 

வாய்ந்தவையாகும். ஏனென்றால் நேரிடையாக 

உணர முடியாத ஒரு புறப் பொருளைப்பற்றி மின் 
னியலாக அறிந்துகொள்ள அவை உதவுகன்றன. இம் 
மின் அளவைகள் வின்குருவிகினைக் கொண்டு அளக் 

கப்படுகின்றன.. 

அடிப்படை வரையவறைகள். பொதுவாக : அள 

வியல் என்பது ஒர் சிறப்பு அறிவியல் புலமாகும். 
இந்த' அளவியல் அளவை, அவைகளில் ஒற்றுமை 

தேவையான: துல்லியங்களைக் கண்டறியும். வழி 
களைப் புலப்படுத்துகிறது. 

அளவை (measurement). Amery முறை தொழில் 
நுட்ப முறைகளையும் அளவுகளையும் அளவைக் ௧௬ 

விகளையும் கொண்டு தெரியாத ஒரு புறநிலை அளவு 
களைச் செய்முறைவழி நிர்னாயிக்கும் .முறையே 
அளவை எனப்படும். இத்தகைய அளவைகளின் 

முடிவுகள் ஒர் எண், அளவையின் அலகு ஆகியவற்றி 
னால் விளக்கப்படும். (எ.டு.) அன்னழுத்தம்க 127 
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அளவு (யால. ஒர் எண்ணிக்கைக்கும், அதனை 
அளக்கும்போது பயன்படுத்தும் அலகுக்கும் இடையே 
உள்ள விகிதம்' எண்ணால் குறிக்கப்படும், . இதுவே 
அளவு எனப்படும், | - . 4 

3056 sed (measuring instrument). ov 

எண்ணிக்கையின் மதிப்பை அளக்க உதவும் கருவி 
அளக்கும் கருவி எனப்படும். அளிக்கப்படும் எண் 

ணிக்கையின் மதிப்பை அறிவிக்கும் செய்தி, அளவைச் 

Q@geui§) (measurement information) எனப்படும். 

செயல் 
(, தலைமைக்) 

. "அளவுகளும் அளவைக்கருவிகளும், 1. 
புரியும் (துணை), 2, மேற்கோள் 
கருவிகள் எனப் பகுக்கப். படுகின்றன. 

முதலில் குறிப்பிட்டது அளவைக் கருவிகளுக்குத் 
தொடர்புடைய ; அலகுகளுடன் ,,, ஒன்றாத அளவை 
களைச் செய்முறை மூலம் அறியப் பயன்படுகிறது, : 
இரண்டாவதாகக் குறிப்பிட்ப்பட்டது அளவைக் ௧௬ 
விகளை அளவீடு செய்யப் பயன்படுகிறது. உ 

ட்ப ட கருத்தியல் மதிப்பு (ideal value). "பத்தில்"! 'எண் 
ணிக்கையைக் கருத்தியல்பாகக்' கணக்கில் ' எடுத்துக் 
கொள்ள உதவும் எண்ணிக்கை கருத்தியல் மதிப்பு 
(ideal value) எனப்படும், : கருத்தியல் மதிப்பை 

- அறியும் அளவைமுறை இல்லாதிருப்பதால், கருத் 
Hud மதிப்பு கண்டறிய முடியாத ஒன்றாகவே 
உள்ளது. ஆகையினால் வழக்கில் நடப்பியல் 
(actual) மதிப்பே IO SENG DG. wee He Ae 

நட்ப்பிய்ல் மதிப்பு... மர்ம. ‘yalue). கருத்தியல் 
மதிப்புக்கு . ஏறக்குறையச் 2 செய்முறை ... மூலமும் 
கண்டறியப்பட்ட மதிப்பே நடப்பியல் மதிப்பு எனப் 
படும். ப ப டட. டப 

ட பக Sgt வ தகு ற ஒட். பட்டி 2 டு 

அளத்தலின்போது ' "சுண்டறியப்பட்ட எண் 
ணிக்கை அளத்தலின் விளைவு அல்லது அளந்த 
மதிப்பு எனப்படும், ..... லி டவ் 

ப ஆருட டம ‘ us . அளக்கப்படும் எண்ணிக்கையின் : 4 கருத்தியல் 
மதிப்பிலிருந்து (&), அளந்த மதிப்பு- கர, எவ்வளவு 
விலகச் செல்லுகிறதோ அதுவே அளவையின் தனி 
நிலைப்பிழை, A {absolute error) எனப்படும், , 

கக்க கமத 

"அளவையின் தனிநிலைப். பிழைக்கும் அளக்கப் 
படும் . எண்ணிக்கையின் ' கருத்தியல் மதிப்புக்கும் 
உள்ள விகிதத்தை விழுக்காட்டில் (2606014826) குறிப் 
பிட்டால் அதுவே அளவையின் .: சார்புப்- பிழை 
(76131178 61102) எனப்படும். 

- நூறால். 

(குல்) 100%, ல 

AA= Am—A, பெரும்பாவம் எல்லா நிளையிலுபி 
தவிர்க்கப்பட வேண்டிய அளவுக்கு? கவும். சிநிய 
அளவர்கும், ர ரர இ ட 

டட இ - 5.8. 

நூலோதி 

3. ௫. Popov, Electrical Measurements, Third 
Edition, Mic Publishers, Moscow, 1982. 

2. BE. W. ‘Golding, 8. 0, Widdis, Electrical 
‘Measurements’ and Instruments, Fifth Edi- 

6h Wheeler Publishers, Allahabad, 1963. 
க use: > 

க. Beg * ் பட்ச oor 

அளவீடு. செய்தல் woe 

ஒரு கருவி காட்டும் அளவில் எவ்வளவு மீனை: இருக் 
கின்றது என்பதைத் ,தீர்மானிப்பதே அளவீடு 'செய்த 
லாகும். அளவீடு செய்வதற்கு , முக்கியமாகத் தற 
மானதும், 'துல்லியமானதுமான ' அளவு காட்டும் 
கருவியும், அளவு செய்யப்படும் ப்ருமானத்தை 
(dimension) , வேண்டிய 'அளவுக்கு. “மாற்றக்கூடிய 
அமைப்பும் தேவைப்படும், or 5 ரி By he 83 ட் ate Tet ty 

் அளவீடுசெய்யும் முறை, குறிப்பிட்ட visio exe 
ஓர் அளவில் வைத்துக் கொண்டு செந்தரக் (standard) 
கருவியால் அளக்கவேண்டும். பின்பு, அளவீடுசெய்யப் 
படவேண்டிய . கருவியால் . அளக்க வேண்டும். 
இரண்டு அளவுகளையும் ஒப்பிட்டு எவ்வளவு பிழை, 
இருக்கிறது என்பதைக் கணக்கிட வேண் டும். , பிழை 
விழுக்காட்டை, கருவி அளவிலிருந்து செந்தரக்கருவி 
அளவைக் கழித்துப் பின் ' கருவி. அளவால்: வகுத்து 

பெருக்கிப் ' , பெறலாம். ,பருமானத்தின், 
அளவைக் கொஞ்சம். கொஞ்சமாக் மாற்றி, ஒவ்வோர் 
அளவிீட்டிலும் எவ்வளவு பிழை உள்ளது என்பதைக் 

_ குறித்து ஓர் அட்டவணை அல்லது ஒரு வரைகோடு 

  

Snare nomen, ete 

் அட்டவணை. 

வரிசை [..தரமான: .. | கருவியின் பிழை: ! 

எண் . | சருவியின் |. அளவு விழுக்காடு 
: 5 ta . அளவு ் ஷூ ப்ட் 
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கருவியின்அளவு 

அளவீடு செய்த கருவியோடு இந்த அட்டவணையை, 
யும் கொடுக்கவேண்டும். இதை வைத்துக்கொண்டு 

சரியான , அளவை, கருவியின் அளவிலிருந்து கணக் 

கடலாம்... ad 
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Sher ப. (மஃ பிழை விழுக்காடு _ 
to coh De Te ee a GB _100 © 

ஒரு கருவியை ' ஒரு பருமானத்திற்கு அளவீடு 
செய்யும்போது மற்ற பல பருமானங்கள் அந்தக் 
கருவியின் அளவை மாற்றி அமைக்கக்கூடும். ஆகவே 
கருவியை ஒரு. பருமானத்திற்கு அளவீடு செய்யும் 
போது மற்றப்.'பருமானங்களை அளவு :மாறாமல் 
வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அம்முறைக்கு மாற்ற. 
மற்ற: அளவீடு. செய்தல் (918110 ௦811781100) என்று: 

பெயர். ஒரு கருவியை வெவ்வேறு பருமானத்திற்கு 

மாற்றி மாற்றி அளவீடு செய்து,. அதைக் கொண்டு 

கூடுமானவரை. . எல்லாப் . பருமானங்களும் மாறும் 

போது ஏற்படும் பிழையைக் : கணக்கிடலாம். ஒரு 

கருவி பயன்படும் உண்மை : நிலையில், அதாவது, 

பருமானங்கள், தன்னியல்பாக வேறுபடும் நிலையில் 

அளவீடு செய்வது மிகவும் கடினமே. 

வர்ஷ wlan த wee ves tye TM, BT. 

அளவுக் கணிப்பியல் ..... 

நீளம், பரப்பு, பருமன் ஆூயவற்றின் ' அளவுகளைப் 

பற்றிக் கூறும் 'கணிதப்பிரிவு "அளவுக் கணிப்பியல் 

(mensuration) எனப்படுகிறது. அடிப்படையான சில 

நேர்கோடுகள், வளை கோடுகள் ஆகியவற் றின் அளவு 

களிலிருந்து தொலைவுகளை “அறியவும், சமதளமான, 

பரப்புகளையும், * வளைவான: : ் பரப்புகளையும் 

- கணிக்கவும்;' பருமன்களைக் கணிக்கவும் உரிய முறை 

களும் வாய்பாடுகளும் இத்துறையில் தரப்படுகின் றன. 

ட. கோடுகளை அளவிடல்,'நேர்கோடுகள் அளவு 
கோல்களாலேோ, . சங்கிலிகளாலோ. அளவிடப்படு 

இன்றன. இரண்டு . இடங்களுக்கு , இடையே உள்ள 

அளவுக் கணிப்பியல் 573 

தொலைவை நேரடியாக அளக்க முடியாவிட்டால் 
நாம் " நேரடியாக . அளக்கமுடிந்த வரைகளைக் 
கொண்டு, வடிவ கணித முறைகளால், அளக்கமுடி. 
யாத தொலைவைக் கணக்டெலாம். 

ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவிற்கும் அதன் விட்டத் 
இற்கும் உள்ள விகிதம் ஒரு மாறிலியாகும். இது ஈ 
என்ற &ரேக்க எழுத்தினால் குறிக்கப்படும். இதன் 
மதிப்பு தோராயமாக 4, 145927 (224/7), வட்டத்தின் 
வில்லை ' அளப்பதில் பின்வரும் அடிக்கோள்கள் 

(axioms) பயன்படுகின்றன. (24). சம ஆரமுள்ள 

வட்டங்களின் விற்கள் அவைஎ திர்கொள்ளும்கோணங் 
களுக்கு நேர்ப்பொருத்தத்தில்இருக்கும். (2)வெவ்வேறு 
வட்டங்களில் ஒரே: கோணத்தை எதிர்கொள் 

ளும் விற்கள் அவ்வட்டங்களின் ஆரங்களுக்கு நேர்ப் 
பொருத்தத்தில் இருக்கும், கணிதத்துறையில் கோணங் 
களைப் பாகைகளில் அளவிடாது ஆரகம் அல்லது 

ரேடியன் (740180) என்ற அலூல் அளவிடுகிறார்கள். 
ஒரு வட்டத்தின் ஆரத்திற்குச்சமமான நீளமுள்ள வில், 
எதிர்கொள்ளும் கோணம் ஓர் ஆரகம் எனப்படும். 
ஒரு முழுவட்டத்தில் 27 ஆரகங்கள் உள்ளன. ர ஆர 

.. கங்கள் 360௦ க்குச் சமம், ஓர் ஆரகம் என்பது தோரா 
யமாக 57, 27 க்குச் சமம், இருத்தமான வட்ட வடிவ 
மற்ற வளைவின் நீளத்தை அளவிட, அதைச் சிறு 
பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒரு கவராயத்தின் உதவியால் 
இப்பகுதஇகளின் நீளத்தை ஒரு நேர்கோட்டின் மேல் 

தொடர்ச்சியாகக் குறித்துக்கொண்டு அதன் நீளத் 
தைச் செய்முறையால் அறியலாம். வளைகோட்டின் 
சமன்பாடு தெரிந்தால் கலனகணித (08100105) முறை 
யைப் பயன்படுத்தியும் நீளத்தைக் கண்டறியலாம். 

இதற்கான வாய்பாடு - ரந: ் 
உட # * S = f dx . 

a 

என்பதாகும். 

்  சமதளப் பரப்புகளைக் கணக்கிடல், பரப்புகளில் 
மிக எளிய வடிவுள்ளது செவ்வகம், இதன் நீளத் 
தையும் அகலத்தையும் பெருக்கிப் பரப்பைக் கணக் 

இடலாம். இணைகரத்தின் . பரப்பை இவ்வாறே 
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படம் 1, இகணைகைரத்தின் பரப்பைக் கண்டறிதல்



574 அளவுக் கணிப்பியல் 

அறியலாம். படத்தில் காட்டியதுபோல் அதன் ஒரு 

முனையில்ஒரு முக்கோணத்தை வெட்டி, அதை அதன் 

மறுமுனையில் பொருத்தி, அதை ஒரு.. செவ்வகமாக 
மாற்றி அதன் பரப்பைக் கணக்கிடலாம், இப்போது 

AB என்பது இணைகரத்தின் அடிவரை என்றும், க 

என்பது அதன் உயரம் என்றும் கொள்ள, | இணை 

கரத்தின் பரப்பு - அடிவரை ௩ உயரம். முக்கோணம் 

ஒர் இணைகரத்தில். பாதி. என்பது படத்திலிருந்து 

விளங்கும். ஆகையால் மேற்கூறிய பரப்பில் பாதி முக் , 

கோணத்தின் பரப்பு, அதாவது, முக்கோணத்தின் , 

பரப்பு 2 $௩ அடிவரை ௩ உயரம். ஒரு நாற்கரத்தின் . 

எதிரான முனைகளை இணைத்து, அதை , இரு முக். 
கோணங்களாகப் 
பரப்புகளைத் தனித்தனியே கணகுட்டுக்: கூட்டி 
அதன் பரப்பை அறியலாம். ஒரு சரிவகத்தின் இணை. 
யான பக்கங்களின் சராசரி நீளத்தை உயரத்தால் 
பெருக்க, வரும் தொகை அதன் பரப்பிற்குச் சமம் 
என்று காட்டலாம். பலகோணங்களின் (00112008) 
பரப்புகளையும் இதே வகையில் பல முக்கோணங் 
களாகப் பிரித்துக் கணக்கிடலாம். ; 
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வளைகோடுகளால் சூழப்பட்ட சமதளப்பரப்புக் 
களை. . அளவிடப்.' பகுமுறை . வடிவ . ,கணிதமும் 
(analytical geometry), கலன . கணிதமும் .பயன்படு 
இன்றன. உருவத்தஇன் தளத்தில் கார்ட்டீசிய gue 
களைக் கொண்டு அதன் வரம்பைச் சிறு விற்களாகப். 

பிரிக்க வேண்டும். இந்த விற்கள் ஒவ்வொன்றும் 3 
ஆயத்தின் இணை கோடுகளினால் ஒரிடத்தில் வெட் 
டப்படுவதாகவும், ௩ ஆயத்தினால்!: வெட்டப்படாத 
தாகவும் இருக்க வேண்டும். வளைவில் சமன்பாடு y 
- 8(5) எனவும், வில்லின் நீளம் 0௩ எனவும், வளைவின் 
தொடக்கமும் முடிவும் ௩௮௨, ௩௩0 என்றும் "கொண் 
டால் ௨6 என்ற இரு எல்லைகளுக்கிடையே 1 உள்ள 
வில்லிற்கும் ௩ ஆயத்திற்கும் இடையே உள்ள 'பரப்பு 

A, ளி உன்னை சமன்பாட்டால் தரப்படும். | \ | 

2 Pe. oe 
ec es பட்டால் 

பிரித்து இம்முக்கோணங்களின் . 

இத்தகைய தேவைப்படும் பரப்பைப் பல எளிய 

பரப்புகளாகப் பிரித்து, அப்பரப்புக்களைத் : தக்க 

வாறு கூட்டியும் கழித்தும் நமக்கு Garp பரப் 
பின் அளவைக் கணக்கிடலாம். Pg 

ஒரு வட்டத்தை எண்ணற்ற 'சிறுபக்கங்களைக் 
கொண்ட ஒழுங்குப். பலகோணமாகக் கருதலாம். 
ஒழுங்குப் பலகோணத்தின் மையத்தையும் முனை 
களையும் இணைத்து, அதைப் பல சமமான 
முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கலாம். ஆகையால் அதன் 

பரப்பு, பலகோண த்தின் சுற்றளவில் பாதியையும், முக் 
கோணங்களின் உயரத்தையும் பெருக்கி வந்த தொகை 
யாகும். வட்டத்தை முக்கோணமபெனக் கொண்டால் 
அதன்பரப்பு 4 % சுற்றளவு ௩ ஆரம்; முக்கோணத்தின்: 
உயரம் ஆரத்திற்குச் சமம். ஆகையால் வட்டத்தின் 
பரப்பு ஈ௩॥” (॥- ஆரம்). ஒரு வட்டக்கோணப் 

பகுதியில் (86000), பரப்பிற்கும் வட்டத்தின் பரப்பிற் 
கும் உள்ள விகிதம், அதன் கோணத்திற்கும் 2£ ஆர 

கங்களுக்கும் உள்ள விகிதமாகும். இதிலிருந்து வட் 
டக் கோணப்பகுதியின் பரப்பு - பரி என்று 'அறி 
யலாம், இங்கு 9 ஆரகங்களில் , , குறிப்பிடப்படுகறது; 

a 

பருமனைக் கணித்தல், au ues செவ்வகத்தின். 
பருமன்,. அதன் நீளத்தையும், . அகலத்தையும் உயரத் 
தையும் பெருக்கிப் பெறப்படும்.. ஒரு :தண்மம் .கனச் 
செவ்வக வடிவமாக இல்லாவிட்டாலும், அதன் எதி 
ரான பக்கங்கள் இணையாகவும், சம உருவும் அளவும் 
உடையனவாகவும் இருந்தால், அதன் அடியின் பரப் 
பையும் உயரத்தையும் பெருக்கி அதன். பருமனைப் 

பெறலாம். - பட்டகம், உருளை போன்ற வடிவங் ' 

களின் : பரப்புகளை - இம்முறையில் ' கணக்கிடலாம். 

- பலகோண வடிவுள்ள அடியையும் அதன் தளத்' 
தற்குப் புறமான முனையொன்றையும் “ கொண்ட 
திண்மம்” பட்டைக்கூம்பு (pyramid) எனப்படும். 

அடிக்கு இணையான இதன் வெட்டு முகங்கள் os 
தவை, இத்தகைய வடிவின் பருமன் - 3௩ அடித் 
தளம் ௩ உயரம், கூம்பு ' என்பது எண்ணற்ற று 
பக்கங்களைக் . சொண்ட. :!. பட்டைக்கூம்பு, எனக். 
கொண்டு அதன் பருமனையும் இதே வாய்பாட்டால் 

குறிப்பிடலாம். F ta a 
கோணத்தின் பருமனை "அறிய இதற்கும் அ சம 

மான விட்டமும் உயரமும் உள்ள உருளையை எடுத் 
துக்கொள்வோம்.' வடிவ கணித முறையால், கோளத் 
தின் பருமன் இவ்வுருளையின் . பருமனின் 2/3 பங்கு 

- எனக் காட்டலாம். கோளத்தின் ஆரம் £ எனில், ௨௬ 
ளையின் அடித்தளத்தின் பரப்பு, ஈம. அதன் உயரம், 
2, அதன்: பருமன் .2£ர”. . ஆகையால் . கோளத்தின். 

பருமன் த x 5, அதாவது, -*- ௪ ட ’ ட ஈறு வடக் 

வளைவான பரப்புகளைக் கடல் ட் உருளை! 
யின் வளைவுப் பரப்பைப் 'பிரித்து, அதைச்: சமதளம்



ஆக்கினால் செவ்வகத்தைப் பெறலாம், இதன் நீளம் 

உருளையின் சுற்றளவிற்கும், அகலம் உயரத்திற்கும் 

சமமாக இருக்கும். உருளையின் ஆரம் £ எனவும் 

உயரம் % எனவும் கொண்டால், சுற்றளவு 2௭1 

ஆகையால் பரப்பு 8௭1. 

இதைப்போலவே கூம்பின் பரப்பைப் பிரித்துச் 
சமதளமாக்கினால் ஒரு ' வட்டக் கோணப்பகு 
தியைப் பெறலாம். இந்த வட்டத்தின் ஆரம் கூம்பின் 
சாய்வுப் பக்கத்திற்குச் சமம், வட்டங்களில் சுற்றளவு 
கள் ஆரங்களுக்கு நேர்ப்பொருத்தத்தில் இருக்கும். 
ஆகையால் கூம்பின் பரப்பிலிருந்து பெறப்படும் 

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பிற்கும், இம்முழு 

வட்டத்தின் பரப்பிற்கும் உள்ள வி௫ிதம், அடிநிலை 

யின் ஆரத்திற்கும்... சாய்வு உயரத்திற்கும் உள்ள 
விஇதத்துற்குச் சமம், சாய்வு உயரத்தை ஆரமாகக் 
கொண்ட வட்டத்தின் பரப்பு ஈ$”. அகையால் 
வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பு ஈ15 (5-கூம்பின் 

சாய்வுப் பக்கம்), 

ஒரு பருசதுரத்துக்குள் அடங்கும் பெருமக் 
கோளம் ஒன்றின் புறப்பரப்புக்கும், பருசதுரத்தின் 
புறப்பரப்புக்கும் உள்ள விகிதமும், கோளம், பரு 
சதுரம் ஆ$ூயவற்றின் பருமஸ்களின் விகிதமும் சமம். 
கோளம், பருசதுரம் இவற்றின் பருமன்கள் முறையே 

> 15, 815; பருசதுரத்தின் புறப்பரப்பு, 24 Pe 

எனவே, கோளத்தின் புறப்பரப்பு 4ஈ£.' 

பாப்பசின் தேற்றங்கள், கி பி. 3ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் இத்தேற்றங்கள் அலெக்சாந்திரியாலி 

லிருந்த சிறந்த கணித அறிஞரான பாப்பஸ் 
என்பவரால் . உருவாக்கப்பட்டன, இவை சுழற் 

சியினால் தோன்றும் உருவங்களின் பரப்புகளையும் 
பருமன்களையும். கண்டறியப் பயன்படுகின்றன. 
சமதளமான மூடிய வளைவொன்று அதே தளத்தில் 
அதற்கு வெளியே உள்ள அச்சில் சுழலும்போது 
தோன்றும் 3. உருவத்தின் பரப்பு, வளைவின் 

சுற்றளவை அதன் ஈர்ப்பு மையத்தின் சுழற்பாதையின் 
நீளத்தால் பெருக்கிப் பெறப்படும்; 2. உருவத்தின் 
பருமன், சுழலும் சமதளப் பரப்பை அதன் ஈர்ப்பு 
மையத்தின் சுழற்பாதையின் நீளத்தால் பெருக்கிப் 

பெறப்படும். eta 

அளவுக் கருவிகள், மின்னியல் 

அளவுக் கருவிகளைப் பின்வருமாறு இரு வகைப் 

படுத்தலாம். அவை, தனிநிலைக் கருவிகள் (absolute 

instruments), துணைநிலைக் குருவிகள் (secondary 

instruments) என்பனவாகும், ் 

ஆளவுக் கருவிகள், மின்னியல் 575 

தனிநிலைக் கருவிகள், இக்கருவிகள் நாம் அளக்கப் 
போகும் மின்அளவின் அளவை, இக்கருவிகளின் 
மாறிலியாலும், இவைகளுடைய விலக்கத்திலும் 
(0208014௦) தருவதால் வேறு அளவு கருவிகளுடன் 
இதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத் தேவையில்லை, எடுத்துக் 
காட்டாக, தொடுகோட்டுக் கால்வனா அளவி 

(Tangent Galvanometer) நாம் அளக்கப் போகும் 
அளவை விலக்கின் தொடுகோணத்கைச் (780201 ௦74 

angle of deflection) சுருளின் எண்ணிக்கை, சுருளின் 

ஆரம், நிலக் கோளக் காந்தப்புலத்தின் கடைஉறுப்பு 
(horizontal component of Earth’s magnetic field) 

ஆகியவற்றால் கொடுக்கிறது.எனவே இந்தக் கருவியை 

அளவீடு செய்யத் (calibration) தேவையில்லை. 

ராலேயின் மின்னோட்டத் துலாவும் (௨8/29 
current balance) தனிநிலைக் கருவி வகையைச் 
சேர்ந்ததே. 

துணைநிலைக் கருவிகள், இக்கருவிகள் முன்கூட் 
டியே அளவீடு செய்யப்பட்டு (0811008464) இருப்ப 

தால் இவற்றின் மூலம் மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் 
ஆகிய அளவுகளை, இக்கருவிகளின் விலக்கத் 
தால் (02160110௦) அளக்கும்படி செய்யப்பட்டுள்ளன. 
இப்படிப்பட்ட துணைநிலைக் கருலிகள்தாம் பொது 
வாக நிறையப் பயன்படுகின்றன. தனிநிலைக் கருவி 
கள் செந்தரச் சோதனைக் கூடங்களிலும், நிறுவனங் 
களிலும் (10911011005) பயன்படுகின்றன. 

அட்டவணை, இயற்பியல் விளைவுகளும் அவை 
பயன்படும் கருவிகளும் 
  

விளைவு கருவிகள் 
  

காந்த விளைவு மின்னோட்ட அளவி, 

மின்னழுத்த அளவி, 

வாட்டளவி (9/21(06(60), 

தொகுப்பு அளவி (7016272- 
ting meter). 

வெப்ப விளைவு மின்னோட்ட அளவி 
(Ammeter), மின்னழுத்த 

sone (Voltmeter), 

வேதியியல் கூட்டு அளவி, (நே. மி 
விளைவு ஆம்பியர் மணி அளவி) 

மின்காந்தந் மா. மி. மின்னோட்ட 
தூண்டல் அளவி, மின்னழுத்த 
விளைவு அளவி, வாட்அளவி 

லட ் (Wattmeter), தொகுப்பு     
    அளவி,



576 அளவுக் கருவிகள், மின்னியல் 

அளவுக் கருவிகளில் பயன் படுத்தப்படும் விளைவு 
களை (616018) அடிப்படையாகக் கொண்டு துணை. 
நிலைக் கருவிகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்த 
லாம். அவையாவன, காந்த Bona (magnetic 
effect), GacueSenancy (heating effect), வேதியியல் 
விளைவு (chemical effect),. Dencdetr - ofenaray 
(electrostatic effect), மின்காந்தத் தூண்டல் 

(electromagnetic induction) என்பனவாகும். அட்ட 
வணையில் (பக்கம் 575) இவ்விளைவுகளைப் பயன். 
படுத்திச் செயல்படும் கருவிகள் தரப்பட்டுள்ளன... . 

ஒரு குறிப்பிட்ட . நேரத்தில் ஒரு சுற்றுவழியில் 
(௦1101) செலுத்தப்படும் . மொத்த மின்னோட்ட 
அளவையோ மின்னாற்றலையோ அளக்கும் கருவியே 
தொகுப்பு அளவி எனப்படும். இந்தத் தொகுப்பு 
அளவுகளைக் கீழ்க்காணுமாறு மேலும் வகைப் 

படுத்தலாம், அவையாவன, சுட்டுதல் வகை (1001081- 

102), பதிவு செய்தல் வகை (1600101ஐ).. தொகுத்தல் 
வகை (1046878110) Sree mpeg, ‘ 

மின்னோட்ட அளவி, மின்னழுத்த அளவி, வாட் 
அளவி, இவை மூன்றும். முதல் வகையைச் சேர்ந்தன. 

மின்னோட்டம்," மின் திறன் போன்ற இலை மின் 
அளவுகள் மரறுவதைப் பதிவு செய்யும் கருவிகள், ஓர் 
உருளையின் (சுழலும்) மேல் வைத்துள்ள ' தாளில், 
எழுதுகோலின் உதவியால் Saree வரைந்து 
காட்டுகின் றன. Pee le 

_. &LOb agiladr (Indicating meters). #1 @ibd 
கருவிகள், நிறைவாகச் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு அவற் 
Her Qumgd sennnIe (moving system) apex m ' 

விசைகள் .. செயல்பட வேண்டும்... அவையாவன, 
விலக்கு . விசை (0641601102 101௦6), கட்டுப்பாட்டு 

விசை (௦௦01701 $0706); ஒடுக்கு விசை (damping 

sane) என்பனவாகும். 

இந்த விலக்கு விசை இயங்கும் அமைப்பை, சுழி ' 
நிலையில் (261௦ position), அதாவது, இயக்கமற்ற . 

நிலையிலிருந்து இயங்கவைக்க உதவுகிறது. க 

இதந்த இயக்க அளவை, ஒரு "கட்டுப்பாட்டு விசை : 
மூலம் கட்டுப்படுத்தினாலொழிய, இவ்வியக்கம் 
வரையற்றதாக அமையும். விலகிய நிலையிலிருந்து : 

விரைவில் ஓய்வுக்குக் கொண்டு வர ஓர் ஒடுக்கு 
விசை தேவைப்படுகிறது. அத்தகைய ஒடுக்கு விசை: 
இல்லாவிடில், இயங்கும் பகுதியின் உறழ்மையினால் ; 
(161118) கருவியின் குறிமுள் இறுதி விலக்க நிலை ' 
யில் நிலையாக அமையும் முன்பு றிது நேரம் ௪௪ ; 
லாடும். இதனால் அளவுகள் எடுக்கும் நேரம் வீணா ' 

வதுடன், குறுகிய காலத்தில் மாறுகின்ற அளவுகளை 

எடுப்பது அரிதாகிறது. இக்கருவியின் இயங்கும் பகுதி 
யில் நேரத்திற்கு ஏற்ப மாறும் பல்வேறு நிலைகளில் 

ச் 

ஒடுக்கு விசை ஏற்படுத்தும் விளைவை... படம் 1 1 இல 

உள்ள. வளைவுகள் காட்டுகின்றன. 

குறைஒடுக்கு நிலை    

   
   

் இறுதிவிலக்க 

வி
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்க
ம்

 

உய்யநிலை 

அதிஒடுக்கு நிலை. டி ற 

  

நேரம். ௩ 

படம் 1, ஒடுக்கல் வளைவுகள் 

இறுதி நிலை விலக்கத்தின் மேலும்&மும்அமைந்த 
ஊசலாட்டத்தைக் குறைஒடுக்கு வளைவுகாட்டுகிறது, 
கருவி அதிஒடுக்கு விசைக்கு உள்ளாகும் . போது, 

இயங்கும் அமைப்பு,சுழி நிலையிலிருந்து அதன் இறுதி 
விலக்க நிலைக்கு மெதுவாக உயர்கிறது, கருவி விரை 
வாக அதனுடைய இறுதிவிலக்க நிலைக்கு,ஊசலாட்ட் 
மின்றி ௪யர்ந்தால், ஒடுக்கமானது : உய்யநிலையில் 
(௦1411௦8114) ஒடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கருவி விம்மல் 

அற்ற (dead beat) நிலையில் இருப்பதாகவும் 
சொல்லப்படும், 

நடைமுறையில் ஒடுக்கு விசை உய்யநிலை ஒடுக்கு 
விசையை விடச் சற்றுக் குறைவாக இருக்கும்போது 

சிறந்த முடிவுகள் கிடைப்பதாகத் தெரிகின்றது. ' 

கருவியின் இயங்கும் அமைப்பு, உண்மையிலேயே 
நகரும் பொழுதுதான், . ஒடுக்கு. வீசை : செயல்பட 
வேண்டும். ஒடுக்கு விசையால் கருவியின் .இறுதி 
விலக்க நிலை கட்டுப்படுத்தப்படக் கூடாது, சுட்டும் 
கருவியின் இயங்கும் அமைப்பில் விலக்கம், சுழியி 

லிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விலக்கத்திற்கு உயருகிறது. 
இத்த விலக்க நிலையில் செயல்படும் கட்டுப்படுத்தும் 

இருக்கம் (௦௦௦1701112 torque), விலக்குத் ' இருக்கத் 
SSG (deflecting torque) எதிராகவும் சமமாகவும் 
உன்னது. \ 

_ எந்த ஓர் அளவிற்கும் விலக்குத் இருக்கம் மாறா 
ததாக இருப்பதால், கட்டுப்படுத்தும் திருக்கத்கை 
மட்டுமே மாறாத இவ்விலக்கு : விசைக்குச் சமமாக. 
உயர்த்த வேண்டும், ன தூ p< ஜே, 

விற்கருள் ' " கட்டுப்பாடு (Spring control). சுட்டும்: 
கருவிகளில் கட்டுப். பாட்டுக்குப் பாஸ்பர வெண்கலத் 

தால் (ற103ற௦£ - 10026) செய்யப்பட்ட இயங்கும்



அமைப்பில் இணைக்கப்பட்ட , மயிரிழை. விற்சுருள் 
(1810 ₹றா112) பயன்படுகிறது. கட்டுப்பாட்டுத் திருக் 

கம் (0001101112 (௦10168) இயங்கும். அமைப்பின் 

விலகு கோணத்தைப் பொறுத்தது, எனவே இந்தக் 
கட்டுப்பாட்டுத் இருக்கக்தை வழங்க,விற்சுருளின் சுற் 
றுக்களின் எண்ணிக்கை தேவையான அளவு அதிக 
மாக அமையவேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால்தான் 
ஒற்றை 'நீளத்தில் ஏற்படும் உருமாற்றம் (deforma- 

_ 440/1 214) சிறியதாக இருக்கும். விற்சுருளில் நிலை 
wirer. gensey (permanent set) ஏற்படா. வண்ணம், 
விற்சுருளின் தகைவு வரையறுக்கப்பட வேண்டும். . 

ஓர் அகல் விற்சுருளை (81721 20102) எடுத்துக் 
கொள்வோம். இது], நீளத்தையும், செவ்வகக் 
குறுக்குவெட்டையும் கொண்ட தகட்டிலிருந்து 
(strips) செய்யப்பட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம். 
இதன் ஆரத்தடிப்பை (780141 thickness) t 5. என 
வும் ஆழத்தை 1 மீ, எனவும் கொள்வோம். விற் 

சுருள் செய்யப்பட்: உலோகத்தின் யங்கின் மட்டு 
(Young’s ௦1்ப115”, 1: எனக் . கொள்வோம். - விற் 

சுருளின் ஒரு நுனி, இயங்கும் அமைப்பில் இணைக் 
கப் பட்டிருக்கும்போது, இயங்கும் அமைப்பின் விலக் 
கம் ரீ ஆரகன் : ஆசி. இருந்தால், ' கட்டுப்பாட்டுத் 
திருக்கத்தையும் 9 என்ற விலகு ' கோணத்தையும் 

இணைக்கும் விதியைக் 8ழ்க்காணுமாறு எழுதலாம். 

ப டட BD 
=. பப. . 

4 -  Y2G ட் கனு 

். இவ்வாறாகக்கட்டுப்பாட்டுத் தருக்கம் ரி வுக்கு 
நேர்ப்பொருத்தத்தில். இருக்கும். ... இங்கு, 9 என்பது 
கருவியின் விலக்கம், மேலும், விற்சுருளின் விலக் 
கத்தை இணைக்கும் மற்றொரு வாய்பாட்டைக் கீழ்க் 

Sr Sion எழுதலாம். - 

van. ந... op 
oar Wz? 0   

” Smax 

Smax என்பது . விற்கருளின் பெருமத் தகைவு 
(maximum stress). அது;தளர்ச்சிக்கு உட்படாததாகவும் 
இருக்க வேண்டும். இதனுடைய தடையும், வெப்ப 
நிலைக் கெழுவும்((60,0218108 ௦061101201) குறைவாக 
இருக்க வேண்டும். பாஸ்பர் வெண்கலத்துடன் (2%05 
Phor bronze) சிலிகான் வெண்கலம் (811005 10026), 

செம்பு (000), கடின உருள் வெள்ளி (1987ம் 701162 
Silver), பிளாட்டின வெள்ளி (platinum silver), 
பிளாட்டின இரிடியம் (14110௬ 110700), ஜெொர்மன் 
வெள்ளி (சொறுக silver)  அடயெவை விற்சுருள் 
செய்யப் பயன்படுகின் றன. 

ட்ட பவி ஈர்ப்புக் கட்டுப்பாடு (Gravity control). புவி 
FHOYS . கட்டுப்பாட்டுக் கருலிகளில், இயங்கும் 

.௮.௧௪-2-37 

அளவுக் கருவிகள், மின்னியல் 577 

அமைப்பு விலகும்போது ஒரு கட்டுப்படுத்தும் திருக் - 
கம் (௦௦42011102 602006) உண்டாகுமாறு ஒரு சிறிய 
எடை ' இயங்கும் அமைப்போடு இணைக்கப்பட் 
டுள்ளது. 

  

மடம் 2, புவிஈர்ப்புக் கட்டுப்மாடு  , 

5. குறிமுன் 2, சமன்செய் எடை 4, சட்டுப்பாட்டு எடை 

விலக்கம் 9 ஆக இருக்கும்போது, கட்டுப்பாட் 
டுத் தருக்கம் 941 8௦ 9 ஆகும். இதில் 94 என்பது 
கட்டுப்பாட்டு எடையையும் (control weight), ] 
என்பது இயங்கும் அமைப்பின் சுழல் அச்சிலிருத்து 
அடக்கும் எடைக்குமிடையே உள்ள தொலைவையும் 
குறிக்கிறது. கட்டுப்படுத்தும் இருக்கம் விலகு 
கோணத்தின் சைனைப் (8106) பொறுத்தது. 
ஆனால் விற்சுருள் கட்டுப்பாட்டு முறையில் கட்டுப் 
பாட்டுத் தருக்கம் விலகும் கோணத்தைப் பொறுத் 
தது. கட்டுப்படுத்தும் எடையைத் தாங்கியுள்ளகையில் 
(arm) அடக்கும் எடையின் நிலையைக் கூட்டிக் 

குறைத்து, அடக்கும் திருக்கத்தை எளிதில் கூட்டிக் 
குறைக்கலாம். எனவே, புவிசர்ப்புக் கட்டுப் 
பாட்டுக் கருவிகளைக் கண்டிப்பாகச் செங்குத்தான 
நிலையில்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு 
இருந்தால்தான் அடக்குதல் நடைபெறும், அவை 
சமதளத்தில் இல்லாவிட்டால் அவற்றின் கழீநிலை 

. (2819 position) பாதிக்கப்படலாம். 

விற்௬ருன் கட்டுப்பாட்டையும் புவிஈர்ப்புக் கட்டுப் 
பாட்டையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல். புவிஈர்ப்புக் கட்டுப் 
பாட்டுக் கருவிகள், மலிவானவை; வெப்பத்தால் 

பாடுக்கப்படாதவை, காலத்தால் அழீயாதன. 

விற்சுருள் கட்டுப்பாடு. இதில் வீலக்குத் தருக்கம்] 
அளக்கப்படலிருக்கும் மீன்னோட்டத்திற்கு (1) தேர் 

வீகிதத்தில் இருக்கும். 

எனவே %ழஃ ௩ந (2)
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கட்டுப்பாட்டுக் கருவியாக விற்சுருள் இருந்தால். 
கட்டுப்பாட்டுத் திருக்கம், 16 சமன்பாடு (2)ஆல் 

தரப்படும். ரு 

35 = K, 0 (2) 

இதில் 6 என்பது விலக்கத்தையும் ௩, என்பது 

ஒப்பீட்டு  மாறிலியையும் குறிக்கும். ஆனால் சம 
நிலையின் போது, வீலக்குத் திருக்கம், 1 ௪ கட்டுப் 

படுத்தும் திருக்கம், 1 ் 

aaGa,T, =T, = Ki = KQ- 

(2 O= Cy (3) 

இதிலிருந்து விலக்கம் மின்னோட்டத்ை தப் 
பொறுத்தது என்பது தெரிகிறது. 

நில் ஈர்ப்புக் கட்டுப்பாடு. இக்கருவியில், கட்டுப் 

பாட்டுத் திருக்கம், T, சீமே தரப்படுகிறது. னி 

மட் Be a = Kg Sin Q 
ten! tie Mee er ட்டு 

் மேலும், விலக்குத் கக்கம், T= = K 1 

‘pF aa 
ஆனால், கநினையின் போது. Ota 1 ௮௮ 

. விலக்குத் தருக்கம், 1, - அடக்குத் திருக்கம், 1. 

= Kg Sin Q 

       0. 1 4 

. r=0 pease peat. 

படம் 3, கட்டுப்பாட்டு வகைகள் 

அ விற்சுருள் கட்டுப்பாடு, ௮, புவியீரப்புக் , கட்டுப்பாடு 

விலக்குத் ' இருக்கம் ' அளக்கப்படவிருக்கும் : மின் 
னோட்ட அளவின் நேர்வீதெத்தில் இருந்தால் நில 
ஈர்ப்பு கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளின் அளவுகோல், 

(scale) சமமாகப் பிரிச்கப்படாமல், அடிப்ப்குதியின் 
இறுதியில் நெருக்கமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். al 

- இயங்கும் பகுதிகளைச். சமன்படுத்தல் (balancing 
of ரப01102 றர). விற்சுருள் கட்டுப்பாட்டுக் : கருவி 
களின் விலக்கம் அதன் : நிலையைச் . சாராமலும் 
(1௦0206042௦1) . தாங்கிகளின். தேய்மானம் : (௫6௨7: ௦8 
bearing) சீராகவும் இருக்கவேண்டுமானால்,' இயங் 
கும் அமைப்பின் புவிஈர்ப்பு மையம் (centre of 
gravity) ape 'அச்சில் அமையவேண்டும். : இயங்கும் 
அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள குறுங்கைகளி 

லுள்ள சமன்செய்யும் எடைகளால் “இந்த நிலையை 
அடைய முடிகிறது. வட ப வலை 5 aed o 

re Le 

், சூறிருன்னின் எடையையும், எஞ்சிய. இயங்கும் 
அமைப்பின் எடையையும் சமன் செய்வதில், கட்டுப 

பாட்டு : எடையும் . premiere எடையும் பங்கே 
என்ற. 

. ். .திருக்கத்துக்கும்' எடைக்கும் உள்ள விகிதம். (Torque 
to Weight ratio). தாங்களின் மேலுள்ள சுமை 
யைக் , குறைக்கவும் . தாங்கிகள் , தளத்தின் மேலே 

உள்ள அழுத்தத்திற்கு நேர்விததத்திலுள்ள உராய் 
வுத் திருக்கத்தைக் குறைக்கவும், இயங்கும் அமைப் 
பின் எடை எவ்வளவு குறைவாக அமைய முடியுமோ 
அவ்வளவு குறைவாக அமையவேண்டும், திருக்கத் 
துக்கும் . இயங்கும் ; அமைப்பின், எடைக்கும் உள்ள 
விகிதம் 0. க்குக் 'குதைவாகவே இருக்கவேண்டும். : 

ஒடுக்கல் முறைகள். ‘(Damping methods). 'ஓடுக்கல் 
முறைகளை மூன்று வகைப்படுத்தலாம். :, அவை 
யாவன, காற்று உராய்வு Osa (air friction 
damping), Siw aortic ஒடுக்கல் (liquid friction 
damping), efor HewCormii- agri ஒடுக்கல் 
(eddy current damping) என்பனவாகும். 

காற்று உராய்வு ஒடுக்கல். "இம்முறையில் "இரண்டு 
வகைகள் உள்ளன. முதல் வகையில் , இயங்கும் 
அமைப்புடன் . இணைக்கப்பட்ட ஒர். பளுகுறைந்த 
(light) மினிய அழுந்துருள்(911)ஒரு முனையில் 
அடைக்கப்பட்ட . காற்றறைக்குள் :. : செல்கிறது. 
காற்றறையின்' குறுக்குவெட்டு முகம் வட்டமாகவோ, 
செவ்வகமாகவோ | இருக்கலாம். , அறையின் பக்கச் 

சுவர்களுக்கும் .அழுந்துருளுக்கும் - இடையேயுள்ள 
இடைவெளி, _ சிறியதாகவும் ' ப்ப சீராகவும் இருக்க 
வேண்டும். அழுந்துருள் விரைவாக காற்றறைக்குள் 
செல்லும்போது அடைப்பட்ட இடத்திலுள்ள காற்று 
அமுக்கப்பட்டு -(compressed) அதனால். ஏற்படும் 
அழுத்தம் அழுந்துருளின் அசைவை. எதிர்க்கிறது : 

தகை செ 
Te
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அழுந்துருள் அறையைவிட்டு வேகமாக வெளிப்பக்கம் ட 

நகர்ந்தால், அடைபட்ட இடத்திலுள்ள அழுத்தம் weg 
குறைகிறது. : அழுந்துருளின் திறந்த பக்கத்தில் 
அழுத்தம், மறுபக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கிறது. 
இவ்வாறாக இயக்கம் மீண்டும் எதிர்க்கப்படுகிறது, 
அழுந்துருளைத் தாங்கும் கை வளையாவண்ணம் 
இருக்கிறதா எனக் கவனம் செலுத்தவேண்டும்; அவ் 
வாறு இல்லாவிட்டால், அழுந்துருள் நகரும்போது; 
அது அறையின்  ஒரத்தைச் (சுவரைத்) தொடும், இத 
னால் உண்டாகும் உராய்வு விலக்கத்தில் பிழையை = 
ஏற்படுத்தும், ஒரு முறை வளைந்து விட்டால், அதன் ப ட ஆல் 
பின் விலக்கத்தின் போது அழுத்துருளின் கை அறை ட்டி . . 
யின் பக்கங்களை எந்த இடத்திலும் தொடாதவாறு படம் 5. நீர்ம உராய்வு இழுக்கம் 
நேர் செய்வது பெரும்பாலும் மிகவும் கடினமானது. 38. சுழற்சி, 2, இதழ் . 89, எண்ணெய் : 4, தட்டு 

5, ஒடுக்கு எண்ணெய் ' 

  

      
     

இரண்டாவது முறையில், அலுமினியத் தகட் 
டால் ஆன இதழ்கள் (௫206), அர வட்ட அமைப் வக்ர 
புள்ள (56001) பெட்டியினுள் நகர்கின்றன, :  சுழலச்சில் (spindle) . இணைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் 

ட்ட. ள் பளுகுறைந்த இதழ், ஒடுக்கல் எண்ணெய்ப் 
(damping oil) பாத்திரத்தினுள், முழுவதுமாக எண் 
ணெயில் மூழ்க வைக்கப்பட்டிருக்கும்.. 

மேலே உள்ள படத்தில், முதல் வகையில், தட்டின் 
மேலுள்ள உராய்வு : இழுப்பு (1710110081 4722) எப் 
பொழுதும் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் திசையில் இருக் 
கிறது. மேலும் தட்டின் வேகம்' கூடக்கூட உராய்வு 
இழுப்பும் கூடுகிறது. தட்டு இயங்காமல் உள்ளபோது 
உராய்வு விசை இருப்பதில்லை. எண்ணெய் தளத்தை 
2னடுருவும் இடத்தில், தட்டின் தொங்கும் தண்டு 
(stem) உருளையாகவும் சிறிய அரம் கொண்ட 
தாகவும் இருக்கவேண்டும். இவ்வாறு இருந்தால்தான் 
மேல்தள . இழுப்பு (800806 (605100) ஒதுக்கித் தள்ளக் 
கூடியதாக (0621121016) இருக்கும். : 

உ இந்த இரண்டாம் வகையில்” அச்சாணியில் 
be .... இணைக்கப்பட்டுள்ள எண்ணெயில் மூழ்கியுள்ள ஒரு 

செங்குத்துத் தளத்திலுள்ள இதழ்களின் உதவீயால் 
அதிக அளவு ஒடுக்கல் கிடைக்கிறது. ஒடுக்கலுக்குப் 
பயன்படும் எண்ணெய், விரைவில் ஆவியாகாததாயும் 
உலோகங்களை அரிக்காததாயும், இதனுடைய பிசுப் 

் ் டட, ட yer (viscosity) வெப்பத்திற்கேற்றபடி மாறா” 
ப Be aa ........... தாகவும் இருக்கவேண்டும். இது ஒரு நல்ல மின்காப் 

ட்! ்் ் oe பியாகவும் (105112101) இருக்கவேண்டும், 

  
படம் 4, காற்று ஒடூக்கல் ் .-. சழிப்பூ மின்னோட்ட ஒடுக்கல் (68447 current 

ட ஆன் ட் ° : damping). MeGermiiw s-ggd 2Ganssar 
3. அச்சாணி 2, உருள் , வளைபெட்டி 8. ஆரவட்டப் லால ஒரு தகடு, ஒரு காந்தப்புலத்தில் விசைக்கோடு . 

பெட்டி 4. இதழ்கள் 5, அழுத்துருள் களை (11065 ௦8 70706) வெட்டும். வண்ணம் இருக்கும் 
உட Whe. fo. ர போது, தட்டில் சுழிப்பு மின்னோட்டம் . (602 

நீர்ம உராய்வு ஒடுக்கல் (liquid friction dam- current) ஏற்பட்டு, : இந்த மின்னோட்டத்துக்கும் 
ping), இம்முறை ஒடுக்கத்தில், இயங்கும் " அமைப்பின் காந்தப்புலத்துக்கும்சுடையே ஒரு விசை ஏற்படுகிறது . 

94.6.௨373
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இந்த விசையின் திசை, மின்னோட்டத்தின் 
யபருமையையும் (121008) புலத்தின் வலிமையையும் 
பொறுத்தது. மின்னோட்டம் கடத்தி நகரும் விரை 
வைப் பொறுத்திருப்பதால், காந்தப்புலம் மாறாமல் 
இருக்கும் போது, ஒடுக்கு விசை இயங்கும் அமைப் 
பின் விரைவைப் பொறுத்திருக்கும். அமைப்பு இயங் 
காமல் உள்ளபோது, ஒடுக்குவிசை சுழியாக இருக்கும். 

டம் 

  

ea | படம் 6. கழிப்பு மின்னோட்ட “ஒக்கல் 

1) sored, 2) குறிமுள், a” odes: தட்டு, 4) (ஒடுக்கும் 
காந்தம், 53 உலேககச் சட்டம், 6) சுருளின் இயக்கம்) 7) சுருள், 

8) ஒடுக்கல் விசை, 9) 2 சுழிப்பு meee உரையும் மின்னோட் 

bCpib. . ம த் ் ன வீல் பாடா ட 7 . eats i 

. 1 லு . i ee | 

இ ee wy wi ® 
சுழிப்பு மின்னோட்ட esas இரு “முறைகள் 

உள்ளன. முதல் முறையில் ஓர் .அச்சாணியின். : மேல் 
கடத்தக்கூடிய, ஆனால்  காந்தமற்ற (00௩௯326110) 

உலோகத்தாலான (செம்பு அல்லது .. அலுமினியம்) 
ஒரு மெல்லிய (thin). . தட்டு, ஏற்றப்பட்டுள்ளது 
(mounted). அச்சாணி, கருவியின். குறிமுள்ளை த் 
(pointer) தாங்கியுள்ளது. ' அச்சாணி  சுழலும்போது 
தட்டின் ஓரம் ஒரு நிலைக்காந்தத்தின்' இடைவெளியி 
லுள்ள விசைக் கோடுகளை. வெட்டிச். செல்கிறது. 

இதனால் சுழிப்பு மின்னோட்டம் ஏற்பட்டு ஒடுக்கல் 

நிகழ்கிறது. - ட 
ட, oo (Ss She 1) ய ஜூ உ லால் 

கீழேயுள்ள. படம் ஒரு.  நிலைக்காந்த இயங்கு 
சுருள். அளவியைக் . காட்டுகிறது.: “GIF HHS QB 
பளுகுறைந்த உலோக அச்சுச் ' சட்ட்கத்தில் (former) 

சுற்றப்பட்டுள்ளது. . நிலைக் . காந்தத்தின் : காந்தப் 

புலத்தில் சுருள் நகரும்போது உலோகச் சட்டகத்தில் 

சுழிப்பு ' மின்னோட்டம் தூண்டப்பட்டு படத்தில் 

காட்டியுள்ளபடி... ஒடுக்குவிசை ” உண்டாக்கப்படு 
கிறது, ' ர ரர ர dee ee பாரு ae 

எடைக்குச் சமமா$விடும். ie 
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படம் 7, நிலைக்காந்த இயங்குகருள் அளவி 

கருவியின் இயங்கும் அமைப்பைப் பொறுத்து 
தாங்கும் முறையை இருவகைப்படுத்தலாம், அவை 
முனையில் பொருத்துதல் முறை, நூலில் தொங்குதல் 
முறை என்பரத துகி ் 

முளையில் பொருத்தும் அமைப்பில் சுழல் அச்சின் 
நுனிகள் கடினப்படுத்திய எஃகால் (hardened steel) 
செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நுனிகள் . _ தாங்கிகளாகச் 
செயல்படும், உயர். _கற்களிலுள்ள” "கூம்பு வடிவத் 
துளைகளில் . (conical holes in jewels) பொருத்தப் 
Li Geronen. Gur gers Fcoemtwii(saphire) என்னும் 
உயா் நீல வயிக்குல் கான் இதற்குப் பயன்படுகிறது. 

முனைகளிலுள்ள ௨ராய்வைக் குறைக்கத் தொடு 
ug (contact 8788) சிறியதாக இருக்கவேண்டும். 
ஒற்றைப் பரப்பிலுள்ள. அழுத்தத்தைக் (0ா655076 per 
1014 ௨762) கவனமாகக் கையாள வேண்டும். ஏனெ 
னில் முனைகள் துல்லியமாகவும் கூர்மையாகவும் 
இருந்தால், அழுத்தம், முனையின் கூம்பு செய்யப் 
பட்ட பொருளின் நொறுங்கும் வலிமையைவிட 
அதிகமாகிவிடும். ' or ‘oop 

இயங்கும் அமைப்பின் எடை: சில இராமாக 
இருந்தாலும், முனைப்புள்ளியின் : பரப்பு சிறியதாக 
இருந்தால், 1 ச௪.செ.மீ. இலுள்ள அழுத்தம் பல டன் 

௩ it 

கூம்பு முனையின் உராய்வுத் இருக்கம், 
பவ்ய va ded 

Vee T, = 4 Wea abot 

இதில் T= - உராய்வுத் இருக்கம் (ரொம்(செ.ஃ மீ இல். ) 
3 vist Be 

=. yo மேலுள்ள. எடை - (கிராமில்) : ட. தய மடங்க "கூட்டல்
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“er 8. “ தாங்கியின்' துனியில் முனையின். விட்டம் படுவதுடன் அசையும் அமைப்பின் உறழ்மை அதிக 
ட் ட்ட (செ.மீ.இல்) மாக இருப்பதால் தேவைப்படும் ௨யர் அளவு ஒடுக் 

கல் (12% ர62766 ௦7 பவற) தவிர்க்கப்படுகிறது. 

் BP = eur மணிக்கல்லுக்கும் முனைக்குமுள்ள - .*குறிமுள் பளு குறைந்ததாக .. அமைய -அலுமினி 
o 2 . _ உராய்வுக்கெழுப்ட... 5 யத் தகடு அல்லது : குழல் (hollow) குறிமுள். பயன் 

F. = முனைப்பொருளின் (znaterial) இசைந்த. படுத்தப்படுகிறது. . ட டவல ள் 

நொறுக்கும்் தகைவு என்றால், கட்டு யடி ் “ஒரு கூறிப்பிட்ட அளவு இடைவெளியில் (range) 
அடுத்தடுத்துக் துல்லியமான . அளவுகள் தேவைப் 
படும் சில கருவிகளில், அளவுகோலைத் (80816) தாங் 

: ' தியுள்ள தட்டில் ஒரு கண்ணாடித் துண்டு பொருத் 
தப்பட்டுள்ளது. குறிமுள்ளின் முனை தகடாக்கப்பட் 
டிருப்பதால் மேலிருந்து பார்க்கும்போது குறுகிய 
தகடரக அல்லது நுனியாகத் தோன்றுகிறது. பார்ப் 
பவர்களின் கண்ணைக் குறிமுள்ளின் நுனியும் அதன் 

_. _யாதரசக் கண்ணாடியிலுள்ள) எதிர்பலிப்புப் படிம 
இத்தகைய தொங்கட்டான்௧களை அதிர்வுகளிலிருந் ' மும் ஒன்றாகச் சேரும் வரை நகர்த்த வேண்டுட். 

தும் (11011௦0) அதிர்ச்சியிலிருந்தும் (20௦0) பாது அதன் பிறகுதான் அளவு எடுக்க வேண்டும். இவ் 

காக்க வேண்டும். இந்த வகை தொங்கட்டான்களுக் _... வாறு செய்வதால் இடமாறு தோற்நப்பிழை (03181 
குப் பாஸ்பர வெண்கலத் தகடுகள் (phosphor-bronze lax error) séasuGAnog. பெரும்பாலான கருவி 
strips) பெரும்பா ௮ம் பயன்படுகின்றன. களில் இயங்கும் அமைப்பு, முழு விலக்கத்திற்கு 90 

| ் சுழலுகிறது.' சில கருவிகளில் இயங்கும் அமைப்பு 1201 
நிலைக்காந்தங்கள் (permanent magnets), கருவி அல்லது அதற்கு மேலும் சழலுமாறு அமைக்கப்பட் 

களில் நிலைக்காந்தங்களைப் பயன்படுத்தும் போது 

Fl = 4W|r@Aonble.Os wt, 

இயக்கும் விசை (operating force). இயங்கும். 
உறுப்பின் எடையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, 

இயக்கும் Bens (operating 10706) சிறியதாக இருந் 

தால், நூல் தொங்கட்டான் முறையே ஏற்புடையது. 
ஏனெனில் இதில் தாங்கியின் உராய்வு நீக்கப்படுிறது. 

ளது. 7 
நிலைக்காந்த வலிமை காலத்தால் மாறாமல் இருக்க _ ண a டட. ‘ 
வேண்டும். |: ” கோபால்ட்டு, , குரோமியம் அல்லது 1 'கருவிப்பெட்டிகள் (வ பெட்டிகள் க கடினமான 

டங்ஸ்டன் | மாறாத: சிறிய விழுக்காட்டில் (க11 மரம், பித்தளை (01855), வார்ப்பு இரும்பு (cast iron) 
percentage) ans: spor croMeame (hard steel) ... அல்லது அழுத்தப்பட்ட , எல்கு (pressed steel) இவற் 

இந்தக் காந்தங்கள்செய்யப்படுகின்றன. கோபால்ட்டு, _றால செய்யப்படுகின்றன. வெளிக். காந்தப்புலத்தால் 
குரோமியம் எஃின் முரண்படு (coercive) விசை / பாதிக்கப்படும் கருவிகளில் எலகுப் பெட்டிகள் காந் 

அதிகமாக? இருப்பதால்,...இந்த எஃகால் செய்யப். ... தீத் தடுப்புகளாகப் (98614 90766010த) , பயன்படு 
பட்ட காந்தங்கள், டங்ஸ்டன் எஃகால் செய்யப் இன்றன. இதே காரணத்தால்தான் செயல்படும் பகு 

பட்ட காந்தங்களைப் போல் தன்-காந்த நீக்கத்திற்கு ' Haus தாங்கியுள்ள கருவிகளில் அடிப்பகுதியும் 

(5611-4600820611521100) உள்ளாவதில்லை. எஃகால் செய்யப்படுகின்றது. பெட்டியின் மூடி 
தூசையும், ஈரத்தையும் உள்ளே விடாது. எஃகு மூடி. 

_ களைப் பயன்படுத்தும் போது கருவியின் இயங்க 
மைப்பு மூடிக்குத் தொலைவில் இருக்கும்படி வடிவ 

DBM cak | 140 (16 44649 “மைத்துச் சுழிப்பு (6040) மின்னோட்ட இழப்புகளை 
காந்தங்கள் செயற்கை முறையில் முதிர்வூட்டிப் யும் காந்தத் தயக்க (hysterisis) இழப்புகளையும் 
பதனிடப்படுகன்றன (artificially aged).. இவ்வாறு குறைக்க வேண்டும். . காண்க, பதிப்புக் கருவிகள், 

செய்வதால் அவற்றின் வலிமை ஓரளவு குறைந்தா மின்னியல்; தொகுப்புக் -, கருவிகள், விண்னியங் ater 
அம், காந்தத் தன்மை. , நிலையாக இருப்பதற்கு grating instruments, electrical). - . 
tg உறுதுணையாடுன்றது. ட்டர் 3 ay Lome பய கரிம - இரா, Ga. Qe. 

Cl. 7 ay we கட் : "ae us ் ர இ 

'குறிழுள்ளும் ளவுகோலும் , பட்ட aid ஸ்ரீனி, 
பயன்படும் குறிமுள்ளின் வடிவமும், அளவுகோலும் 

நிலைக்காந்தங்களைச் செய்யும்போது அவற்றை 
வெப்பப்படுத்தயோ வலிமையற்ற மாறுகாந்தப் 

புலத்திலிட்டேோ. (68% alternating : magnetic field) 

prong) ve ன் பால்ய 
(Scale) பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் வகையைப் ன க 

பொறுத்தவை. இருந்தபோதிலும் எல்லா. வகைக் 1.' Popov, V., Electrical Measurements, 3rd Edition, 

கருவிகளிலும் குறிமுள்ளின் எடையும் ' உறழ்மையும் Mir Publishers, Moscow, 1982. . 

_ (weight and inertia) wuss அளவு குறைவாக 2. Golding, E.W., Widdis, F.C., Electrical ‘Mea- 
இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதால் இயங்கும் surements and Measuring Instruments, Sth 
அமைப்பின் தாங்கியின் மேலுள்ள சுமை குறைக்கப் Edition, Wheeler Publishing, All:habad, 1983.
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அளவு குறித்தல் ' 

வரைபடங்களில் அளவுகுறித்தல் (0188510012) இன் 
றியமையாத செயல் ஆகும். எந்திரத்தின் பகுஇகள், 
கட்டுமான வேலைகளில் : பயன்படும் இரும்பு. உத் 
தரம், பட்டை. 1, ப முதலிய வெட்டுமுகச் சட்டங் 
களின் அளவுகளை வரைபடங்களில் வரையறுத்தல் 

் . அளவு குறித்தலில் உருஅளவு , (6126), - இருப்பிட 
அளவு (1௦08(100 8106051௦௦0) ஆகிய இரு வகைகள் 
உள்ளன. 

௩ 
wet உல ட்டர் oo on “20 

ட் ் ட ரட்ட க “4 . ல t 

் உருளையின் ் விட்டம் :.: அல்லது காடியின் 

அகலத்தை, உருஅளவு குறிக்கின்றது. இரு மையங் 
களுக்கு இடையேயுள்ள _ தொலைவை | இருப்பிட 

அளவு குறிக்கிறது (படம். 19. ் 

ட ் அட்டவணை-1 

  

சட 

  

  

  

  

    

          

  

  

டட பப் 1 வு ம 

பயல ட் படம் 1, பவெக்கேறு: குறுக்குவெட்டு add அமைப்புகளுக்கான அளவைக்: குறித்தல் - ake ல 
வ கப்பு 

அனவ! குறித்தலின் செய்முறை ஆகும்..: பகுதிகளைத் 
தனித்தஷீயே உற்பத்தி : செய்து. . தக்கவாறு அவற் 
றைச் சேர்த்து, இணைத்து, பயனுள்ள பொறி அல் 
லது ., எந்திரமாக உருவாக்சவும், கட்டிடங்கள், 
அணைக்கட்டு போன்ற கட்டுமானப் பொறியீயல் 
வேலைகளைத் திறம்படச் செய்யவும் வரைபடங்கள் 
இன்றியமையா தவை. இவ்வரை படங்கள் 4, தெளி 
வாகக்கருத்துகளை உணர்த்த அவற்றில், வெவ்வேறு 
அளவுகளும் :' சரியான. , முறையில் “குறிக்கப்ட்டுதல் 
வேண்டும். 1! ் . ve 8 ட்டு! ce 

வரைபடங்கவில்' எல்லா. 7 விவரங்களும்" இருக்கும் 
படி. அளவைக். குறிக்க. "வேண்டும். ட te 

| அளவினைக் 

2 வரைபடங்களில்அளவுளைக் ici Quit 
கோடுகளைப்' * போட-:* வேண்டும்?” , அதற்கு “2H 
அல்லது 311 பென்சிலைப் பயன்படுத்த. வேண்டும். 

குறிக்கும்: கோட்டின் : இரு புறமும் 
அம்புத் தலைகள் வரைந்து கோட்டின் நடுப்பகுதியில் 
அளவை 1 எழுதவேண்டும். : 7 
Pa Te Wn een le அமுல் வச் 

mo tah? 
161 குறிக்கும்போது. "கவனத்தில்" வைத்துச் 

கொள்ள. வேண்டிய அதம்வத்களர் வன. “8 : = அ 3 டட 

1 

PE eee AY பண்ட் | basis 
. டம்) 1 அளஷனைளு 2 நெருக்கமாகக் “குறிப்பிடக் 

ட் “ALL Be கூடாது, பட . ௨௭ ‘ ர் ‘baa என்டர் va dy
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அட்டவணை-2 ' ட த “ப |: a விவரம் , | suf ouch வெட்டுருவ அமைப்பு 

அளவை குறித்தல் 

௫ உருளை (வெட்டு) D d 
tole. உத 

குழாய். டு dxt 

சதுரம் (வெட்டு) []: ; 

முக்கோணம் (வெட்டு) A dl 

செவ்வகம் (வெட்டு) (ஆ! $ 

அரை வட்டம்(வெட்டு)| an ர 

செவ்வகம் (வெட்டு) aw | Wxt 

ம்ப டட யப (கற 
கோணம் (வெட்டு) 

ட (0 
ய ட்ட, ட்ட hxb 

| Tews | T 
“Toe @aroy I] + [1 

சேனல் (வெட்டு ட ம L a 

"uli 2, வெவ்வேறு குறுக்குவெட்டு அமைப்புகளுக்கான அன்வைக் குறித்தல் 

ட் 2). வரைபடத்திலுள்ள . பகுதிக்கு வெளியே ஜி. வரைபடத்திலிருந்து தெரியாத அளவைக் 
அளவுகளைக் குறிக்க வேண்டும். கணக்கிட்டுத் தெரிந்து கொள்ளும்படி, 

் 7 தேவைக்கு ஏற்ப அளவுகளைக் குறிக்க 
- 2) ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய இருகோடு . =: வேண்டும், ட 

° ey புள்ளிகள், மேற்பரப்பு "ஆ யவற்றை 6) ஒர் இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அதே அளவை 
அளவுகளாவ் கு இிப்பிட வேண்டும். ட; ் மீண்டும் வேறோர் இடத்தில் குறிப்பிடுவது 

4)! வரைபடத்திலிருந்து அளவெடுக்கக்கூடாது. தேவையற்றது. ்



564 அளவுக்கோட்பாடு 

புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு" புள்ளிக்கு” அளவு "””' தத் தக்க வகையில் நிலக்கரியை உடைக்கவும், ராக”: 
குறித்தல். எளிய உருவ அமைப்புள்ள பகுஇகளுக்கு : ...இழைந்து கலந்து வேதியீயலாக விளைபுரியத்தக்க 
அளவு குறிக்க ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள், ..வகையில் ... பாஸ்ஃபேட்டுகள், சிமிட்டி, கச்சாப் 
AEG அளவு குறித்தல் போதுமானது. ஒரு பகுதியை . பொருள்கள் ஆகியவற்றை உடைத்துச் சீரான 
மற்றொன்றில் பொருத்தவேண்டுமானால் : ஓர்“ கலவையாக்கவும், நல்ல 'பூச்சுத் திறனுள்ளபடி பாய்: 
அடிப்படையான மட்டத்திலிருத்து அளவுகளைக் : .. திறனை அதிகமாக்க _; நிறமிகளையும் (21206018) 
குறிக்க வேண்டும், , ; ட நிரப்பிகளையும் (fillers) நொய்யாக்கவும், விளை 

A” te " Gurelles ochormuotion .Cobu@s gag hare 
இணையாக அளவு குறித்தல்.' செவ்வகப் ugP- அதன் மணிகளைச் சுருக்கவும், வேதியியல் பொருள் 

யில் துளைகள் இருந்தால், அவற்றை,' அவை இருக் - - களைக் கையாளுதல், கலத்தல் ஆகிய வினைகளுக் 
கும் இடத்துக்கு இணையாக அளவு குறிக்கும் மூறை--.. கேற்றபடிச் சுருக்கவும் | அளவு சுருக்கல் முறைகள் 
யால், அளவு குறிக்க வேண்டும். ட] 54... பயன்படுகின்றன. நீர்ம, வளிம நிலைகளில் (1௨1101 

= yor and gas றற2866) அளவு சுருக்கல் வளிம விரவல் ('285- 
கட்டுமான உலோகப் "ப்குதிகளுக்கு அளவு குறித் , 801867510௦)  வளிமக் : கரைசல் (aerosols) செய்தல், 

தல், வெவ்வேறு குறுக்குவெட்டு உருவ 'அமைப்பு : 
டைய உலோகப் பகுதிகளின் - விவரம், : குறியீடுகள், -- 

அளவு குறிக்கும் முறைகள் ஆகியவற்றை இரண்... 
டாம் அட்டவணையில் (படம் 2) காணலாம். | el 1 'அளவுசுருக்கல் "என்பது குறிப்பிட்ட பெருமத் 

“Hse yonoyd* (maximum particle size) குறிப் 

unwouorése (emulsification) 23Au செயல்முறை 
- களில் பயன்படுகின்றது. 

bee சண்ட பிட்ட, மேல்தளப்.., பரப்பும், குறிப்பிட்ட அளவுப் 
i "he 9 ட ட ரா பரவலும் (5126 distribution) உள்ள துகள் தொகு 
த ரமா ட. தியை "அருவாக்குவதாகும். இக்கருத்தை நினைவில் 

அளவுக்கோட்பாடு _ ட் அத | ். | £..... கொண்டு" அளவு." சுருக்கலை நிகழ்த்தும் சாதனங் 
ப்ர ர ரர ரன கைகா களும் செயல்முறைகளும்' தேர்ந்தெடுக்கப் படுகின்் றன . 

வயம் ட் ட் எனினும், அளவு சுருக்கலின்போது விளைபொருள் 
காண்க, பகுப்பாய்வு (Analysis) அது Jie poy 8 கள் புற மாசுகளால் ஓரளவு சிதைவதுண்டு, 

DeLee. Tne ep ewe neem ET LT iced aff 
தத | | | | துகள் அளவை அளத்தல். தனித்துகள்கள் என் 

ட. eG ரர ் 1. பவை மூலக்கூறு வீசைகளால் நெருக்கமான . நிலை 
அளவு சுருக்கல் . “1 ் யில் பிணைக்கப்பட்ட | பொதுத் திரளின் ஒர் அல 

| ம ஷன் இரா ர - காகும். -இத்திரள் பல்வேறு வடிவங்களாலான பல 

> பொரு௭எள அதைவிட்ச் சிறிய பொ ள்... ப/ம.தீதான அமைப்புடையதாக இருக்கலாம். திரள் 
Sis Oe றத ot கவற பட்ட ae இது { eels Lene ee (00085) துகள்களும் - அருகருகே இண்மங்களுக்கே (901148) பொருந்தும் என்றாலும் ' அமைந்த ” தொடர்நிலை Glevefl (continuous space) 
குறிப்பிட்ட ல நிலைமைகளில் - - நீர்மங்களுக்கும் ----- அமைந்ததாகும்... ஒரு .! தனித்துகளைத் தளர்வான 
வளிமங்களுக்கும் கூடப் பொருந்தும். இதேபோல் ; துகள்கள் இணைந்த திரளிலிருந்து நாம் வேறுபடுத்தி இதனுடன் தொடர்புள்ள ' அளவுபருத்தல் (size ர அறிதல் வேண்டும்: .. ' திரள் என்பது களிமண் கட்டி 

colargement) என்ற மற்றொரு கருத்தும் உண்டு... GSA ROTTS வடிதான், அடைத் துகள்(02%:5 parti 
சிறுசிறு பொருள்களை ஒன்றாகப் பிணைத்து lod: 0159) சிறிதே சட்டங்கட்டிய உலோகத்தூள் வரை பல் steed 4 

லது An பகுஇகளுக்குள் _புதய பொருள்களைச் ...... வேறு 'நிலைகளில் நிலவும், இதற்கிடையில் துகளா 
செலுத்தப் பெரிய பொருள்களாக ஆக்கும் செயல் ணன்! எத ee de ae = அபயம் 

முறை அளவுபருத்தல் எனப்படுகிறது. இவற்றோடு : * “வேறுபாடுகளும் படம் ந்தம் art sho deers 
தொடர்புடைய பிற செயல்முறைகளைப் புரிந்து னி களின் தன்மைகள் பலவகையாக மைவ frei Garcior, untée, “ugsurgse (crystallization), தனித்து = ன் 
அத்தம் (கவட. சிட்டம் கட்டுதல் (81016110ஐ). த இடைய உண்மையான ப படடக்கதையும் க ் 

ote, eae 

பயன்பாடுகள், வெடி வைத்து உடைக்கப்பட்ட ஆனால்... துகள்களின், வேறு : இயல்புகளைக் 
பெருங்கற்களைச் சாலை போடுவதற்கு ஏற்றபடி கொண்டு - அவற்றின், விட்டத்தையும் : ் மேல்தளப் சல்லிகளாக்கவும்,, தாதுவின் . திரளிலிருந்து : மதப்பு பரப்பையும் | வரையறுக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, 

மிக்க தாதுத் துகள்களைப் பிரித்தெடுக்கவும், எரிப் அதிக நீளமற்ற துகள்கள் ஒரு சதுரச் சல்லடைக் 
பதற்கும் போக்குவரத்துக்கும் எளிதாகப் பயன்படுத் கண்ணில் நுழைந்து செல்வதைக் , கொண்டும், ஒரு 

XN



பாய்மத்தில் எடைக்கும் பரப்புத் தடைக்கும் ஏற்ற 
வாறு துகள்கள் படியும் வேகத்தைக் கொண்டு 
அதற்குச் சமமான விட்டத்தைக் 
"துகள்களின் விட்டம் : கணிக்கப்படுகிறது. இது 
|; போலவே பரப்புக் கவர்ச்சி (&0501ற01100) மூலமும். 
'மேல்தளப் பரப்பைக் கண்டறியலாம். அல்லது 
‘(yet en Du முறைகளில் கண்டறிந்த விட்டத்திலி 
ருந்தும் மேல்தளப் பரப்பைக் கண்டறியலாம்: 

காலங்கள் 

் ம 

. இழுங்கற்றதுகள்கள்    
      

            

‘ படம் 1. கண்களின் அளவுகளும், வடிவங்களும் 

- துகள்களின் 'சராசரி விட்டத்தைப் பற்றிய "நடை 

;முறை அறிவு இருந்தால்.-மட்டுமே அந்தத் துகள். 
களின் - விட்டித்தையனள்கும்" அளவை முறையைக் 

'கூறமுடியும்;" ஏனென்றால் ் ஓவ்வோர்' அளவை 

' முறையும் : குறிப்பிட்ட அளவு 'விட்ட ; இடைவெளி 

'யையே அளக்க உதவுகின்றது. விட்ட:  அளவைமுறை . . 

'விட்டத்தைச். சார்ந்து அமைந்தாலும் அக்குறிப்பிட்ட 

' விட்ட இடைவெளிக்குள் ' துல்லியமாக - -அளக்கவும் து 

மதிப்பு. வாய்ந்த . முடிவுகளை. அடையவும் ட. வழி 

he wag ௨௬௫ 1 

1 + af ௫ + 

| “அளவு | gaa செயல்முறையில் அடங்கும் சுள் 

கள். பரந்த வெவ்வேறு அளவு இடைவெளியுடைய 

இரள்களாகவோ, 'பல தனித் துகள்களையுடைய. மணி 

தூள்கட்டிகளாகவோ. (000603 | mass) அல்லது , 

அமைகின்றன. துல்லியமான அளவை . என்பது 

நாம் . எடுக்கும் தக்க: "அளவுக்கூறைப் ' (sample) — 

பொறுத்து ,, அமையும். “இந்த .அளவுக்கூறை, அது 

அமையும் இரளின் துகள். இயல்பையும் அளவையும் 

்... இட ட்ட ட்ட பட்டடை roe - லய படகு nice இ. 

கண்டறிந்தும் 

அளவு சுருக்கல் 585 

மாற்றாமல், அளக்கத் தகுந்த அளவுக்குச் சிறிதாக்கிப் 
பின்பு, அளக்கப் பயன் படுத்த வேண்டும். அவ்விதம் 
அளந்த அளவுகளைப்  புள்ளியியலாக மக௫ப்பிட்டு . 
மூல அளவுக்கூறிஷ் முடிவுகளை மீளப்பெறல் வேண் 
டும். நமக்குத் தேவையான முடிவு பெருமப் பரப்பு ... 
அல்லது பெரும விட்டம் அல்லது பெரும அளவுக்கு , 
அமையும் துகள் எண்ணிக்கை அல்லது பொருள் . 
எடைப் பரவலாக (1817100100) இருக்கலாம். துகள் 
களை அளக்கப் பயன்படும் முக்கிய முறைகளை 
அட்டவணையில் (பக்கம் 586) காண்க. 

-. அட்டவணையில் : உள்ள துகளின் அளவு 
விவரங்கள் மேல்தளப் பரப்பு அலகுகளில் 
(யார்) அதாவது சதுர மீட்டர்/கிராம்களில் குறிப் 

பிடப்படுவதுண்டு அல்லது சமச் சராசரி விட்டங் 
. களிலும் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு. இது மேல்தளச் 
சராசரி விட்டம் என அழைக்கப்பட்டு % என்ற 

- குறியீட்டால் மைக்ரான்களில் எழுதப்படும். அளவுப் 
பரவலிலிருந்து. மேலும் முக்கியமான விவரங்களை 

அறிய முடியும். இது மொத்தத்தில் பத்து விழுக்காடு 
(10)% எடையளவு பெரிதாகவும் தொண்ணூறு 
விழுக்காடு (90%) எடையளவு இிறிதாகவும் 
"உள்ள விட்டம் என ' எண்களில் குறிக்கப்படுகிறது. 

. பிட்ட விட்டத்திற்கெதுராக 

. WL Gud, சலித்துப் பிரித்தனுப்பும். 

இந்த விவரத்தை வரைபடத்தில் ஓரளவுக்கெதுராக ' 

அந்த அளவைக்காட்டிலும் பெரிய அளவுடைய துகள் 
களின் தொடர் கூட்டல் விழுக்காட்டை (cumulative 
percentage) வரைந்து குறிப்பிடுவர். இத்தகைய 
வகைமை வளைவுகள் (typical curves) படம் 2இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. , 

படத்திலுள்ள 5 வளைவின் சரிவுகளைத் 
(810066) தொடர்ச்சியாகப் படம் வரைந்தால் முகட்டு 

வளைவு (2௦061 6) கிடைக்கும், அதில் குறிப் 
அவ்விட்ட அலகின் 

விழுக்காடு வரையப்பட்டிருக்கும். இவ்விரண்டு வளை - 
வுகளும் மிக அடிப்படையானவை; அளக்கப்பட்ட் 
விட்டங்களைச் சாராதவை, 

அரைத்தலின் ஒரு நோக்கம் ' குறிப்பிட்ட அள 
் வுள்ள சிறு துகள்களை அடைவதே, குறிப்பிட்ட 
,பெருமஅளவு முக்கியமானதென்றால், ஒரு சல்லடை 
மூலமாக அதைவிடப் பெரிய துகள்களைச் சலித்து 

மீண்டும் அந்தப் பெரிய அளவுத் துகள்களை எந்தி 
ரத்திற்குக் கொண்டு சென்று அரைக்கச் சில கட்டுப் 
பாட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம், 
சல்லடை, பெரும அளவைவிடச் சிறிய துகள்களை... 

மிக் நுண்ணீய -. 
் துகள்கள் தேவையில்லையென் றால் அத்நிலைமையை 

ஓரளவே அடையமுடியும். ஏனென்றால் உடைபடும் :: 

போது துகள்கள் பல அளவுகளில் ௨ உடைபடுகின்றன. 
உடைபடும் துகள்களின் அளைவுப்பர வலைப் புள்ளி:



586 அளவு சுருக்கல் 

துகள் அளவை அளக்கும் முறைகள் 
  

சோதனை முறை 
(test method) 

தோராயமான 
அளவு இடைவெளி 

அளக்கப்பட்ட இயல்பு 

(property measured) 
  

சல்லடை முறை. 
(sieve) 

சில செ.மீ. முதல் 50 

மைக்ரான் வரை 

சல்லடை. அளவு இடைவெளிகளைப் 
பொறுத்த துகள் உடைகளின் பரவல் கண்ட 
நியப்படுகிறது, சல்லடைக் கண்கள் குறிப் 
பிட்ட அளவுக்கு மேலான குறுக்குவெட்டு 
முகமுள்ள துகள்களைச் சலித்துப் பிரித்து 
வீடும். 

  

நுண்ணோக்கி முறை 

புலப்படும் ஒளி 
(visible light) 

புற உதா 

(ultra violet) 

Wen gjact (electron) 

பாய்மப்படிவு வீத 

முறை (6111718110) 

200 -- 0.300 மைக்ரான் 

100 — 0.050 மைக்ரான் 

100 — 0.005 மைக்ரான் 

100 — 5 மைக்ரான் 

தனித்தனித் துகள்களின் பரவல் கண்டு பிடிக் 
கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் அளக்கப்பட்ட 
எல்லா விட்டங்களும் மிகக் குறுயெ துகளின் 
விட்டத்தை உள்ளடக்கத் தவறிவிடுநின்நன, 

பாய்மத்தின் படியும் துகள்களின படிவால் 
பிரியும் வேகத்தை வைத்து, துகள்களின்பரவல் 
கண்டறியப்படுகிறது. மீதமுள்ள பகுதியின் 

  

வழ்படிவு முறை 
(sedimentation) 

வழக்கமான முறை 

* (1சேய/கா) 

மையவிலகு முறை 
(centrifugal) 

அதிமைய விலக்கி 

முறை 
(ultra-c'entrifuge) 

50 — 1.0 மைக்ரான் 

50 — 0.1 மைக்ரான் 

மூலக்கூறளவுகள் 

விட்ட அளவையும் இதில் sare ina, 

பாய்ம இடையகத்தில் வீழ் படிதலைப் பொறுத் 
துப் பரவல் கண்டறியப்படுற ந.அம்முறையில் 
மீதப் பகுதியேதும் நிற்பதில்லை, 

“ எஞ்சிய பகுதி ஏதும் இருப்பதில்லை. 

ஸ்டோக்((0%6) வீதியின் படி.சமகோள விட்டத் 
தைக் கண்டு அல்லது  அதிமைய விலக்இயில் 
உள்ள விசைகளின் ௯ட்டுறுப்பைக் கண்டு 

் பரவல் அறியப்படுகிறது, 
  

கலங்கல்மானி முறை 

(turbidimeter) 
50 — 0.3 மைக்ரான மேல்தளப் .பரப்புச் சார்பை நேரடியாகக் 

கண்டறிதல் மூலம் படிதல் முறை மூலம் 
இந்தப்பரவல் மேல்தளப் படிவு வேகத்தைப் 
பொறுத்தது. 

  

பரப்புக் கவர்ச்சி முறை 

(adsorption) 
50 மைக்ரான் முதல் மிக 

நுண்ணிய துகள்கள் வரை 
நேரடியாக மேல்தளப் பரப்பைக் கண்டறிந்து 
பரவல் பெறப்படுகிறது. 

  

புரைமை முறை 

(permeability) . 
சில நூறு. மைக்ரான்களி 
லிருந்து மைக்ரானின் சிறு 
பகுதிகள் வரை 

மேல்தளப் பரப்புக்களைக் கண்டறிந்து புரை 
களை அளந்து சராசரி விட்டம் கண்டு 
பிடித்து மேல்தளப் பரப்பைக் கணித்தல். 
மேல்தகள முன்தடை சார்பின் மூலம் அளவை 
நிகழ்த்தப்படுகிறது , 

  எக்ஸ் கதிர் முறை 

(X-ray) 
8 மைக்ரான்கள் முதல் 

மைக்ரானின் | நூற்றுக் கூறு 
கள் வரை படுகிறது. 

எக்ஸ் கதிர் அலைப்பிதிர் (36-13 diffraction) 
மூலம் : சராசரி படிகவிட்டம் கண்டறியப் 

    மின்துகள் எண்ணி 

முறை 

(clectroa-counter)   50 மைக்ரான்௧கள் முதல் 

மைசீராவின் சிறுபகுடஇிகள் 
வரை. '   வெட்டுமுகச் சார்பைப் பொறுத்து மைய அலை 

வெண்ணை ie! அன்களின் “பரவல் 
கண்டு அழறியப்படுகிடது 
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படம் 2, வகைமைத் துகளின் அளவுப்பரவல் வளைவுகள் 

7, பருத்திரள் (008786 82851816) 2. நுண்திரள் (1106 8821698318) ச, anwar (filter sand) 

4. Pwdahéegzrar (powdered coal) 5. Gurtiiersy AA (portland cemeat) 6. கனிம நிரப்பிகள் 

(mineral fillers) 7, நிறமிகள் (0121060158) 

யியலாகப் பலர் : ஆராய்ந்துள்ளனர். என்றாலும் 
முறையோத்த கோட்பாட்டு அமைப்பேதும் இது 

வரை பொதுவாக ஏற்கும்படி உருவாகவீல்லை. 

உவட்டத்தின் (7220) தயாரிப்பு முறைகள், அரைப் 

பெந்திர இயக்க முறைகள், மறுசுழற்சி முறைகள் 

ஆஅயைவற்றைப் பொறுத்து உடைபடும் துகள்களின் 

அளவுப் பரவல் அமைகிறது. பொதுவாக நுண்ணிய 
துகள்களைப் பீரிப்பதும் தவிர்ப்பதும் மிகவும் செலவு 

வாய்ந்த முறையா௫விடுகிறது. என்றாலும் நடை 

முறையில் சில நேரங்களில் இது தேவைப்படுகிறது. 

ஆற்றல் தேவைகள் (61227 requirements). 
அரைப்பின் அடக்கவிலை அல்லது செலவு, ஆற்றல் 
தேவையைப் பொறுத்து அமைவதால், ஆற்றல் 
தேவை ஒரு முக்கியமான ஆய்வுக் கூறுபாடாகும். 

இதைப்பற்றி மூன்று;கோட்பாடுகள் உள்ளன. ஒரு 

கோட்பாடு தேவையான ஆற்றலை உருவாக்கப்பட்ட 

புது மேல்தளப் பரப்புடன் சார்புபடுத்துகிறது. மற் 

தொரு கோட்பாடு துகளைக் குறிப்பிட்ட அளவிலி 

ருந்து தேவையான அளவுக்குக் குறைக்கச் செய்யப் 

பட்ட வேலையுடன் சார்பு படுத்துகிறது. மூன் நாவது 

கோட்பாடு : இரு கூறுகளையும் இணைத்து நடு 

நிலை வூக்கிறது. ஆற்றல் தேவை, துகளின் நுண் 
் ணளவைப் . பொறுத்து அதிகமாவதால், அளவு 

சுருக்கல் தேவையான அளவு மட்டுமே செய்யப்படல் 

வேண்டும். , 

செயல்முறைகளும் செய்யமைப்புகளும் ... (றா0605869 

ஹம் 0611௦65).நடைமுறையில் அன்றாடம் பயன்படும் 
உலோக, மரவேலை செய்யமைப்புகளில் அளவு சுருக் 
கலுக்குச் சில கட்டுப்பாட்டமைப்புகள் பொருத்தப் 
பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு, Qeur_yaen (cutters), 
துணிப்பிகள் (86875), அரங்கள் (0115), அரைப்பிகள் 
(grinders), Serusier அமைப்பி (slitters), வாள்கள் 
(3443), மழிப்பு எந்திரங்கள் (502112 780186), 
கடைசல் எந்திரங்கள் (121169), தறிப்பிகள் (௦1100618), 
துருவல் எந்இரங்கள் (milling mechines), uszigcry 
எந்திரங்கள், எறிகோபுரங்கள் (84௦4 108618), படல 
மாக்கிகள் (118%078). படலமாக்கல் உலர்த்த பட்டை 
கள் மேலோ குளிர்ந்த உருவிகள் மேலோ செய்யப் 
படுகின்றது. பிதிர்வும் (6௩12105100) சட்டம் கட்டலும் 
($10181102) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவுபருத்தல் 
செயல் முறைகளே, ப 

மேற்கூறியவற்றைவிடக் குறைந்த அளவு கட்டுப் 
பாடுடைய அளவு சுருக்கல் முறைகளும் உண்டு.அதில் 
ஒன்று வெப்ப அதிர்ச்சியால் சிதைத்தல்(16103] 8081- 
tering). எடுத்துக்காட்டாக சுண்ணாம்புக்கல் சூடாக 

் இருக்கும்போது நீரூற்றித் தணித்தல். இங்குச் சுருக் 
Gd Smaajson (shrinkage stresses) சதைவை ஏற்: 
படுத்துகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி சிறு தசள்களைவிடப் 

பெரிய கற்களில் வேகமாக நிகழும், துகள்களை 
இணைக்கும் பிணைப்புகள் மெல்லியவையாக அமை 
யும்போது வெப்ப அதிர்ச்சிமூறை அவற்றை நுண் 
ணிய தூளாக்கவும் உதவுகிறது. இங்கு அதிர்ச்சியின் 
வலிமை மிக அதிகமானது. இங்குப் பிணைந்த



5868 அளவு சுருக்கல் 

அடுக்குகளின் வலிமையை வெப்பம் மெலியச் செய் 
கிறது. நீரின் தாக்குதல் இந்த மெல்லிய அடுக்குகளை 
எளிதாக உடையச் செய்றது. மற்றொரு முறை 
ஈரப்பொருள்களை ஓர் அழுத்த அனற்கலத்தில் 
(8101001276) மிகைவெப்பமூட்டி, உடனடியாக அழுத் 
தத்தைக் குறைத்து வெப்ப அதிர்ச்சி மூலம் சதைத் 
தலாகும். இங்கு மணிகள் தாளா வேகமாக 
வெடித்து இழைகளாகச் சதை௫ின்றன. படம் இல் 
வெடித்தற் சிதைவு நிகழ்த்தும் எந்திரம் காட்டப் 
பட்டுள்ளது. 

  

  

  

          

மடம் 3, வெடித்தற்தைவு எந்திரம் (2௩01௦ 1946 
shattering machine) 

72 ஊட்டம் (8688) 2, நீராவி (steam) 
.... 8 செருகு Qs% (plug valve) 

பாய்ம ஊற்றுகளைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட துளி 
களாகப் பிரிக்கத் தெளிப்பு முறைகள் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. அந்தத் துளிகள் திண்மங்களாக அயர்த் 
தப்படலாம். அவற்றைக் காற்றுடன் கலந்து மெது 
வாக எரியும் கலவையாக்கலாம் அல்ல து அவற்றையே 
உருகச் செய்தோ குளிரச் செய்தோ தணிவித்து நுண் . 
துகள்களாக்கலாம். இம்முறை உலோகத் தூள்கள், 
மெல்லிய உப்புகள் போன்றவற்றைச் செய்யப் பயன் 
படுகிறது. காண்க, உலர்த்தல், ' ் 

| Gorin அரைப்பு ஆலை (௦௦11௦14 30111) என்பது 
அளவுச் சுருக்கலில் பயன்படும் குறிப்பிட்ட வகை 
எந்திரத் தொகுதஇகளுக்குப் பெயராக வழங்குகிறது. 
இந்த எந்திரங்கள் கூரான திணிப்புச் சரிமானங் 

senor. (shear gradients) ஒரு பாய்ம இடையகத்தில் 
உண்டாக்கித் இண்மத் துகள்களைச் சிதையச் செய் 
கின்றன. பொதுவாக, இப்பொருள்கள் இரள்களாக 
வும் வறுவல்களாகவும் இருக்கும். இவை, பால்மங்க 

' orésoyid (emulsifications) தொகங்கும்- நீர்மத்துசரி 
-களை நுணுக்கவும் பயன்படுகின்றன, நுணுக்கும் 
தொடுதளங்கள் மிச வேகமாக இயங்கும்போது 
அதிகத் தேய்வுதரும் துகள்களால் இவற்றின் 
பரப்புகள் தேய்வுறுகன்றன, பால்மங்களை நுண் 
துகள் தொகுதிகளாக்கப் பயன்படுத்தும் எந்திபங்க 
ளுக்கு ஒருமைப்படுத்திகள் (1௦102212878) என்பது 
பெயர். நொய்ம அரைப்பு எந்திரங்கள் (படம் 4), 
ஒரு நிலையக வலயத்தில் (5(2101 1102) இயங்கும் சுற் 
றகம் (70100) கொண்டவை. இவற்றின் நெருங்கிய 
இடைவெளியுள்ள பரப்புகளின் - நடுவில் நீர்மம் 
செலுத்தப்படும் போதும் துணிப்புவிசை (61637 force) 
ஏற்படுகிறது. இயங்கா அமைப்புகள் மூலமும் இதை 
நிகழ்த்த முடியும், அவற்றில் பகுதியளவே திறந்த 
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படம் 4, சார்லோட்டு நொய்ம அரைப்பு ஆலை 

8... வெளியேறு வாய் (௦01164) 2, அச்சுத்தண்டு (81270) 
3. இருப்பகம் (015102) 4, நீருறை (92167 jacket) 5. «2 
pa (rotor) 6. py weg (Cover nuts) 7, நிலையகம் 
(stator) 8. சுற்றகம் பூட்டும் மரை (lock nut for rotor) 
9. நுழைவாம் (inlet) 10. py. (cover) 1h, egcy jeu 
unswacr (drain cocks)



கட்டுபாட்டிதழ்கள் வழியாக நீர்மத்தை எட்டித் 
துணிப்பு விசையை ஏற்படுத்தலாம். இது ஓர் 
எளியவகை அமைப்பாகும். காண்க, வகைப்பாடு; . 

எந்திரவியல்; நொறுக்கலும் தூளாக்கலும்; கட்டுதல் 
அல்லது சாணை பிடித்தல்; உலோக வடிப்பு முறை; 
அலகு வினைகள். 
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அளவுபடுத்திய நூல் ப 

நெய்வதற்கு முன்பு நரல்களை அளவுபடுத்துதல், நூல் 
இடையிலுள்ள உராய்வையும் விழுதுகளுக் கடையி 
லுள்ள உராய்வையும் குறைக்கிறது.இது நரலை வலிவு 
படுத்தி அதற்கு உயவிடுகிறது. பல நேரங்களில் இது 

நூலின் எடையைக் : கூட்டி . நெய்த ஆடையின் 

திண்மையை அதிகரிக்கிறது.இவ்வகை சவடை நரல்கள் 
சில சிறப்புவகை ஆடைகளுக்கு மட்டுமே அளவு 
படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் இவ்வகைப் பருத்தி 
பாவு நூல்களோ குறைந்த எடை, நடுநிலை எடை, 
மிகுந்த எடை என மூன்று வகைகளில் அளவுபடுத்தப் 

படுகின்றன. எடை குறைந்த: அல்லது தனி அளவு 

படுத்தும் முறையில் உரடை நூலைவிடப் பாவுநூல் 
5 முதல் 10 விழுக்காடு எடைமிக்கதாய் அளவுபடுத் 
தப்படுகிறது. இது நெசவின் திண்மையைக் கூட்டும். 

இந்தவகை நூல்கள் சலவை செய்கின்ற, அல்லது 
சாயம் உஊளட்டவேண்டி௰; அல்லது ஈரமாகவே Fir 

செய்யவேண்டிய ஆடைகளுக்குப் பயன் படுகின்றன. 
நடுநிலை அளவுபடுத்தலில் உளடை நூலைவிட 10 
முதல் 40 விழுக்காடு எடை அளவுக்குப் பாவு நூல் 
அளவுபடுத்தப் . படுகின்றது. இது ' ஆடையின் 
எடையைக் ' கூட்டும், எடைமிக்க அளவுபடுத்தலில் 

பாவு நூலின் எடை 40 முதல் 100 விழுக்காடு வரை 
கூட்டப்படும். தொடர்படலமாக அல்லது பொதி 
யிழைகளாகப் பயன்படும் மடிந்த நார் செய்யப்பட்ட 

இழைகள் நெய்வதற்கு முன்பு அளவுபடுத்தப்படு 

அளவைகளின் அலகுகள் 589 

கின்றன. இதனுடைய நோக்கம் நூலின் வலிவைக் 
கூட்டி எந்திரப்பகுதிகளில் நூல் இயங்கித் தேயும் 
போது இழை அறாமல் பாதுகாக்கப்படுவதே. 
மேலும் இது இழையின் நிலைமின் விளைவுகளையும் 
குறைக்கிறது. 

நூலோதி 

Grosicki, Z., Watson’s Textile Design and Colour, 
7th Edition, Newness, Butterworth, London, 
1980. 

அளவைகளின் அலகுகள் 

அலகுகளை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். நீளம் 
(160210), பொருண்மை (௪259), நேரம் (6) இவற் 
றின் ஒற்றைஅளவுகள் அடிப்படை அலகுகள் (4000- 
mental wuits) ஆகும். அடிப்படை அளவுகளைப் 
பெருக்கனாலோ அன்றி வகுத்தாலோ வரும் அலகு 
கொணர் அலகு (0871463 111) அல்லது சார்அலகு 
எனப்படும். 

ப கைத்இன் அலகு மீட்டர். தொடக்கக் காலத்தில் 
மீட்டர். கோல் பாரிஸ் நகரில், சீரான வெப்ப 
நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்காலத்தில், ஒளி 
யின் அலை நீளத்தால் மீட்டர் வரையறுக்கப்பட் 
டுள்ளது. காட்மியம் (௦8010௦) என்ற தனிமம் 
சிவப்பு ஒளியை வெளியிடுகின்றது. 1 மீட்டர் நீளம், 
சிவப்பு ஒளி அலை நீள எண்ணிக்கைகளால் வரை 
யறுக்கப்பட்டுள்ளது. எத்தனை காட்மியச் சிவப்பு 
அலை நீளங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மீட்டா் என்பது 
மிகவும் துல்லியமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 
மேலும் விரிவான விளக்கத்தைப் பெறக் காண்க, 
அலைநீளச் செந்தரங்கள். 

நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கனால் சதுர 
அளவு , கிடைக்கின்றது. பரப்பளவின் அடிப்படை 
அலகு சதுரமீட்டர் (ம). இதேபோல, நீளம், அகலம், 
உயரம் இவற்றைப் பெருக்கினால் பருமன்அளவு 
கிடைக்கின்றது. பருமன்அளவின் அடிப்படை அலகு 
பருமீட்டர் (05). காண்க, அளவுக் கணிப்பியல். 

_  கலிலியோவைத் தனி ஊசலின் தந்ைத எனக் 
குறிப்பிடுகன்றனர். 1 மீட்டர் நீளம் கொண்ட தனி 
ஊசலின் அலைவுநேரம் மு௨1௦ம of oscillation), 
2 நொடி ஆகும். இது இடத்திற்கு Ord Any 
மாறுபடும். கண் இமைப்பு நேரம், நெஞ்சத் துடிப்பு 
நேரம் ஆகியவற்றை நிலையான நேரத்தின் அல்லது



590 அவைகளின் அலருகள் 

காலத்தஇன் அளவாகக் கொள்ள முடியாது, தற் 
பொழுது எலெக்ட்ரானியல் அலைவியற் ஜிகள்( electro- 

16 0901118013) துல்லியமாக நேரத்தை அளக்கப் பயன் 
படுத்தப்படூகன்றன. குவார்ட்சு படிகமும் (quartz 

௦0141) அண்மையில் காலத்தைத் துல்லியமாக அளகீ 

சப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நேரத்தின் அடிப்படை 
அலகு நொடி (60000) ஆகும். 

ஓர் அலைவிற்கு 0.5 நொடி எடுத்துக்கொள்ளும் 

ஊளசல், நொடிக்கு 2 அலைவுகள் செய்யும். அலை 
வெண்ணும் ((006௩0/-0) அலைவு நேரமும் (261௦21) 
ஒன்றுக்கொன்று தலைக்கீழ்மாறி ஆகும் (1601010081) 5 

அலைவு எண், ரீ எ லைவ் நேரம் த = -4- ஆகும். 
ஒரு சூரிய நாளை 360 பாகையாகப் பிரித்து, 15௦ 
சூரியன் செல்ல ஒருமணிநேரம் என்றும் ஒரு பாகைக்கு 

கீநி.॥ிடம் என்றும் கணக்கிட்டு அதை 60 ஆகப்பிரித்து 
ஒரு நொடி என்றும் கூறுறோம். அலைவு எண் 
ஹெர்ட்ஸ் (1812) என்ற அலகில் கணக்கிடப்படு 

கிறது. வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரம் 50 

ஹெர்ட்ஸ் அலைவுகள் கொண்டது. வானொலி 
நிலையங்கள் , 10₹ ஹெர்ட்ஸ் (மெகா ஸஷெர்ட்ஸ்) 
அலைவு எண்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஹெர்ட்ஸ் 

[தொடி மதிப்புக் கொண்டது. 

Gasib (speed) என்பது நொடிக்குச் செல்லும் 
தொலைவு. 4 நொடிகளில் 40 மீட்டர் தொலைவு 
செல்லும் ஒருபொருள் நொடிக்கு 10 மீட்டர் வேகத் 
தில் செல்கிறது. 

விரைவு (6100134) ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் 
நொடிக்குச் செல்லும் தொலைவு. விரைவு வேகத் 
தைப் போன்றதே. ஆனால் வேகத்துடன் தசை 
யையும் சார்ந்தது. 7 ் 

மூடுக்கம் (30௦6167810) ஒரு நொடிக்கு விரைவில் 
காணப்படும் மாற்றம். 4 நொடி.களில் ஒரு வண்டியின் . 
விரைவு நொடிக்கு 40 மீட்டரிலிருந்து நொடிக்கு ” 
80 மீட்டராக மாறினால் 

முடுக்கம் - 80 மீட்டர்[நொடி 40 மீட்டர்[நொடி 
4 நொடி ் 

40 மீட்டர/நொடி 

4 நொடி 

மீட்டர்/(நொடி)” (௪1892) என்பது முடுக்கத்தின் , 
அலகு, 

பொருண்மையின் (358) அடிப்படை அலகு 
கிலோ கிராம் (141௦2௨) ஆகும். லோ இராமை, 

- 10 மீட்டர்[(நொடி)” 

நியூட்டனின் புவி ஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படையில் 
வரையறுக்கலாம். பூமியின் பொருண்மை 74 கிலோ 

* இராம் பூமியின் ஆரம் 8 மீட்டர். புவி ஈர்ப்பு விசை 

நிலையெண் (8181112110021 60051201)0. பூமியின் மேற் 

பரப்பில் [சிலோபொருண்மையுள்ள பொருளை வைத் 

தால், 1 இலோ மீது உள்ள இமுப்புவீசை = = gi 

£ என்பது புவிஈர்ப்பால் ஏற்படும் முடுக்கம் (accele- 
ration dueto ஜாலார்டு), இயல்பாக இன மதிப்பு 
9.8 மீட்டர்/(நொடி), இது இடத்திற்கு இடம் சிறிது 
மாறுபடும், இந்தச் சமன்பாட்டிலிருந்து, பொருண் 
மையை வரையறுக்கலாம். 1 கிலோ பொருண்மை 

கொண்ட இரண்டு எடைகளை 1 மீட்டர் தொலைவு 

  

பிரித்துவைத்தால், அவ்விரண்டு எடைகளுக்கும் 

இடையே உள்ள விசை வட் ௨ 8 நியூட்டன் 

கள், இதிலிருந்து 1 கிலோகிராம் என்றால் என்ன 
என்பதை வரையறுக்கிறோம்.பொதுப் பொருள்களுக் 
குப் பொருண்மை மாறுவதில்லை. ஆனால்,. நுண் 

துகள்களுக்குப் பொருண்மை வேகத்திற்கேற்ப 
மாறுபடும், ஒரு கிலோ பொருண்மையினை ஐன்ஸ்ட் 
டைன் விதி கொண்டும் வரையறுக்கலாம். 1 இலோ 
கிராம் முற்றிலும் அழிந்து ஆற்றலாக மாறுமானால், 
9X10 ஜுல் ஆற்றல் கிடைக்கும். 1 இலோ இராம் 
முற்றிலும் அழிந்து, ஆற்றலாக மாறினால் 140 ஜுல் 
ஆற்றல் கிடைக்கும், ௦ என்பது ஒளியின் திசை 
வேகம். இதன் மதிப்பு, வெற்றிடம் அல்லது ' காற்று 
மண்டலத்தில் 3x 108 மீட்டர்/நொடி.' ் 

விசை என்பது பொருண்மை,முடுக்கம் ஆகியவற் 
றின் பெருக்குத்தொகை. 6௩௨. ஐ = பொருண்மை 
(கிலோ) & - முடுக்கம், (மீட்டா்/ (நொடி)35), வீசை 
யின் அலகான நியூட்டன்விசை என்றால் என்ன என், 
பதையும், விசையை எவ்வாறு அளப்பது என்பதை 
யும் எடுத்துக் காட்டியவர் நியூட்டன். & இலோ 
கிராம். பொருண்மை 10:8] (தொடி) . முடுக்கம் 
கொண்டதால், ஏற்படும் விசை 40 நியூட்டன். 

பூமியில் ஒவ்வொரு பொருளும், பூமியின் நடுப் 
. பூள்ஸியை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது.10 கிலோடூராம் 
பொருண்மை 70 % உ நியூட்டன் விசை கொள்கிறது; 
£ என்பது 1 கிலோகிராம் பொருண்மையில் நில 

- சர்ப்பின் முடுக்கம் ஏற்படுத்தும் விசை ஆகும், : 98 
"நியூட்டன் வீசையை 2. 2 8% 2 0 வோ ட் 8 9.8 ௩ 
பொருண்மை என்றும் கொள்ளலாம். : 

விசையை இரண்டு வகையாகக் குறிப்பிடலாம், 
ஒரு விசை 9800 நியூட்டன் “எனக் கொள்வோம், 
9800 

்   * 4000 கிலோகிராம். எடையாகும்.



f ட்டன் 
பொதுவாக ieee =m FConr Aga. 

விசையைக் தலோூராமாகக் கூறல் ஈர்ப்பு முறை 

அலகு (21241(2110081 மார்) என்னலாம். 100 கிலோ 

இராம் என்ற ஈர்ப்பு விசை 980 நியூட்டன் ஆகும். 

அழுத்தம், £ என்ற விசை & பரப்பின் மீது 

செயல்படுவதாகக்கொண்டால், + Bysi- ot | 

(sir)? என்பது அழுத்தமாகும். 

விசை __((0_ ட் 
பரப்பளவு (4) அடவ கனி 

£ அளவுளள விசை க் (மீட்டர்) பரப்பில் செயல் 

படும்பொழுது, 

  

foe விசை ௨ தகைவு (81858) 
A பரப்பு ் 

என்றும் குறிப்பிடப்படும். 

நியூட்டன் என்ற அலகு நீர்ம, வளிமப்பொருள்களின் 
"(மீட்டர்)" டட 

அழுத்தத்துக்கும் இண்பொருள்களில் தகைவுக்கும் 

வழங்கப்படுகிறது. : நீர்ம, வளிமப் ' பொருள்களில் 

  

அழுத்தம் பரவும் விதியை எடுத்துக் கூறியவர் 

. பாஸ்கல், 

ப. நியூட்டன் 
பாஸ்கல் = (ut )* 

தத் | aif 

| 
      

ர 
படம் 1. 

” திருக்கம் (1௦01௦2), ஒரே மதிப்புக் கொண்ட இரு 
விசைகள், எதிர்திசையில், ஒரே நேர்கோட்டில் அமை 

யாமல் செயல்படுகின்றன. ஒரு காந்தப்புலம் வடக் 

காக இருக்கும் பொழுது அதில் செயல்படும் விசையும், 
தெற்காக. இருக்கும் பொழுது அதில் செயல்படும் 

விசையும் எதிர்த்திசையில் அமைந்துள்ளன. ஒரு 
சட்டக் காந்தம் காந்தப்புலத்தில் சுழல்கின்றது. 

அதன் திருக்கத்தைக் கணக்கிட, 

தருக்கம் - ஒரு விசை % விசைகளுக்கிடையே 
உள்ள தொலைவு (1 ஈம£% (SN)) சுழல்கை 

1 
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காரைச் (car) செலுத்தும் சக்கரம் ஆகிய 
வற்றில் இருக்கத்தை£ காண்டுறோம். திருக்கத் திருப்பு 
இறன் (1௦௭84 08 & 40416) நியூட்டன் -- மீட்டர் 
என்றஅலகில் கணக்கிடப்படுகிறது.சுழல்கையின் நீளம் 

1. 5 மீட்டர் என்றும், உந்தும் வீசை 4 நியூட்டன் 
என்றும் கொள்வோம். திருக்கம் -- 4 நியூட்டன் % 
3.5 மீ - 6 நியூட்டன் மீட்டர் ஆகும். 

படம் 2, 

பாகுத்தன்மை, வளிமப்பொருள்களுக்கும், நீர்மப் 
பொருள்களுக்கும் பாகுத்தன்மைஉண்டு, இவை பாகுத் 
தன்மை குறைவாகக் கொண்டவை. பெட்ரோல், பன் 
னீர், ஆகியவை.களிம்பு (01௦10801), மெழுகுஎண்ணெய் 
(86256), வெண்ணெய் ஆகியவை, அதிகபாகுத்தன்மை 

<—
 

ஆ
 

கொண்டவை. நீர்ம அல்லது வளிமப் பொருளில் க 
மீட்டார்” பரப்பின்மீது 1” நியூட்டன் விசையைப் பரப் 
பிற்கு இணையாகச் செலுத்தலாம். விசை செயல்படும் 
தளம் ௦, மீட்டர்[நொடி வேகத்திலும், அங்கிருந்து .௩ 
மீட்டர் உன்ளே வேறுதளம் ov, மீட்டர/நொடி 
வேகத்திலும் நகர்கின்றன. 

F= 9A ental 1 என்பது. பாகுத்தன்மை 

யைக் குறிப்பிடும் கெழு (coefficient of viscosity ) 

1= FPA. (exes) நியூட்டன் செகண்ட்/(மீட்டர்)



592 அளவைகளின் அலகுகள் 

பல நீர்ம, வளிமப் பொருள்களின் பிசுப்பு 

நிலையை, பிசுப்புமானி (4150010660) எனும் கருவி 

யால் ஒப்பிடலாம். 

புரைமை (permeability). காந்தப் புலத்தின் 

செறிவு (intensity) ஆம்பியர்[மீட்டர் (வற. Mm) 

என்ற அளவில் குறிப்பிடப்படுகிறது. 7 ௪. மீட்டர் 

பரப்பின் வழியே வளிமண்டலத்தில் நுழையும் 

பெருக்கடர்த்தி([]ம௩ 40) டெஸ்லா (tesla) என்று 

அளவு குறிப்பிடப்படுகிறது. * 

1 டெஸ்லா - 11; ஆம்பியா்/மீட்டர் 

EF, என்பது வெற்றிடத்தின் புரைமை (6ற68- 

bility of free space) = 4a XK 10 * ஹென்றி/ 
மீட்டர். இரும்பு, நிக்கல் அல்லது வேறு ema 
களில் காந்தப் பெருக்கடர்த்தி 8--//2௦11. 4௦ என்பது 
காற்றுமண்டலத்தைப் போல் எத்துணை .மடங்கு 
ஊடகம் பெருக்கடர்த்தியைப் புகவிடும் என்பதைக் 
குறிப்பிடுகிறது. /4£7 என்ற எண் சார்புப்புரைமை 

(relative permeability) ஆகும். இத்த எண்ணி ற்கு 

அலகு ஏதும் கிடையாது. . 

WNereiad svGecr (electrical units), ஒரு 
கடத்தியில் 1 ஆம்பியர் மின்சாரம் செல்வதாகக் 
கொள்வோம். கடத்தியிலிருந்து & மீட்டர் - தொலை 

வில் ஏற்படும் பெருக்கடர்த்தி (1ஈப்ப௦(1௦0 3 ௦ *ய/க 

௭௪
 

+ 

படம் 4, 

density) =. cI டெஸ்லா. அந்த இடத்தில் வேறு 

ஒரு கடத்தி ர் ஆம்பியர் மின்சாரம் எடுத்துச் செல்வ 
தாகக் கொள்வோம்.. கடத்தியின் நீளம் 1 மீட்டர் 
எனக் கொண்டால், இரு கட்த்தகளுக்கும் இடையே 
உள்ள விசை ் 

  

மின்னோட்டம், 1 ஒர் ஆம்ப்பியர் எனவும். கடத் 
தியின் நீளம் ஒரு மீட்டர் எனவும் கொள்வோம். இரு 
கடத்திகளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ஒரு 

மீட்டர் எனில் இரு கடத்திகளுக்கும் இடையே உள்ள 

இழுப்பு dene f= Fe 

  

நியூட்/மீட்டர் 

  

படம் 5, 

/. இன் மதிப்பு - 4410-7 ஹென்றி|மீட்டர் 
என்வே, 1 ஆம்ப்பியர் மின்னோட்டம், 1 மீட்டர் 
தொலைவில் அதே திசையில் . செல்லும் மற்றொரு 
3 ஆம்ப்பியார் மின்னோட்டத்திற்ு ஒரு மீட்டர் நீளத் 
திற்கு 2,610 நியூட்டன்[மீட்டர் விசையைக்கொடுக் 
கின்றது. ஒரேதிசையில் செல்லும் மின்னோட்டங்கள் 
அவைகளுக்கிடையே இழுப்புவிசையைக் கொண்டுள் : 
ளன. . எதிர்த்தசை: மின்னோட்டங்கள் விலக்கு 
விசையைக் கொண்டுள்ளன. இல்வாறு ஆம்ப்பியர் 
என்ற மின்னோட்ட அளவை, நியூட்டன் என்ற வீசை 
அலகால் வரையறுக்கின்றோம். 

காந்தப்புலம், - ஒரு” மீட்டருக்கு ௩ சுற்றுகள் 
கொண்ட சுருள் கம்பியின் வழியே 1 ஆம்ப்பியா் மின் 
சாரத்தைச். செலுத்தினால், சுற்றுக் கம்பியின் இரு 
முனைகளிலும் ஏற்படும் காந்தப்புலத்இன் செறிவு 

் 5 { 

| 

1 1 

! Ho 
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ந 

ப 
படம் 6, 

(intensity of magnetic field) H = ni அம்ப்பியர்! 
மீட்டர். எனவே காந்தப்புலச் : செறிவு ஆம்ப்பிய:்/ 
மீட்டர் என்ற அலூல் அளக்கப்படுகிறது. காந்தப் 
புலக் கற்றை, ் ் ் 

ம டெஸ்லா - 2 

காந்தப் : புலத்தின் நிலை. ஆற்றல் (poteatia! 
energy) 1 HUG yo aden Gatawi வட முனை



(unit ஐம் ற௦16) மிக அதிகத் தொலைவிலிருந்து 

காந்தப்புலத்தை அடைவதற்கான ஆற்றலால் அளக் 

கப் படுகின்றது. 

நிலை (potential ஆற்றலின்) அலகு, ஜுல்கள்/ 

புலவலிமை ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக 4 புல வலிமை 

கொண்ட. காந்தப் புலத்தின் ஒரு பகுதியில் நுழைக்க 

700 ஜுல் ஆற்றல் தேவைப்பட்டால், 

நிலை ஆற்றல் = ae = 25 ஜுல்கள் [புலவலிமை 

ஆற்றல் _ 
புலவலிமை . 
  

நிலை ஆற்றல் (potential) = 

== ஜுல்/புலவலிமை 

காண்க, அலகுகளும் பருமானங்களும் செந்தரங் 

களும், மின்னியல், 

தளக் கோண அலகுகள் (1806 216 மற1(8). 

௩ ஆரம் கொண்ட வட்டத்தில் 1 நீளம் கொண்ட 
வில் (310) 1 ரேடியன் , கோணத்தை மையப்புள்ளி 
யுடன் கொள்கிறது, ஒரு வட்டத்தின் மொத்தச் 

படம் 7. 

சுற்றளவு 2£%. எனவே 360° 2ஈ ரேடியனுக்குச் 
சமம். வட்டத்தை ௩ நீளம் கொண்ட 29 ois 
ளாகப் பிரிக்கலாம், எனவே, 360? -2ஈ ரேடியன்,. 

180  ஈ ரேடியன். 90” - ௭/2 ரேடியன், 

ஒளி அளவியல் அலகுகள், (7௦4௦௯61116 units) 
ஆரம் 8 மீட்டர்கொண்ட கோளத்தின் மேற்பரப்பில் 

2 பரப்பளவை எடுத்துக் கொண்டால், இப்பரப்பு 

கோளத்தின் மையப் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ள 
இண்மக்கோண்ம (80114 80216) ஒரு ஸ்டிரேடியன். 
கோளத்தின் மொத்தப்பரப்பு 41, இதை 4 
தடவை %” களாகப் பிரிக்கலாம். கோளத்தின் மையப் 
பகுதியில் உள்ளமொத்தத்திண்மக்கோணம் 4ஈ ஸ்டி 
ரேடியன். எந்த மூடிய பரப்பும், தனக்குள் 4r 

ஸ்டிரேடியனைக் கொண்டிருக்கும். 

H.5-2-38 
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படம் 8, 

gofla Gapgloy (Luminous intensity). இது 
ஒரு திண்மக்கோண த்தினுள் வெளிவிடப்படும் ஒளிக் 
கற்றை, இதை ஜால்[ஸ்டிரேடியன் என்ற அளவில் 
குறிப்பிடுகிறோம். 

படம் 9, 

ஒளிர்வுச் செறிவு. ஒரு மீட்டர்” பரப்பளவின் 

மீது செங்குத்தாக விழும் ஒளி ஆற்றல், ஒளி ஆற்றல் 
செறிவு (14605817 ௦8 11010௧1100) எனப்படும், 

யடம் 10, 

இதை ஜல் / (மீட்டர்)3 என்ற அளவில் குறிப்பீடு 
கிறோம். ஒளிப்பிழம்பின் செறிவை ஒப்பீட,
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ஒளிமானி (photometer) என்ற கருவி பயன்படுத்தப் 
படுகின்றது. 

கதிர்இயக்க அளவுகள், கதிர்இயக்கம் அணுகீ 
கருவில் நடைபெறும் இயக்கம். வெப்ப 
தட்பநிலையும் வெளி அழுத்தமும் கதிர் இயக் 
கத்தை மாற்றுவதில்லை. 14 உட்கருக்கள் கதிர் 
இயக்கத்தால் மாறி, 6 நொடிகள் கழித்து 14 ௨ட் 

கருக்களே எஞ்சியுள்ளன. 1421] 64%. 41 சிதைவு 
எண் (decay 0008(ா(). நொடிக்கு நடைபெறும் 
சிதைவு 3.7x10° சிதைவுகள்/(நொடிக்கு ஏற்பட் 
டால், இயக்கம் (8014) ஒரு கியூரி ஆகும். இயல் 
பாக 3 மைக்ரோ கியூரி (1720) சிதைவுகளையே 
உடல் தாங்கிக் கொள்ளும். 1 கிராம் ரேடியம் 
சிதையும்பொழுது நொடிக்கு 2.7;6101? சிதைவுகளை 
உண்டாக்குகின்றது. 

3  சுதிர்களும் காமாகதிர்களும், காற்றின் 
அணுக்களை அயனிகளாகப் பிரிக்கும், 1 இலோ 
இராம் எடையுள்ள காற்றில், சாதாரண அழுத்த 
நிலையில் 2,48,010- 36 கூலம்பு (0010௦) மின் 
ஏற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் கதிர்அளவு 1 ரான்ட் 
ஜென் ஆகும், 

உட்கொள்ளப்பட்ட அளவு (absorbed dose). இது 
ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள 
பொருளால் உட்கவரப்பட்ட கதிரியக்க ஆற்றலின் 
அளவு. அயனிகளை அண்டாக்கும் எல்லாக் கதிர் 
இயக்கத்திற்கும் இது பொருந்தும். இதன் அலகு 
I pm (rad) 

4 ராட் - 100 எர்க்/சிராம் = 0.01 ஜுல்[கிலோ 
கிராம். 

் 

- ௭,௬.இல, 

நூலோதி 

Chatterji, G.P., Fundamentals of Units and 
Dimensions, McMillan Company, London, 1975. 

அளவைப் பிழைகள் 

அளவையின்போது கடைபிடிக்கும் அளவை முறை 
கள் ராக இல்லாத காரணத்தினாலும், சோதகரு 
டைய தனிப்பட்ட பிழைகள் காரணமாசவும், 
அளவையின்போது ஏற்படும் தவிர்க்கமுடியாத 
பிழைகள் காரணமாகவும் நேர்முக அல்லது 
மழைமுக அளவைகளின் முடிவு, கருத்தியல் மதிப் 

புடன் (10681 48108) வேறுபடுகிறது. இந்த வேறு 
பாடே அளவைப் பிழையாகும். ஆகவே அளக்கும் 
போது கருத்தியல் மதிப்புக்கு அருகிலுள்ள துல்லியத் 
துடன் அளக்க வேண்டும். மிக அதிகத் துல்லியத் 
துடன்அளக்கும்போது மிகச்சிறிய அளவே பிழை 

ஏற்படுகிறது. இதற்கு மாறாகக் குறைந்த அளவு 
துல்லியம் கடைப்பிடித்தால் அதிக அளவு பிழை 

ஏற்படுகிறது. 

அளவின் முடிவைப் பொதுவாக இரண்டு 
மதிப்புகளின் கூட்டுத் தொகையால் குறிக்கலாம். 
அதாவது, அளக்கப்படும் புறஅளவின் கண்டுபிடிக் 
கப்பட்ட மதப்பு, அளவையின்போது ஏற்படக்கூடிய 
பெருமத் தனிநிலைப் Yenrp (absolute 67702) அல்லது 
சார்புப் பிழை (1₹124146 61102) ஆூயவற்றால் Sip 

வருமாறு குறிக்கலாம். - 

AjAntAA 

அல்லது, A = திறம் (க்கிக) 100% (1) 

ன = An tv A (2) 

கருத்தியல் மதிப்பீடு, கண்டுபிடிக்கப்படும் 

மதிப்பீட்டிலிருந்து கக அல்லது க அளவு வேறு 
படுகிறது, என்பதை மேற்கண்ட சமன்பாடு காட்டு 

கிறது. "4 

அளவைப் பிழைகள் மூன்று வகைகளில் பகுக் 
கப்படுகின்றன. அவை, அமைப்புப் பிழைகள், தற் 

செயல் பிழைகள், பருநிலைப் பிழைகள் என்பவை 
யாகும். - 

அமைப்புப் பிழை, முறையான மாறாத அளவைப் 
பிழைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிப்படி திரும்பத் 
திரும்ப அளக்கப்படுன்ற அளவுகளில் ஏற்படுகின்ற 
பிழைகளும் அமைப்புப் பிழைகள் (899160 errors) 
எனக் கூறப்படும். இத்தகைய பிழைகளை உறுதிப் 
படுத்திச் சரியான இரத்தம் மூலம் அளவுகளின் முடி 
வின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவை துல்லியப் படுத்த 
லாம். எடுத்துக்காட்டாக, கருவிப்பிழை, சரியான 
முறையில் கருவிகள் அமைக்கப்படாததால் ஏற்படும் 
பிழைகள், அளக்கும் . முறைகளிலுள்ள பிழைகள் 
ஆகியன அமைப்புப் பிழைகளாகும், ் 

பிழைகளை நீக்க அளக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 
&ம உடன் கூட்டப்பட வேண்டிய அளவே, திருத்தம் 
"(601760(100) எனப்படும், அளவின் கருத்தியல் மதிப்பு, 

ன ட்ட As An + 6A 

எனவே, திருத்தம், . . 

8A m A - An vs (3)



- தற்செயல் பிழை (810௦0 6ர£0ா). ஒரே புற அளவு 
(quantity) பலமுறை அளக்கப்படும்போது சிற்சில 
சமயங்களில் தற்செயலாக ஏற்படும் பிழையே தற் 
செயல்பிழை எனப்படும். இது அளக்கும்போது ஏற் 
படும் தற்செயலான காரணிகளால் ஏற்படுகிறது. 

பருநிலைப்பிழை (coarse error), குறிப்பிட்ட 
நிலைமைகவில் எதிர்பார்க்கப்படும் பிழைகளைவிட 
அதிகரிக்கும் அளவைப் பிழையே பருநிலைப் பிழை 
எனப்படும், காட்டாக, அளவைக் கருவியின் சரியில் 
லாத அளவி, கருவியின் பிழை பட்ட அளவீடு 
போன்றவை பருநிலைப் பிழையை. ஏற்படுத்துகின் 
றன. ட்ட 

ஒரு தனிப்பட்ட அளவின் பிழையை நேர்முக, 
மறைமுக அளவை முறைப்படி அளக்கலாம். நேர்முக 

அளளவக் , கருவிகளில், படிக்கும் பொறியால் 
அளவைப் பிழைகள் நோ்முகமாக அளக்கப்படுகின் 
றன. அளவைக் கருவிகளின் அடிப்படைப் பிழை 
(fundamental error) பின் வருமாறு வரையறுக்கப் 
படுறது. இயல்பான பணி நிலைமைகளின் €ழ் 
இயங்கும் அளவைக் கருவிகள் ஏற்படுத்தும் பீழை 
அளவைக் கருவிகளின் அடிப்படைப் பிழைகளாகும். 

பெரும்பாலும் அளவைகளின் குற்செயல் 
பிழையை உண்டாக்கும் இயக்க நிலைமைகளைக் 
கருதாமல், மிகத் துல்லியமாக அளக்கக்கூடிய அள 

வைக் கருவிகளே, அளப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. என்றாலும் .தற்செயல்பிழை, கருலியின் 
பெருமப்பிழையைவிடச் சிறியதாக உள்ளபோது 
மட்டுமே இது பொருந்தும், 

- Be. 

நூலோதி 

1, V. Popov, Electrical Measurements, Third edi- 
tion, Mir publishers, Moscow, 1982.. 

2. E.W. Golding, F.C. Widdis, Electrical Measure- 
’ ments and Measuring Instruments, Fifth edi- 

tion, Wheeler Publishing Allahabad, 1963. 

அளவை முறைகள் 

பொதுவாக அளவைகளின் முடிவு காணப் பயன் 
படும் வழிமுறைகள் நேர் மூக அளவை என்றும் 
மறைமுக அளவை என்றும் பிரிக்கப்படும். 

நேர்முக அளவை (direct ieasaresrent), 

சாதனை வீவரங்களிலிருந்து (165 0212) நேரிடை 

A.B. 2-3 I 
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யாக ஓரு புற அளவு அளக்கப்பட்டால் அது நேர் 
முக அளவை எனப்படும். அம்மீட்டர் அல்லது மின் 

னோட்ட அளவியால் மின்னோட்டத்தை அளத் 

தல், வோல்ட் மீட்டர் அல்லது மின்னழுத்த அளவி 
யால் மின்னமுத்தத்தை- அளத்தல் நோ்முக அளவைக் 
கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும், 

மறைமுக அளவைகள் (indirect measurement). 

நேர்முக ஆளவையால் கண்டறியப்பட்ட மதிப்பின் 
வழி கணக்கிடப்பட்டு மதிப்பு அறியப்பட்டால் அது 
மறைமுக அளவையாகும், எடுத்துக்காட்டு, ஒம் விதி 

யின்படி மூலத் தடையைக் கண்டறிதல். & = Vil. 
மின்னழுத்தம் 7, மாறுமின்னோட்டம் ], ஆகியவை. 
௩ என்ற தடையை அளக்க, நேர்முக அளவையில் 
பயன் படுகின்றன. 

ATSSO Ypoomasr (methods of measurement). 
அளவையின் அடிப்படைகளும் அளக்கக்கூடிய வடி 
களும் சேர்ந்த நடைமுறைச் செயல்பாடு அளத்தல் 
முறையாகும். மின்மதிப்பீட்டின்போது பலதரப் 
பட்ட அளவை முறைகள் பயன்படுகின்றன, மின் 

அளவை முறையில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் 
முறைகள் விலக்கமுறையும் ஒப்பீட்டு முறையும் 

ஆகும். 

விலக்க முறை (4871001100 66004). நேர்முக 
அளவைக் கருவியின் படிக்கும் அமைப்பின் (760010 
system) மூலம் ஒருபுற அளவு மதிப்பிடப்பட்டால் 
அம்முறை விலக்கமுறை எனப்படும், அம்மீட்டரின் 
மூலம் அளக்கப்படும் மின்னோட்டம் இதற்கு ஒரு 
நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும். 

guiL@ yen (comparision method). Gar@s 
கப்பட்ட புற அளவின் அளவுடன், அளக்கப்பட 

வேண்டிய புறஅளவின், அளவு ஒப்பிடப்பட்டால் 
அம்முறை ஒப்பீட்டு முறை எனப்படும், ஒரு மின 
காத்த விசையுடன் மற்றொரு மின்காந்த விசை 
ஒப்பிடப்பட்டு அளக்கப்படுதல் ஓர் எடுத்துக்காட் 

டாகும், இவை 1) வேறுபாட்டு முறை, 2) சுழியாக்க 
முறை, 3) பதிலீட்டு முறை என மூவகைப்படும். 

வேறுபாட்டு முறை, ஒர் அளவைக் கருவியின் 
மூலம் ஒரு தெரிந்த மதுப்பீட்டுடன் அளக்கப்பட 
வேண்டிய தெரியாத எண்ணிக்கையின் மதிப்பீட்டு 
வேற்றுமை அளக்கப்பட்டு மீண்டும் அந்த அளவின் 

மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் அம்முறையே வேறு 

பாட்டு முறை எனப்படும், 

்-. ௬ழியாக்க முறை, ஓர் ஒப்பிட்டுக் கருவியின் மேல் 
அளக்கப்படும் அளவின் விளைவுப் பலனையும், 
தெரித்த எண்ணிக்கை சுழிக்குக் குறைக்கப்பட்டுத் 
தெரியாத எண்ணிக்கையையும், அந்த அளவுடன்



596 அளவையியல், அடிப்படை (மரபு) 

ஒப்பிடப்பட்டால் அதுவே சுழியாக்க முறை 
எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக தடைச்சமனியால் 
(1681818006 111028) தடையை அளத்தல், 

பதிலீட்டு முறை. இதுவும் ஒர் ஒப்பீட்டு முறை 
யாகும், இம்முறையீல் ஓர் அளவினால் மறுபதிப்பு 
செய்யப்படும் தெரிந்த எண்ணிக்கையினால், அளக் 
கப்படும் தெரியாத அளவு மதிப்பிடப்பட்டுப் பின்பு 
தெரியாத எண்ணிக்கை கண்டறியப்படுகிறது. 

விலக்க முறையின் (46116014௦0 methods) துல்லி 
யம் 0.3 முதல் 10% வரையிலான அளவானாலும், 

மீன்பொறியீயல் துறையீல் இதன் எளிமையாலும், 
அளக்கக் குறைந்த நேரமே எடுத்துக் கொள்ளும் 
தன்மையினாலும் இது மிக அதிகமாகப் பயன்படுத் 

தப்படுகிறது. 

சோதனைக் கூடங்களில் ஒப்பீட்டு முறையே 
அதிதல்லிய அளவைப் பெறுவதற்காகப் பெரும் 
பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் 
0.01% முதல் 0.1% வரையில் துல்லியத்தை அடைய 
லாம். ன 

நோர்முக அளவைமுறை குறைந்த அளவு பிழை 
உடையதாகையால் மறைமுக அளவைமுறையைவிட 
அஇச மேம்பாடு உடையதாகும்... 

~ 5 ச, 

நூலோதி 

1, Popov, V., Electrical Measurements, 3rd Edi- 
tion, Mir Publishers, Moscow, 1982... . 

2. Golding, E.W., and Widdis, F.C., Electrical 
Measurements and Instruments, Sth Edition, 

' Wheeler Publishing. Allahabad, 1963, 
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அளவையியல், அடிப்படை (மரம். 

இது அடிப்படைச் எிந்தனை' வடிவங்களைப்' படிக்கும் 
அறிவியல். கருத்து (000081), . தீர்வு (3ம026ர௩₹01), 
உணர்கோள் (/ாமீ£12006), எண்பிப்பு (0௦௦0) ஆகிய 
வற்றின் அளவையியல் கட்டமைப்பை . (51700(076) 
அடிப்படை அளவையியல் (formal logic) ஆய்கிறது. 
சிந்தனையின் பருநிலையான. (0௦ஈ01616) உட்பொரு 
ளைப் பிரித்து அதன் . பகுதிகளைப் பொதுவான, 
முறைகளால் இலசவத்து விளக்குவதன்: மூலம் அள. 
வையியல் சிந்தனையின் உண்மையைத்... தீர்மானிக் 

கிறது. பருநிலையாக அறிவினை அடைய உதவும் 
தக்க முடிவுகளைப் பெறத் தேவையான விதிகளை 
யும் (1885) கோட்பாடுகளையும (1110010108) அடிப் 
படை அளவையியல் உருவாக்குகிறது. அடிப்படை 
அளவையியலின் செந்நிலை (0184551081) வடிவின் 
அடித்தளத்தை அரிஸ்ட்டாட்டில் உருவாக்கனார். 

முக்கூற்றுமுடிவு முறை (311௦215110) அல்லது நேரியல் 
வாதமுறையை இவர்தான் உருவாக்கினார். செந் 

நிலை அளவையினைத் தொடக்ககால இன்பதுன்ப 
நடுநிலைக் கோட்பாட்டாளர்களும் (510105), இடைக் 
காலப் பண்டிதர்களும் (6001251108). துன்ஸ் ஸ்காட் 
டஸ் (1005 500105), ஒக்காம் (0௦080) குழுவும் பிறகு 
லெப்னீட்சும் (1/2) வளர்த்தனர். இந்த நூற் 
றாண்டின் திருப்பத்தில் அடிப்படை அளவைவியல், 
கணித அளவையியல் என்ற புதிய கட்டத்திற்கு 
வளர்ச்சி ' பெற்றது. அளவையியல் கணித ஆய்வு 
மூலமும் எண் பிப்பு மூலமும் அளவையியல் கோட் 

பாடுகளுக்கு வலீவூட்டியது. இதற்குப் புதிய முறை 
களும் புதிய பகுப்பாய்வு வழி வகைகளும் பயன் 
படுத்தப்பட்டன. காண்க, அளவையியல், கணித. 

அளவையியல், உ றவுகளின் , 

இது உறவுகளைப்பற்றிய சுணித அளனவையீயலின் 
ஒரு பிரிவு. கியஸ்கை, அளவையியல், கணித.  ' 

அளவையியல், கணித 

கணிதம், அளவையியல் ஆகிய இரண்டு துறைகளுக் 
கும் இடையே முகிழ்த்தெழுந்த புது அறிவியலே இத. 
இத்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் எல்லா ஆறி 
வியல்களிலும்':- ஏற்பட்ட நெருக்கடியின் :: போது 
தோன்றிய அடிக்கோள்கள், கோட்பாடுகள் மூலம் 
ஒருங்கிணைந்த முறையில் : அடிப்படைகளை ௨௬ 
வாக்கி விளக்கும் போக்கால் கணிதவியலில் அதன் 
அடிப்படைகளை விளக்க எழுந்த புதிய அறிவியல் 
துறையே இது. இதைக் குறியீட்டு அளவையியல் 
(symbolic logic) எனவும் கூறுவர், ' : 

.. அரிஸ்ட்டாட்டில் வகுத்த . செந்நிலை , அளவை 
யியலுக்கு , (classical logic) ஜார்ஜ் பூல் (G. Boole) 
என்பார் தமது, சிந்தனைவிடுகள்(1.206. of thought) 
என்ற நூலில் 'கணக்யைல் வடிவம் தந்தார். 'அரிஸ்ட்' 
டாட்டில் அளவையீயலை இயற்கை . மொழிகளுக்கு 
வகுத்தளித்தார்;. பூல், இயற்கணித மொழியையும் 

bes



விதிகளின் நிகழ்தகவு தன்மையையும் தமது நூலில் 
அளவையீயலாக வீளக்கத் தொடங்கினார். இதற் 
கென தனிக் குறியீட்டு மொழியை cma! langu- 
820) உருவாக்கினார். ‘ 

பி. பொல்ழானோ (8. 101200), ஆர். டெடிக் 

&ea@ (R. Dedekind), #8. Gasser (G. Cantor) 

ஆகியோர் கணக்கியலினை அமைப்புப்படுத்தி முறைப் 
படுத்திய கணங்களைப் (568) பயன்படுத்தியபோது 

கணக்கோட்டாடு (716003 07 568) உருவாகியது. 

பின்னர் இந்நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 

ஜி.ஃபிரெழியும் (0. 1626), பெர்ட்ரேண்டு ரஸ்ஸ 
லும் (0, ௩௦!) இத்துறையில் நிகழ்த்திய தேட்டங் 
கள், கணம் தொடர்பான உயர்நிலை நுண்மைப் 

பாடும் (2517801100) Guimrgyenseujtn (universality) 

பற்றிய பேரார்வம் ஊட்டுவனவாகும். ரஸ்ஸலின் 

புதிர் உலகப்புகழ் பெற்றது. ஒரு கணம் அதன். உறுப் 
பாக அமையுமா? எக்று புதிரே அது. . 

இதுபோல புதிர்கள் உருவா௫க் கணித அடிப் 
' படைகளைக் கேள்விக்குறிகளாக மாற்றத் தொடங் 
தியபோது, . அன்றைய மாபெரும் கணிதவீயல் 
அறிஞர்களான . டி. ஹீில்பெர்ட்டு (0. 111௭0), 
எச். பாயின்கேர் (11, Poincare), எச், வேய்ல் 
(ம 40) போன்றோர் இப்புதிர்களைக் கூர்மை 
யுடன் கவனித்து அவற்றிற்குரிய மாற்றுத் திட்டங் 
களை உருவாக்கத் தொடங்கினர். இதில் டூ. ஹில் 
பெர்ட்டின் (0. 1100 கணிதவியலின் வரம்புடைமை 
ஈட்டுத்திட்டம் (றா௦தாகற க of  finitary justifica- 
tion of mathematics) Weed yop Gung. 
இது கணிதவியலை முறைப்படுத்த, . அமைப்பின் 
நிறைவுடைமையை அந்த அமைப்பாலேயே நிறுவும் 

முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இது கணித 'அளவை 
- யியலில் தற்கால அடிக்கோளியல் முறையை (௦௦0800 
3%1002(1௦ 361100) உருவாக்கியது. இம்முறை கழ் 
வரும் மூன்று இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளது. 

1) 96 கோட்பாட்டின் . . அடிக்கோள்களைத் 
__ (84௦௦8) தெளிவுறப் புரியும்படி அமைத்தல். 

2) அந்தக்: கோட்பாட்டை நிறைவுடன் விளக்க 
வல்ல அளவை முறைகளைக் கொண்டு (logical 
methods) அடிக்கோளிலிருந்து நெறிமுறையை 
ujtb (principle) முழுக்கோட்பாட்டையும் (06௦0), 
உய்த்தறியும் விதிகளைத் (1895 08 inferences) 
தெளிவாக அமைத்தல். 

9) கருதும் கோட்பாட்டை, அதன் எல்லா இருப்பு 
நிலைகளில் (0051(1005)), அதன் தேற்றங்களை 

"('ம்£௦12008) விளக்கவல்ல செயற்கையாக உருவாக் 
கிய மொழி வடிவங்களைப் பயன்படுத்தல். 

. மக்கோட்பாடு 

அளைவயியல், கணித 597 

முதல் இயல்பு யூக்ளீடு , (Euclid) உருவாக்கிய 
செந்நிலை அடிக்கோளியலுக்குப் (01285108] axioma 
1105) பொருந்தும். பின்னவை இரண்டும் கோட்பாடு 
களை மேலும் துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் வீளக்க 
எழுந்த படிநிலைகளாகும். கணித வளர்ச்சியில் ஒவ் 

வொருகட்டத்திலும் குறியீடுகள் செறிவூட்டி வந்திருந் 
தாலும் கணிதஅளவையியலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட 
குறியீட்டு மொழிகள் மிகவும் செழுமையும் கணிதத் 
தின் பல துறைகளுக்கும் பொருந்தும் பொதுமையும் 
வாய்ந்தனவாகும். இது பல குறியீட்டு வதியமைப்பு 
மொழிகளை அகருவாக்க (107021 programming 
language) auf வகுத்தது, 

கணித அளவையியலின் தலையாய கருப்பொருள் 
பல்வேறு கலனங்களாகும் (871005 ௦2]0ம111). கலனம் 
என்ற கருத்து 1) கலனக்குறியீட்டு மொழி, 2) கலன 
அடிக்கோள்கள், 4) உய்த்தறியும் விதிகள் (20165 07 
101872806) ஆகிய அடிப்படைக் கூறுகளை அடக்க ப 

் தாகும், இது எண்பிப்பு (நிரூபிப்பு) பற்றிய தெளி 
வான வரையறையைக் கூற உதவுகிறது; ஆல்கோரி 
தம் பற்றிய சணித வரையறையைத் தருகிறது. ஆல் 

கோரிதக் கோட்பாட்டை உருவாக்கி ஆல்கோரிதக் 
கணக்குகளைத் தீர்க்க, இ.எல். போஸ்ட் (E.L. Post), 
ஏ. எம். டுயிரிங் (A.M, Turing), எஸ், ௪. இளின் 

(5. ே,,818₹06),ஏ.ஐ. மால்த்சேவ் (க், ]. 111168), பி. 
எஸ். நோவி கோவ் (7.5. 110410), ஏ. ஏ. மார்க் 
கோவ் (க். கிரா) ஆடியோர் வழிவகுத்தனர். 

கலனங்களின் கணித அளவையியலின் தொடர் 
வடிவங்களைப் படிக்க எண்பிப்புக் கோட்பாடு 
(21001 (6600) எண்பிப்புப்பற்றிய கருத்லத அழ 
மாக விளக்குகிறது. குறியீட்டு மொழியின் உட் 
பொருளை (560௨10) அல்லது உண்மையைப் படி. 

(model theory) தெரிவிக்கிறது. 
இதனை ஏ. தார்ஸ்கியும் (&. Tarski), ஏ. ஐ. மால்த் 
சேவும் (4. 1, 18௧11567) உருவாக்கினர். 

கலனம் சலனத்தை மட்டுமின்றிப் பல அறிவியல் 

களை முறைப்படுத்த உதவுகிறது, அளவையியலை 
முறைப்படுத்தக் கூற்றுக் கலனமும் (றா€00$1(10031 
௦௨10ய1) பயனிலைக் கலனமும் (076010316 04100105) 

உருவாகின, அளவையியல், சரியான சிந்தனை விதி 

களை உருவாக்கிய தொன்மை அறிவீயல் ஆகும். 
இதை முறைப்படுத்தியவர்கள் வரிசையில் அரிஸ்ட் 

டாட்டிலையும் பூலையும் முன்பே கூறினோம். 
ஆனால் அளவையியலின் முழு முறைப்படுத்தல் 

கணித அளவையியலில்தான் ஒருமித்தது எனலாம், 

ஜி. பியானோ (0, 78800) என்ற இத்தாலியக் சணித 

அறிஞர் அளவையியலின் குறியீட்டு மொழிகளை 

வளர்த்தது மட்டுமின்றித் தம் முயற்யொல் அவற் 

றைப் பரவலான வழக்கிற்கும் கொண்டு வந்தார்.



5968 அளவையியல், தொருமுறை 

கூற்றுக் கலனம் (prepositional ௦8100108), பயனி 
லைக் கலனம் (றர6010216 02100105) ஆகியகலை: கீழுள்ள 
காரணிகளால் புதியதொரு முறையில் விளக்கப் 
பட்டது. 

1) உய்த்தறியும் விதிகளின் பொருள் விளக்கத் 

- தைச் செம்மைப்படுத்துதல், 

2) கு றியீட்டு எண்பிப்புகளை விரைவாகச் செய் 
யும் திறமையை அக ருவாக்கல். . 

3) இந்தக் கலனங்களின் பாடத்துக்குத் தேவைப் 
படும் எல்லாக் குறியீட்டு எண் பிப்புகளையும் 
(proofs) நடைமுறையில் : செய்து _ பயிலச் 
செய்தல். 

உம Vo 

இத்துறையில் 1) கூற்றுக்கலனம் (prepositional 
1௦0108), 2) கணக்கோட்பாடு (set theory), 3) Quo 

‘ees gonntiijsctes acisenw (truth of algebraic 
systems), 4) ciwefenad severtd (predicate calculus), 

5) படிமக் கோட்பாடு (௯௦௦21 11600), 6) எண்பித் 

‘ge Gant_un@ (proof theory), 7) ஆல்கோரிதம், 

அலகீட்டுச் செயற்கூறுகள் (1201161208 and recursive 
functions) ஆகிய இயல்கள் அடங்கும். vee 

தற்கால கணித அளவையியல் பல்வேறு அளவை 
யீயல் சார்ந்த. கலனங்களை '. ஆய்கிறது; சொற் 

பொருள் சிக்கல்களை ஆர்வமுடன் தீர்க்கிறது; உயர் 
திலை அளவையியலில் ஆர்வம் செலுத்துகிறது; 
சிறப்பு நிலை கணிதப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கிறது; 
அளவையியலைத் தொழில்நுட்பப் பயன் பாட்டிற்குப் 
பயன்படுத்துகிறது. தற்காலக் கணித இயலின்பால் 

, கணித அளவையியல் மாபெரும் தாக்கத்தை . ஏற் 

, படுத்தியுள்ளது. . மின்துகளியலிலும், . உணர்த்துத் 

தொடிகள் படிப்பிலும் மின்பொறியியலிலும், கணித 

, அளவையியல் பெரிதும் பயன்படுகிறது. கணிப்பொறி 
வழித் திட்டமிடலிலும் தன்ஆள்வியலிலும் (ரே8- 
21108), அதாவது, பேரமைப்புகளின் தன்னியக்கக் 

கட்டுப்பாட்டுக் . கோட்பாட்டிலும், . நரம்பு . உடல் 

இயங்கு இயலிலும் (14ஸா௦ற1%$5101089) மொழியியலி 

லும் .. குறிப்பாக: கட்டமைப்பு மொழியியலிலும் 
(Structural Linguistics), குறியன் இயலிலும் (8601௦- 

‘ tics) கணித அளலைவியல் மிகப்பரவலாகம் பயன் 
படுகிறது. . :. அ Wg ப ப்பத் 

அளவையியல், தொகுமுலை ற | 

தனி நிலையிலிருந்து பொதுநிலையை உய்த்துணரும் 
மரபு வழி அளவையியலின் ஒரு பகுதி, தனியான 
பட்டறிவால் கண்டறியப்பட்ட அளவிலிருந்து பொது 

இனம் காணவும், புதிய - அறிவியல் 

வான கோட்பாட்டியலான அறிவை அடையும் 
நிகழ்ச்சிப் போக்கை ஆய்வதற்கு பல் என்ற தொகு 
முறையாளர் (147111), an Inductivist) Qarq@apenm ser 

வையியலைப் (10௦00௦1196 1௦9210) பயன்படுத்தினார். 
அளவையீயலின் வரலாற்றில் தொகுமுழை அளவை 
யியலின் கருப்பொருளைப் பற்றிய மற்றொரு கருத்து, 
இதனுடைய பணியைக் கருதுகோள்வழிக் கொணா் 
முறையின் வட்டத்திற்குள் அமைந்த அறிவியல்முறை 
மெய்க்கூற்றுகளை நிறுவுகன்ற அளவையியல் உரை 
கற்களை (011118) ஆய்வதென, வரம்புபடுத்துகிறது. 
இதை வேவல் (94. 34/01) என்ற பிரிட்டன் 
நாட்டு அளவையியல் அறிஞர் 19ஆம் ' நூற்றாண் 

டில் உருவாக்கினார். இதனால் இவர் பெரும்புகழ் 
பெற்றார். ' அளவையியல் ' அறிவியலின் : தற்கால 
கோட்பாட்டியலான கூற்றுகளிலிருந்து'' : தொகு 
“முறையால் அறிவை ' அடைய ' இயலாமையாகிய 
குறைபாட்டிலிருந்து : உருவானது. கோட்பாட்டி 
யலான கூற்றுகள், புதிய சிந்தனை உள்ளடக்கத்தை 

நுண்மைப் 

பாட்டை உருவாக்கவும் தேவை. இந்தக் கருத்து 
'குறைபாடுடையது. பொதுவாக அறிவியலை அடை 
யும் அளவையியல்,அறிதல் நிகழ்வை“மறுக்கிறது.அறி 

“தல் நிகழ்வின் புறநிலை உள்ளடக்கத்தால் தீர்மானிக் 
 சுப்படும் சமூகக் கட்டாயத்தைச் சார்ந்த, ” தனிமனித 
நினைப்பைச் :: சாராத, சிந்தனைப்போக்கை இது 
மறுக்கிறது, தற்காலத் . தொகுமுறை : அளவையியல் 
"தனது பயன்பாட்டுத் தளத்தை மிக விரிவுபடுத்திக் 
கொண்டுள்ளது. இது * தனியிலிருந்து பொதுவை 

 மட்டும்கொணராமல், எல்லாச் சிந்தனை ௨ றவுகளை 

“யும் அறிவின் உண்மை மதிப்புடன் இணைத்து, ஆய் 
கிறது. நாம் சரிபார்க்க விரும்புகின்ற அறிவை நாம் 

, அறிந்த அறிவின் உண்மை மதிப்பீலிருந்து நம்பசு 

. மான முறையில் பெறுவதற்குத்தொகுமுறை அளவை 
யியல் வழிவகுக்கிறது. தற்காலத் தொகுமுறை 

அளவையியலின் (000020) inductive 1௦210) மையக் 

கருத்து உறுதிப்பாட்டின் அளவேயாகும். இந்த உறு 

இப்பாட்டின் அளவு, நாம் பட்டறிவால் அறிந்த 

: அறிவால் ஒரு கருதுகோளின் உண்மையை அளவிடும் 
நிகழ்தகவாகும். எனவே நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு 
அளவையியலில், பயன்படுவதால், அளவையியல் 

_ நிகழ்தகவு அளவையியலாக மாற்றம் உற்றுள்ளது. 

கட்ட 23 “Whe ர (the நா அட tebe ரெட்ட 
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' அளவையியல், ‘ap தகவியல்பு ' 

‘Pap தகவீயல்பு : உடைய : (0௦௦1115110) கூற்று 
களைப் படிக்கும் அளனவயியல். இங்கு . நிகழ்தகவி 
யள்பு என்பது ஒரு தனிக்கூற்றைச் சார்ந்ததாகவோ, 

ஈரிலக்கக் ' கூற்றிகைகளின் .. உறவுத் தன்மையைச்



சார்ந்ததாகவோ அமையலாம். நிகழ்தகவு கோட் 
unig sycier gy (theory of probability) Gune, 
நிகழ் தகவியல்பு அளவையியலில் நிகழ்தகவு ஒரு 
துல்லியமான எண்ணால் குறிப்பிட வேண்டிய 
தேவை எதுவும் இல்லை. நிலவும் அறிவினை விளக் 
கும் கூற்றுகள் வழியாக கருதுகோள்களின் சரியான 
உண்மை மதிப்பைப் பெற, இந்த வகை அளவையி 
வல் முறை உதவுகிறது, இது எக்காரணத்தைக் 

கொண்டும் நடப்புடன் கருதுகோள்களை ஓப்பிட்டுத் 
தீர்ப்பைத் தராது. ஒரு கருதுகோளின் நிகழ்தகவின் 
அளவை, அதாவது, “மழை நாளைக்குப் பெய்யும்” 
என்பது போன்ற கருதுகோளின் நிகழ்தகவின் 

அளவை, வானிலை முன்கணிப்புடன் . ஒப்பிட்டு 
அதன் உண்மை மதிப்பைக் காணலாம். எனவே ஒரு 
கருதுகோளின் நிகழ்தகவியல்பை ஆய்வதில் இருவித 
வாதங்கள் அடங்கும், ஒன்று கருதுகோள்; இரண்டு 
நிலவும் செய்தி; அல்லது அறிந்துள்ள செய்தி, இக்க 
லான கருதுகோளின் நிகழ்தகவை, அதில் அடங்கி 
யுள்ள தனித்தனிக் கூற்றுகளின் நிகழ்வுதகவுகள் 
தெரிந்திருந்தால், எல்லா நிகழ்தகவியல் அமைப்பு 
களிலும் நிகழ்தகவின் கணிதக் கணக்குகளால் கண் 
டறியலாம். எனவே, நிகழ்தகவு இயல்பு அனவையி 
யல் இந்தக் கணக்£ட்டை விளக்கமட்டுமே உதவும். 
இந்த அளவையியல் தொகுமுறை அளவையியலில் 

பெரிதும் பயன்படுகிறது என அரிஸ்ட்டாட்டிலும், 
அறியொண்ணாவாதிகளும் (9062(105) சுட்டியுள் 
னர். அனால் இந்தக் கருப்பொருளைப் பற்றிய 
ஆழ்ந்த கருத்துகளை உருவாக்கியவர் லெப்னிட்சே 

(1௨12). 19ஆம் நூற்றாண்டின் இடைக் காலத்தில் 

நிகழ்தகவுக் * கோட்பாட்டிலிருந்து நிகழ்தகவு 
அளவையி.பல் பிரிந்தது, நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு 
பேரளவுத் தற்செயல் நிகழ்ச்சிகளை விவரிக்கத் 
தொடங்கியதும் இந்தப் பிரிவினை ஏற்பட்டது. 
என்றாலும், தற்காலத்தில் கூட நிகழ்தகவு பற்றிய 
படிப்பை நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு, நிகழ்தகவு அளவை 
யியல் ஆகிய இரு கஇளைசளாலான தனி அறிவிய 
லாகக் கற்றுத்தரும் முயற்சி இருந்தே வரு£றது. 

அளவையியல், நிகழ்தன்மை 

இது ஒர் அளவையியல் அமைப்பு, சட்டாயம்(060- 
sity), Swans (reality), ergPwid (possibility) 
வாய்ப்பு (chince), Qa bier of Btwenpac ஆகியவை 
அடங்கிய குறிப்பிட்ட சில கூற்றுகளின் கட்டமை 
ப்பை இம்முறை ஆய்கிறது, அரிஸ்டாட்டிலும் இன்ப 
துன்ப நடுநிலைக் கோட்பாட்டாளர்களும் (21010) 
இடைக்காலப் பண்டிதர்களும் (1062017121 ஊ%௦1ஷ- 
112) நிலையான அளவையியலை உருவாக்க முயற் 

.... அளவையியல், பதழமுநை 599 

எடுத்தனர்.நிகழ்தன்மை(1௦03)அனவையியலுக்கான 
முதன்மையான சில வரையறைகளையும் கோட்பாடு 

களையும் உருவாக்கினர். திகழ்கன்மைகளை (௦0211 
ties), A. எவிஸ் (0. நாடி) என்பவரும் லூக்காண் 

சிவிஸ் (1.00 01) என்பவரும் கணித அனவையி 
யலில் உருவாக்கி விளக்க முனைந்தனர். 

அளவையியல், பகுமுறை 

பொதுவிீலிருந்து தனியைக் கொணகும் அனவை 
யியலைக் கொணர்முறை அனவையியன் அல்லது 

பகுமுறை அனவையியன் ((௦0101/45 1௦21௦) என 

அரிஸ்டாட்டில் வரையறுத்தார். இங்குக் கொணர்தல் 

அல்லைது பகுத்தறிதல் என்பது ஆய்வையும், உணர் 

Ganewasujid § (inference) சார்ந்த அளவையியல் 
விதிப்பட்ட பொதுச்சித்தனை முறையாகும். யொது 

வாக எல்லாராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட குறிப் 
பிட்ட சான்றாதார எண்பிப்புன்ள, ஒன்று அல்லது 
யல நிறுவப்பட்ட மெய்க்கோள்களிலிருத்து (றாம் ) 
பெறும் உணர்கோள் தரும் பொதுவான முடிவைக் 
கொணர்தல் அல்லது பகுத்தறிதன் (0201001100) என்கி 
தோம். இத்த முடிவுகள் அடிப்படை மெய்க்கோள் 

களிலேயே (றா₹ய/265) மறைத்திருக்களாம், எனினும், 

அனவையியலாக ஆய்த்துதான் இந்த முடிவுகளைப் 
பெறமுடியும். கொணர்தல் பற்றிய தற்காலக் கருத்து 
அரிஸ்டாட்டிலின் வரையஹையைவிடப் பெரிதும் 
பொதுமைப்படுத்தப்பட்டதாகும். 

கொணர்தல்முறையைத் தொகுமுறை (100010௩ 

£ம்௦ம்) போன்ற பிற அறிவியல் முறைகளிலிகுத்து 
பிரிக்கும் முயற்சி தத்துவத்துறையின் நிகழ்த்தப் 
பட்டுள்ளது. ஆனால் சிந்தனை திகழ்வின் எத. 
களான கொணார்தல்- தாண்டன் அல்லது பகுத்த்- 

தொகுத்தல் (064௦01100-10000000) முறைகள் பிரிக்க 
இயலாத ஒன்றிய முரணியக்க (dielectical) இணை 

களாகும். கொணர்தன் முறை பல நூரற்தாண்டுக் 
காலச் சமூக வளர்ச்சியில் மனிதன் மேற்கொண்ட 
அறிதன் (௦௦2ார்1௦0) முயற்சியின் விளைத்ததாகும். 
இது பை பட்டறிவுச் செய்இகளிலிருத்து முறையாக 
அறிவியல் உணர்கோள்களை அடையவும் உய்த்தறிய 

தேவையான தக்கதொரு முகதையாகும். 

பொதுவான கொணர்தன் முறையில் (1) அடிப் 

படை மெய்க்கூற்று (2410 premises) (3 அடிப் 
படைக் கருத்தினவகளையும் முல்கோள்களையும் உள் 

னடக்கும்), (2) பயன்படுத்தும் அனவையியல் சா தனங் 
கன் (கொணர்தன், வரையறை ஆவயெவற்தை உன்ன 

டக்கும்), (3) (2)ஐப் பயன்படுத்தி (1) இலிருந்து



600 அளலையியல், பன்மதிப்புடைய 

பெறப்பட்ட முற்கோள்களின் (prepositions) 
தொகுதி ஆகியவை அடங்கும். இந்த வகையில் 

கோட்பாடுகளை ஆய்வது, அறிவு தோன்றி வளர்ந்த 
போது உருவாகிய சிறப்புநிலை உட்கூறுகளின் 

உறவுகளை ஆய உதவும். கொணர்தல் என்பது 

அடிக்கோள்முறை (axiomatic method , #.Qurent 
(pen (constructive method) என இருவகையாகப் 
பிரிக்கப்படும். பட்டறிவாலும் சோதனையாலும் 
பெற்ற அறிவுக்குப் பயன்படுத்தும் கொணர்தல்முறை 

கருதுகோள்வழிக் (13ற014614௦௧1) கொணர்முறை 

எனப்படும். பிளாட்டோ (7124௦), அரிஸ்ட்டாட்டில் 

(கர்ஸ்01016), . யூக்ளீடு (௩014), இன்பதுன்ப நடு 
நிலைக் கோட்பாட்டாளர் (8018) ஆகியோர், தொல் 
பழங்காலத் தத்துவ ' இயலில் கொணர்முறையை 

விளக்கினார். பின்னர் டெஸ்கார்ட்டஸ் (Descartes), 

பாஸ்கல் . (785081). . ஸ்பினோசா . (Spinoza), 

லெப்னிட்சு (1ஹ்்ா/2) ஆகியோரால் கொணர்முறை 
மேலும் விரிவாக ஆயப்பட்டது. கொணர்முறையை 

ஒ௫ங்கமைத்தலின் அடிப்படை விதிகள் தற்காலக் 
கணித அளவையியல் உருவாகும் வரை, உருவாக 
வில்லை எனலாம். கணிதத்திலும் அளவையியலிலும் 

கொணர்முறை . இந்நூற்றாண்டுவரை . தனித்தனி 
யாகவே ..: பயன்படுத்தப்பட்டு , வந்தது. 20ஆம் 

நூற்றாண்டில்தான் . கணித இயல்பற்ற , அறீவுத் 
துறைகளிலும் கொணர்முறையைப் (அடிக்கோளியல் 
முறையையும் உள்ளடக்கி) பயன் படுத்தும் முயற்சி 

எக்கு WORDS ட்ப ண ரர: 

அளவையியல், பன்மதிப்புடைய : ' ட்ட 
ன ரர ர ர re நட 1 

உண்மை அல்லது பொய் : என்பவற்றில் ஏதாவது 
ஒரு மதுப்பை மட்டும் ஒரு கூற்று தருமானால் அங்கு 

நாம் செந்நிலை இருமதிப்பு அளவையியல் முறை 
யைப் பயன்படுத்துகஅறோம். ஓர் அளவையியல் 
அமைப்பில் உள்ள கூற்றுகள் இரண்டுக்கும் மேற் 
பட்ட, வரம்புள்ள அல்லது வரம்பற்ற மதிப்புகளைக் 
கொண்டிருந்தால், அங்கு பன்மதுப்புடைய அளவை 
யியலைச் சந்திக்கிறோம். தற்காலத்தே பன்மதிப் 

புடைய அளவையியல் (multivalued logic) geen 

வாய்ந்கு பல்வேறு அமைப்புகளில், தத்துவமும் 
கட்டமைப்பும் பற்றிய கூறுபாடுகள் ஆராயப்படு 
கின்றன. இத்தகைய அமைப்புகள், பல சிக்கல்களைத் 
தீர்க்கப் பொது அளவையியல் துறையிலும் சிறப்பு 
நிலை அளவையியல் துறையிலும் பயன்படுகின் நன. 
குவைய இம .க்கவியலில் (0080(00 ஈ௩௦௦1௨ஈ105) குவைய 

இயக்கலீயலின் உண்மை மதிப்பை நிலைநிறுத்தும்: 

முயற்சிகளில் பன் மதிப்புடைய அளவையியல் பயன்: 

படுத்தப்படுகன்றது, மின் உணர்த்தித் திட்டக் 
கோட்பாட்டிலும் (theory of relay ௨௩௯6) இம் 
மூறை பயன்படுகிறது. .,...- 

ய 

அளவையியல், முரணியக்க 

முரணியக்கப் பொருள்முதல் வாதத்தின் (1616011081 
materialism) அளவையியல் . பகுதி, முரணியக்க 

அளவையியல் (dielectical, logic) என வழங்கப்படு 

கிறது. முரணியக்கப் பொருள்முதல் வாதம். புற 
உலக வளர்ச்சியின் அக எதர்பலிப்பு வடிவங்களை 

"யும், விதிகளையும், உண்மையை அறிதலின் முறை 
களையும் பற்றிக் கூறும் அறிவியல் ஆகும், மார்க் 

சியத் தத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாக இது தோன்றி 
யது, என்றாலும் முரணியக்க அளவையியலின் : சில 
அடிப்படைக் கூறுபாடுகள் ஹிராகளிட்டஸ் (112720- 

ர்க), பிளாட்டோ (21510), அரிஸ்ட்டாட்டில் (க. 

*௦116) போன்ற பிற தத்துவ அறிஞர்களின் ' தொன் 

ows FHFiFH gw (antique philosophy) நிலவு 

வதைக் .காணலாம். . வரலாற்று .. நிலைமைகளால் 
மரபு அளவையியல் (0141 1021௦) நெடுங்காலமாகச் 

சிந்தனையின் வடிவங்களையும் விதிகளையும் கற்பிக் 
கும் இயலாக ஆட்சி புரிந்தது. 17ஆம் நூற்றாண்டில் 

தான் எஃப், பேக்குன் (1:,32000), டெஸ்கார்ட்டஸ் 

(Descartes), . லெப்னிட்சு ... (1212) போன்ற 
அறிஞர்கள் வளரும் இயற்கை அறிவியல் ' தத்துவத் 
Ser. முறைகளை ::., விளக்கியபோது, அறிதலும் 

சிந்தனையும் (௦௦21141100 and (000204) பற்றிய பொதுக் 
கோட்பாடுகளையும் முறைகளையும் (general princi- 
ற128 ஊர் றா௦6்௦05) விளக்கப் புதியதொரு கற்பித்தல் 
மூறை தேவைப்பட்ட.து.. இந்தப் போக்கு செந்நிலை 
Annuaaiug s5giusH$e (classical German philo- 

80010) தெளிவாக :, உருவாகியது. கானட் (80) 

என்பார் இருவகை அளவையியல்களையும் வேறு 

படுத்திக் கூறுகிறார். அதில் ஒன்று மரபு அளவியல்; 
மற்றது அப்பாலை அளவையியல் (17808060020(21 

1௦210). முன்னது தானாகத் . தனித்துப்பிரிந்து நிற் 
பது; பின்னது அறிவு வளர்ச்சியை ஒட்டி மாறியபடி. 
அதை ஆய்வது , என இருவகை அளவவையியல்களுக் 

கும் அவர் விளக்கம் தந்தார்; ஆனால் .முரணியக்க 

அளவையியலை வடித்துத்தந்த. பெருமை ஜெரு 

மானியத் தத்தவ அறிஞர் ஹெகலையே (Hegel) 
சாரும். இவர் முரணியக்க அளவையியலின் . எளிய 

செறிவான நிறைவான முதனிலை அமைப்பைத் 

தந்தார். என்றாலும் இந்த அமைப்பு கருத்து முதல் 
வாதத் தத்துவப்போக்குடன் பின்னிப் பிஸைந் 
இருந்தது, முரணியக்க அளவையியலை மார்க்சியம்



பெற்றெடுக்கும்போது அதற்கு முந்திய காலக்கட்டம் 
வரையிலுள்ள மனிதகுலம் முழுவதின் பரந்துபட்ட 
சிந்தனை முழுமையின் பட்டறியவையும் உட்கொண்டு 
முரணியக்க அளவையியலை அறிதலின் அறிவியலாக 
வளர்த்தது. முரணியக்க அளவையியல், மரபு அள 

வையியலை முற்றிலும் புறக்கணித்துத் தள்ளிவிட்டுச் 
சிந்தனையின் விதிகளையும் வடிவங்களையு ப) ஆய்வ 
இல்ளை. ஆனால் அதன் வரம்பையும் உரிய இடத் 
தையும் அதன் பணியின் எல்லையையும் கோடிட்டுச் 
சுட்டிக்காட்டி மேற்செல்லுகிறது. மரபு அளவையியல் 
புறநிலை உலூன் ஓய்வையும், சிந்தனை விதிகளிலும் 
வடிவங்களிலும் உள்ள நிலையான தன்மையையும் 
விளக்கும் அறிவியலாக அமைய, முரணியக்க அளவை 

யியலோ ஒரு புற நிகழ்வின் அகநிகழ் முரண்களின் 
வளர்ச்சி நிகழ்வுகளையும், அவற்றின் பண்பியலான 
மாற்றத்தையும், அவை ஒன் றிலிருந்து மற்றொன்றாக 
மாறும் இயக்கத்தையும், எதிர்பலிக்கும் சிந்தனையின் 
விதிகளையும் வடி.வங்களையும் அளக்கும் அறிவிய 
லாக அமைகிறது, . ் 

அளவையியல் வடிவங்கள் 

கருத்துகளின் பல்வேறுபட்ட பருமையான சொற் 

பொருள்களைச் சாராமல் அவற்றை உருவாக்கல், 
விளக்கல், இணைத்துப் பார்த்தல் ஆகிய அறிதல் 
Daipee (cognitive process) போக்கில் உருவாகும் 
சிந்தனை .வழிகளே அளவையியல் வடிவங்கள் என 

“லாம். இந்தச் சிந்தனை வடிவங்கள் சமூக வரலாற்று 

நடைமுறையில் உருவானவை, முற்றிலும் பொது 
வான மனித இயல்புடையவை, சிந்தனையில் ஏற்படும் 
புற உலஇன் எதிர்பலிப்பு ஏற்படுத்தும் வடிவங்களே 
இவை. .. எனவே, இவை . நிலவுகையின் (681113) 
பொதுத் தன்மைகளை எதிர்பலிக்கின்றன. (எடுத்துக் 

காட்டு) ஒரு பொருளுக்கு சில இயல்புகள் இருத் 
தலும், ஒரு பொருள் , பிற பொருள்களுடன் சில 
உறவுகளில் ஈடுபடுதலும், பொருள்கள் வகைவகை 
யாகப் பிரிதலும், ஒரு நிகழ்வு மற்றொரு நிகழ்வை 

ஏற்படுத்தலும் போன்றன), கருத்துகள், உண்மை 
மதிப்புகள் அல்லது தீர்ப்புகள், உணர்கோள்கள், 
எண்பிப்புகள், வரையறைகள் ஆகிய அளவையியல் 
அடிப்படைகள் ஆயப்படுகின்றன. அறிதலின் போது 
பயன் படுத்தப்படும் அளவையியலின் வடிவம் Hs 

தனையில் எதிர்பலிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தின் சிறப் 

பியல்பால் தீர்மானிக்கப்படும். ஒரு மொழியில் அத 
னுடையஇலக்கணக் கட்டமைப்பில் அளவையியல் வடி. 

வங்கள் அடங்குகன்றன.கணித அளவையியலில் குறிப் 
பிட்ட குறியீடுகளால் சுட்டப்படும் சிறப்புச் சொற் 
கள் அளவையியல் வடிவங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன 
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எடுத்துக்காட்டாக, **மற்றும்”, (., &, &), இல்லை”? 
( உ ஐ, “அல்லது”, (௫)... அ ஆனால், 

அப்பொழுது ....௮௮௮ (உ) போன்றவற் 
றில் அளவையியல் வடிவங்கள் அடங்கும். முரணி 
யக்க அளவையியலின் அளவையியல் வடிவங்கள், 
நிலவுகையின் மாற்றமும் வளர்ச்சியும், அறிதலின் 
மாற்றமும் வளர்ச்சியும் போன்றன த்தனையில் 
எப்படி. எதிர்பலிக்கப்படுகின்றன என்பதை விளக்கும். 
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ஓர். இனத்தைச் சேர்ந்த தனிஉயிரிகள் அனைத்தும் 
ஒன்றுகூட இல்லாமல் முற்றிலும் அழிந்து போகும் 
போது அவ்வினமே அற்றுப்போய் விடுகிறது. இவ் 
வுலகில் உயிரினங்கள் தோன்றி ஏறத்தாழ இரண்டு 

பில்லியன் ஆண்டுகளாகின்றன என்றும்மனித இனம் 

தோன்றி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன 
என்றும் உயிரியலார் கணக்கிட்டுள்ளனர். உயிரினங் 
கள் அவை மதோன்றிய நாளிலிருந்து இன்று வரை 
இயற்கையின் இடையூறுகளுடன் போராடித் தங்களை 
நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளன. மாறிக்கொண்டிருக் 
கும் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தாங்கள் உயிர் வாழ் 

வதற்கும், தங்கள் இனத்தைப் பெருக்குவதற்கும் 
விலங்கினங்கள் உடலமைப்பிலும், செயல்படுமுறை 
களிலும் படிப்படியாகப் பல வகையான தகவமைப் 

புகளை (8080814009) ஏற்படுத்திக்கொள்கின் றன. 

சூழ்நிலைக்கேற்பத் தங்களை மாற்றிக்கொண்டு 
வாழத் தெரியாத விலங்கினங்கள் உயிர் வாழ இய 
லாது இறுதியில் அழிந்து விடுகின்றன. உலகில் உயிர் 
வாழ்வு தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே உயிர்களின் 

பரிணாம (69010141௦௦) வளர்ச்சியுடன் உயிரினங்களின் 

அழிவும் இணைந்து நடைபெற்று வந்துள்ளது. 

தொல்லுயிர்ச் சின்னங்கள், உலகல் உயிரினங்கள் 

தோன்றியதிலிருந்து இன்று வரை தோன்றி அழிந்த 
விலங்கினங்கள் கணக்கிலடங்கா. பலவகைவிலங்குகள் 
அழிந்து பட்டாலும் அவை வாழ்ந்ததை அவ்விலங் 

இனங்கள் விட்டுச் சென்றுள்ள சில புதைபடிவச் 
enea giact (fossil evidences) aperd அறியலாம். பல 
வகை விலங்கினங்கள் எந்தவிதத் தடயத்தையும் 

விட்டுச் செல்லாது அழிந்தும் உள்ளன.. 

நிலஇயல் காலப் பிரிவுகளும் மரபற்றுப் போன விலவ் 
கினங்கஞம். அற்றுப்போன உயிரினங்களை (6௧1004 
ரவி) மனித இனம் தோன்றும் முன்னும், மனித 

இனத்தின் தோற்றத்திற்குப் பின்னும் அற்றுப் 
போனவை என்று இருபெரும் பிரிவுகளாகக் கொள் 
ளலாம். முதல் வகை விலங்கினங்களைப் பற்றிய 
குறிப்புகள் பெரும்பாலும் நமக்குக் கிடைத்துள்ள
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புதைபடிவச் சான்றுகளை வைத்துக் சணணிக்கப்பட்ட 
வையேயாகும். 

மனித இனத் தோற்றத்திற்கு முற்பட்டு அழிந்து 
போன விலங்கினங்களின் காலத்தை ஐந்து பெரும் 
காலகட்டங்களாக அயிரியலார் பிரித்துள்ளனர். 
அவை 1, பழந்தொல்லுயிர் ஊனழி (வா௦௨602010 era), 

௮, முன்னுயிர் உனழி (றர0(60201௦ 618), 3. தொல்லுயிர் 
உளழி (23160201௦0 68), 4. இடை யிர் ஊழி (1:650201௦ 

678), 5, புதுஉயிர் ஊழி (௦௦600௦201௦ சக) எனப்படும், 

பழந்தொல்லுயிர் உளஎழி ஏறத்தாழ இரண்டா 
யிரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாகும். 
இவ்வூழியைப் பற்றிச் சரியான செய்திகள் கிடைக்க 
வில்லை. ஆனாலும் அக் காலகட்டத்தில் உயிரினங் 
கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. 

முன்னுயிர் ஊழி ஏறத்தாழ ஆயிரத்து ஐந்நூறு 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஆகும். இந்த 
காலகட்டத்தில் முன்னுயிரிகள் (0ா௦(020808), புரை 

யுடலிகள் (8000265), குழியுடலிகள் ((௦௦6180(68165), 
வளை தசைப் புழுக்கள் (&1௩61105) . போன்ற உயிரி 
கள் தோன்றி வாழத் தொடங்கின. ப 

தொல்லுயிர் ஊனழி இருநூறு மில்லியன் ஆண்டு 

களிலிருந்து ஐந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற் 
பட்ட காலமாகும். இக்காலத்தில் முதுகெலும்பற்ற 

அனைத்து இனங்களும் முதுகெலும்புடைய விலங் 
கின வகையில் மீன்களும் (118065), இருவாழ்விகளும் 
(கறாறற்ப்01கற5), முன்தோன்றிய களர்வனவும் (11 
tive 261166) தோன்றி வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படு 

கிறது. ஏறத்தாழ முந்நூற்று இருபத்தைந்து மில்லி 
யன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொல்லுயிர் ஊழியின் 

உட்பிரிவாகிய டிவோனியன் காலம் (000180 
period), ber வகைகள் பல்கிப் பெருகி வாழ்ந்த மீன் 
களின் பொற்காலம் எனப்படும். இவ்வூழியின் முடி 
வில், இருநூற்று முப்பது மில்லியன் . ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு நிலப்பகுதிகளில் முதன் முதலில் வாழ்ந்த 
பெரிய இருவாழ்விகளும், அவை வாழ்ந்த சதுப்பு 

நிலக்காடுகளும் அழிந்துபட்டன. இவ்வழிவுக்கான 
காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. :. 

இடை உயிர் ஊழி நூறு மில்லியனிலிருந்து இரு 
நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாகும். 

இக் காலகட்டம் ஊர்வன வற்றிற்கும் முற்பட்டதாகும், 

(இக் காலகட்டத்தில் ஊர்வனவற்றிலிருந்து பா லூட் 
டிகளும் பறவைகளும் தோன்றிப் பரிணமித்ததாக 
ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இவ்வூழி ஊர்வன 
வற்றின் பொற்காலம் (001/0. 8௨26 of reptiles) stor 
அழைக்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில்தான் உலகன் 
மிகப் பெரிய சர்வனவாகிய டைனோசார்கள் 
(dinosaurs) எனப்படும் பெரும் பல்லிகள் வாழ்ந் 

தன, அவ்விலங்குகள் எந்த எதிர்ப்புகளும் இடையூறு 

களுமின் றி நிலம், நீர் ஆகய இருவகை வாழிடங்களி 
அம் அரசோச்சி வாழ்ந்து வந்தன. உருவில் மிகப் 
பெரியனவாக இருந்த இவ்விலங்கெங்கள் நீண்ட 
கழுத்தும் சிமிய தலையும் உறுதியான குட்டையான 
கால்களும் பெற்றிருந்தன. சிலவற்றுக்கு நீண்ட 
வாலும் இருந்தது. இவ்விலங்கினங்கள் புரோட்டோ 
சாரியா (0010980712), பிளீசியோசாரியா (016610540- 
118), இக்தியோசாரியா (icthyosauria), லெப்பிடோ 
சாரியா (1614058118), ஆர்னித்தோசாரியா ( ௦7ா]- 
thosauria) ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவைகளாகும். 
இவ்விலங்கனங்களின் பல புதைபடிவங்கள் உலகன் 
பல்வேறு அருங்காட்சியகங்களில் (ரர) பாது 
காக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகின் றன. குறிப்பாக 
அமெரிக்காவின் சுமித்சோனியன் நிறுவனத்திலும் 
(Smithsonian Institute) இங்கிலாந்தின் இலண்டன் 
அருங்காட்சியகத்திலும் இவை பாதுகாக்கப்பட்டு 
வருகின்றன. அறுபத்தைந்து மில்லியன் ஆண்டு 
களுக்கு முன்பு டைனோசார்கள் முற்றிலும் அற்றுப் 
போயின. இவ்விலங்கினங்கள் அற்றுப்போனதற்குப் 
பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் முடிவான 
ஒரு காரணத்தை இதுவரை ஆய்வாளர்களால் கூற 
இயலவில்லை. கால நிலையில் (௦11ர8(6) ஏ ற்பட்ட 
கடுமையான மாற்றங்களே இவற்றின் அழிவுக்குக் 
காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என அறிவியலறிஞர் 
கள் கருதுகின்றனர். 

புதுஉயிர் ஊழி நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முற்பட்ட காலகட்டமாகும். இக்காலத்தில் பாலூட் 
டிகள், மற்ற விலங்குகளைவிட அதிக மாற்றங்களைப் 
பெற்றன. மனிதக்குரங்குகள் (&ற) தோன்றி, அவற் 
றிலிருந்து மனித இனம் தோன்றியதாகப் பரிணாம 
வியல் அறிஞர் கருதுகின்றனர். 

பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பிளீஸ் 
டோசீன் யுகத்தில் (1618100206 60000) உலகின் வட 
பகுதியை உறைபனி மூடியதால் பல அரிய விலங் 
கினங்கள் அற்றுப் போயின, கம்பளி மயிருடனிருந்த 
காண்டாமிருகங்களும் (Wooly rhinoceros), அக்காலத் 
தில் வாழ்ந்த மாமதம் (184400௦௦10) என்ற யானை 
இனமும் அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கவை. : 

கேம்பிரியன் கால (௦ 800180 றச1௦0) முடிவில் 
அப்போது வாழ்ந்த விலங்கினக் குடும்பங்களில் 52 
விழுக்காடும், டிவோனியன் காலத்தின் விலங்கனக் 
குடும்பங்களில் 30 விழுக்காடும்,பெொர்மியன் (06:14) 
காலத்தில் வாழ்ந்தவற்றுள் 50 விழுக்காட்டுக குடும் 
பங்களும், டிரையாசிக் ((ரக851௦) காலத்தின் 85 
விழுக்காடு குடும்பங்களும், கிரெட்டேசியஸ் (61812- 
௦6015) காலத்தில் வாழ்ந்தவற்றுள் 26 விழுக்காடு 
குடும்பங்களும் அழிந்துபோயின. கி.பி, பதினாறாம் 
நூற்றாண்டிலிருந்து விலங்கினங்கள் வெகுவேகமாக



அழிந்து வருகின்றன, 16 ஆம் நூற்றாண்டு வரை 
21 விலங்கினங்களும், 17ஆம் நூற்றாண்டில் 56 
வகைகளும், 48ஆம் நூற்றாண்டில் 84 வகைகளும், 

19ஆம் நூற்றாண்டில் 185 வகைகளும், 20 ஆம் 

நூற்றாண்டில் , இதுவரை . 718 வகை விலங்கினங் 
களும் அழிந்துவிட்டன என உயிரியல் வல்லுநர் 
களின் ஆய்வுகளிலிருந்து தெரிகிறது, பதினாறாம் 
நூற்றாண்டிலிருந்து 120 வகைப் பாலாட்டிகளும் 
162 வகைப் பறவைகளும் அற்றுப்போயின. 17 ஆம் 
நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை விலங்கினங்கள் அழிந் 
தது இயற்கையின் ஈற்றங்களால் மட்டுமே, 18ஆம் 
நூற்றாண்டில் விலங்கின் அழிவின்.: வேகம் : ஆண் 
டொன்றுக்கு ஒரினமாக இருந்து, 19ஆம் நூற்றாண் 

டின் நடுவிலிருந்து 'இவ்வழிவு வேகும் மாதத்திற்கு 
ஓரினமாக அதிகரித்தது. இந்த நாற்றாண்டில் உயிரி 
யல் ஆய்வாளர்களின் எச்சரிக்கையா லும் அரசுகளின் 

சட்டத்தாலும் இவ்வேகம் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இவ்வாறு பாதுகாக்கப் 

படாவிட்டால் தாளுக்கொரு இனமாக. விலங்கினங் 
கள் அழியத் தொடங்கலாம். முதுகெலும்பற்ற பல 
விலங்கினங்களும் பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னுயிரி 
களும் ஆய்வாளர்களின் கணிப்பிற்கு வராமலேயே 
அற்றுப்போயின,' 4 21-%5 டர ் 
De : by Mele Be at! 

அற்றுப்போன ' விலங்கின வகைகள், புதைபடி 
வங்களே : பரிணாம ' வரலாற்றின் சான்றுகளாக 

_ விளங்குகின்றன. முன்னர் வாழ்ந்த . உயிரினங்கள் 
பலவகைப்பட்டவை. அவற்றில்.. சிலவகை . விலங்கி 
னங்கள் சுவடுகளே இல்லாது மறைந்திருக்கலாம். 
பர! Soe oe _ HUE 

௮... முதுகெலும்பற்றவை (invertebrates) 

முன்னுயிரிகள், முன்னுயிரிகளுள் சல தம்மைப் 
பாதுகாத்துக் கொள்ளத் திடமான ' சுற்றுச்சுவரை 
அல்லது கூட்டை உண்டாக்கிக் . கொள்கின்றன. 

- துளைஒட்டு முன்னுயிரிகள் (101800101(818), குளோபி 
ஜெரைனா (210012010௧) அசும்புகள் (௦௦26) ஆகியவை 

பொதுவாக தொல்லுயிர்ச் சன்னங்களாகக கிடைக் 
இன்றன. ப , * ர் 32 ஏ Rv தகட்ட) ன 

் ” புரையுடலிகள் (00111218). கடற்பஞ்சுகளில்(ய811௦6 
sponges), **ஸ்பானதின்”” (60020) என்ற கடின 

மான பொருள் இருப்பதால் அவற்றின் . புதை 
படிவங்கள் கிடைக்கின் றன. Sp BEES es 

் . “குழியுடலிகள். ' குழியுடலிகளின் பவளங்களே 
(corals) புதைபடிவங்களாக மாறியிருக்கின் றன. 

புழுக்கள்( ௬௦8). தட்டைப் புழுக்கள் (platy- 
helminthes), ogemonuapssen (nemathehelminthes) 

Aan sens புழுக்கள் போன்ற புழு வகைகளின் 

உடல் மென்மையான தசைகளால் ஆனது. அதனால் 
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அவற்றின் தொல்லுயிர்ச் சின்னங்கள் கிடைப்பது 
அரிதாகவுள்ள து. Se 

- சுணுக்காலிகள்(8 7111700008), இத்தொகுதியில் 
கடினமான உடற்கூடுகளை உடைய நண்டுகளின் 

புதைபடிவங்களே அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன. 

மெல்லுடலிகள் ( ௭:௦110808), கடினமான ஒடுகளை 
உடைய நத்தைகள் போன்றவையும், அனைத்து 

வகை மெல்லுடலிகளும் புதைபடிவங்களாகக் கடைக் 
கின்றன. !: 5 ் mo 

முள்தோலிகள்(௨ chinodermata). @s@sreGows 

சேர்ந்த, கடின உடற்பகுதிகளையுடைய உயிரிகளின் 
புதைபடிவங்கள் அவ்விலங்கனங்கள் தோன்றிய 
காலத்திலிருந்து கிடைத்துள்ளன. 

முதுகுத்தண்டுடையவை (௦ 0॥௨(9) 

- முதுகுத்தண்டுடைய விலங்குகளின் எலும்புப் 
பகுதிகள் ... பெரும்பாலும் புதைபடிவங்களாகக் 
கிடைக்கின்றன. . , 

aye ‘ sos s 

மீன்கள். தாடையற்ற மீன்கள் (8௭1658 fishes), 
மீன்வகைகளுள் முன் தோன்றியவை. சைலூரியன் 
($॥1ய718॥), டிவோனியன் (640180) காலத்தில்தான் 
இவை அதிகமாகத் தோன்றியிருக்கன்றன. காலப் 
போக்கில் இவற்றின் இனங்கள் மறைந்து தற்போது 
ஒன்றிரண்டு இனங்களே நிலைத்து வாழ்ந்து வரு 
கின்றன. டிவோனியன் காலத்தில் அதிகமாக 
வாழ்ந்த தகடுடைத்தோலி . மீன்கள் (placoderms) 
பின்பு பெர்மியன் காலத்தில் அழிந்துவிட்டன. தகடு 
டைத்தோலிகளிலிருந்து குருத்தெலும்பு மீன்களும் 
(cartilaginous fishes) எலும்பு மீன்களும் (0௦4 
119665) ஏறத்தாழ ஒரே காலத்தில் வெவ்வேறு இடங் 
களில் தோன்றின. . குருத்தெலும்பு மீன்கள் கடலில் 
தோன்றியவை; எலும்பு மீன்கள் ஆறு, குளம் 
போன்ற நன்னீர் நிலைகளில் (தோன் றியவை. 
வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் தோன்றினாலும் 
குறுத்தெலும்பு மீன்கள் நன்னீருக்கும், எலும்பு 
மீன்கள் , சுடலுக்கும் பரவி வாழ்ந்தன; குருதி 
தெலும்பு மீன்கள் டிவோனியன் காலத்தில் 
தோன்றி, மிசசிப்பியன் (ாம்28158]1றற1க0) காலத்தில் 
நன்றாகப் பரவி வாழ்ந்து வந்தன. பின்பு பெர்மியன், 
டிரையாசிக் காலங்களிலும் அவற்றின் எண்ணிக்கை 
குறையாதிருந்து கிரெட்டேசியஸ் காலத்தில் பெருக 
யிருக்கின்றன. தற்காலத்தில் குருத்தெலும்பு மீன்கள் 
கடலில் அதிகமாகவும் ஆறுகளில் குறைவாகவும் 
கிடைக்கின்றன. எலும்பு மீன்கள் தோன்றிய .புதி 
தில் நன்றாகப் பெருகி வாழ்ந்திருந்தாலும் Gur 
மியன் காலத்தில் அவற்றின் எண்ணிக்கை குறைந் 
இருந்தது. பின்பு டிரையாசிக் காலத்தில் மீண்டும 
பெருமளவில் வளர்ந்து அதன் பிறகும் வளர்ச்சி குன் 
றாது பெருக வந்திருக்கின்றன. ..,
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தொல்லுயிர் அளழியைச் சேர்ந்த டிவோனியன் 
காலம் (0131 ந₹1௦00), மீனினங்கள் மிக .அதிக 
மாக வாழ்ந்த காலமாகக் கணச்கிடப்பட்டுள்ளது. 
அண்மைக் காலத்தில் உட்டா ஏரியில் வாழ்ந்த ஸ்கல் 
பின் மீனினம் (1018 188 sculpin) 1921இலும் 

வட்டமூக்கு மின்னோ (08785 £0௦ய0 ௦096 minnow) 
1930 இலும்,ஆஷ்மெடேோ 7 ew (ash meadows Killi 
fish) 1948இலும், ஸ்பிரிங் பள்ளத்தாக்கு உறிஞ்சு 
Wer (spring-valley sucker fish) 7950இலும், குட்டை 
மூக்கு உறிஞ்சு மீன் (8071-0056 sucker fish) 1960 
இலம், கறுப்புத் துடுப்பு சிஸ்கோ மீனினம் (black- 
71 01800) 1968 இலும் அற்றுப்போனதாகத் தெரி 
Bog. . ne 

இருவாழ்விகள். நான்குகால் விலங்குகளுள் 
(tetrapods) gga Csr Buea இருவாழ்வி 

களாகும். எலும்பு மீன்களினின்றும் பரிணாம மாற் 

றங்களடைந்து இருவாழ்விகள் தோன்றின, எலும்பு 

மீன்களின் பண்புகளும் இருவாழ்விகளின பண்பு 
களும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற விலங்குகளும் 
இருந்தன. இவ்விலங்குகளின் இக்தியோஸ்ட்டீகா 

(2004௦51628) என்ற டிவோனியன் காலத்துத் தொல்லு 

யிர்ச் சின்னங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. இவை பின்பு 

வளர்ச்சியடைந்து பல பிரிவுகளாகப் : பிரிந்து, 

வளர்த்து, டிவோனியன் காலத்தில் இருவாழ்விகளா 

கவும் பென்சில்வேனியன் (pennsylvanian) srag Hed 

ஊர்வனவாகவும்' ' தோன்றின- இக்தியோஸ்ட்டீ 

காவினின்றும் பரிணமித்த இயோகைரினஸில் (8௦8) 
ரப்வம) கால்கள் சிறிதாக இருந்தன. இவை நீரை 
விட்டு நிலத்திற்குச் செல்ல முயற்சி செய்திருக் 
இன்றன, ஆனால், முயற்சி வெற்றி பெறாததால் 

நீரிலேயே வாழ்ந்து மீன்களை உண்டு வந்திருக்கின் 
றன. இதற்குப் பின்பு தோன்றிய எரியோப்ஸ் (£ர)- 

௦05), கேக்கோப்ஸ் (22003) போன்ற இடைப்பட்ட 

விலங்குகளின் கால்கள் உறுதியாக இருந்ததா ல் அவை 
நிலத்தில் நன்றாக நடமாடுவதற்கும் துள்ளி ஒடு 
வதற்கும் முயற்சி செய்து வெற்றியும் பெற்றன. 
மற்றொரு வகையான மியோமாட்ராக்ஸ் [8சீ/௦ச௪1742142] 

முன்னைய வகைகளைவிடச் ' " சறந்துவிளங்கின. 

மேலும் மியோபாட்ராக்கஸிலிருந்துதான் தற்காலத் 

தவளைகளும் தேரைகளும் தோன்றியதாகத் தொல் 

லுயிர்ச்சின்னங்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. - 

அற்றுப்போன இருவாழ்விகளைப் பற்றி மிகக் 

குறைந்த ஆய்வுகளே செய்யப்பட்டுள்ளன. அழிந்து 

பட்ட இருவாழ்விகளை லேபிரிந்தோடான் ஷியா 

(labyrinthodontia), aIiaGer seiuin saree (phyle 

lospondyli), லெப்ட்டோஸ்ப்பாண்டைலி (leptos— 

ற௦ரூ14) என்ற மூன்று பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தி 

யுள்ளனர். இவற்றின் காலம், உடலமைப்பு, தகவ 

மைப்பு பற்றியஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இன் றும் 

அழிந்துவரும் இருவாழ்விகளைப் பற்றிய கவனிப்பு 

உயிரியலாரிடம் சற்றுக் குறைந்தே காணப்படுகிறது. 
அற்றுப்போன பாலஸ்$ீனிய பலவண்ணத்தவளை 
(Palestinian painted frog), வேகஸ் பள்ளத்தாக்கு 
cullS seuencn (Vagas valley leopard frog) முதலிய 
பல தவளைகளைப் பற்றியும் சரியான ஆய்வு 
செய்யப்படவில்லை. ப்பட டன 

ஊர்வன, இக்தியோஸ்ட்டீகாவிலிருந்து மற்றொரு 
கிளையின் மூலம் சளர்வன . தோன்றின, இதற்கு 
இடைப்பட்ட விலங்குகளாகிய செமுரியா (2891710772) 
பொர்மியன் காலத்தில் வாழ்ந்தவை. இவற்றில் இரு 
வாழ்விகளின் பண்புகளும் ஊர்வனவற்றின் பண்பு 
களும் காணப்படுகின்றன. பொர்மியன், டிரையாசக், 

ஜுராசிக் (185800) காலங்களில் பொமியன் காலத் 
தில் வாழ்ந்தவற்றின் வழித் தோன்றல்கள் : பலவித 
மாற்றங்களுக்குள்ளாகி இப்பொழுதுள்ள ஆமைகள் , 
பாம்புகள், ஒணான்கள் முதலைகளாகப் படிமலர்ச்சி 

பெற்றுள்ளன. .:.. . ட 

-., அற்றுப்போன டைனோசார்கள் மட்டுமின்றி 
உளர்வன வகுப்பைச் சேர்ந்த பலவகை பாம்பினங் 

களும், ஓணான் வகைகளும் இன்று உலகில் அற்றுப் 
போய்விட்டன. பாம்பினங்கள் அவற்றின் தோலுக் 
காகவும் *பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும்” என்ற 
அச்சத்தினாலும் அடித்துக் கொலலப்படுகின் றன 

இதைத்தவிர பாம்புகளின் வாழிடங்களாகிய இயற் 
கைக் காடுகள் மனிதனால் அழிக்கப்படுவதாலும் 
இவை அற்றுப்போயின. . மிக அண்மையில் (1980) 
மறைந்தழிந்த பாம்பினமாகிய வட்டத்தீவு போயா 

(Round island boa) அற்றுப்போனதற்கு அதன் வாழி 
டம் அழிக்கப்பட்டதே காரணம் என்று கண்டுபிடிக் 
கப்பட்டுள்ளது. அகளார்வன வகையைச் சேர்ந்த 
நவாசாத் Soy ஓணான் (11848888 181800 lizzard) 
17900இலும், நார்பரோத் வு ஆமை (1422001௦02 
island tortoise) 7906இலும், மேரியோன் பேராமை 
(Marion’s giant tortoise) 1918Q) gytb, Hr Pinow Soy 
ono (Abingdon island tortoise) 1957இலும, 
ஜமாய்க்கா மரப்பாம்பு (781081020 tree snake) 1960 

இலும், ஜமாய்க்கா இகுவானா (Jamaican iguana) 
1968 இலும், புனித லெரிக்கா தீவு ஒடுகாலிப் 
பாம்பு (5௫. Lerica racer 20215) 1974 இலும் அற் 
றுப் போனதாக ஆய்வறிக்கைகள் : கூறுகின்றன. 

. களர்வன வகுப்பைச் சேர்ந்த " விலங்கினங்களே 
1900 இலிருந்து 1980 வரை மிக அதிகமாக அற்றுப் 
போன விலங்கினங்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள் 
ளது. oe . 

பறவைகள். - பறவைகள், பாலூட்டிகள் இவை 
'இரண்டுமே ௫வர்வனவற்றிலிருந்து தனித்தனியே 
தோன்றியனவாகும். ஊர்வனவற்றிலிருந்து வேறு 

பட்டு டிரையாசிக் காலத்தில் யூபார்க்கேரியா (24207



2772) என்ற ஒர் இனம் தோன்றியது, இந்த இனத் 
தில் பறவைகளின் சில பண்புகளும் காணப்பட்டன. 
பின்பு ஜுராசிக் காலத்தில் ஆர்க்கயோப்ட்டெரிக்ஸ் 
(archaeopteryx) என்ற ஓர் இனம் தோன்றியது, 
இதில் உளர்வன, பறப்பன ஆகிய இரு வகை விலங் 
குகளின் பண்புகளும் காணப்பட்டன, பின்பு கிரெட் 
டேஷியஸ் காலத்தில் தோன்றிய இக்தியார்னிஸ் 
(icthyornis) என்ற இனத்தில் உவர்வனவற்றின் பண் 
புகள் சில இருந்தன. இதற்குப்பின் தோன்றிய 
இடைப்பட்ட விலங்குகள், பறவைகள், போன்று 
வளர்ந்து பரிணாம மாற்றங்களுற்று இப்பொழு 
துள்ள பறவை இனங்களாயின. 

அற்றுப்போன விலங்கினங்களில் பறவைகள் 
முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றன. கடந்த இருநாறு 

ஆண்டுகளில் முந்நூறு வகைப் பறவைகள் அழிந்து 
அற்றுப் போயுள்ளன. பறவைகள் அவற்றின் அழ 
கிய இறகுகளுக்காகவும், மனிதனின் உணவுத் தேவைக் 
காகவும் வேட்டையாடப்படுவதோடு, இவற்றின் 
முட்டைகள் மனிதர்களாலும் மற்ற விலங்குகளா 
லும் அழிக்கப்படுவதாலும் அவை அழிந்துபோகின் 
றன, தற்பொழுது ஆண்டொன்றுக்கு இரண்டு பற 
வையினங்கள் வீதம். அழிந்துவருவகாகக் கணக்கிட் 
டுள்ளனர். 1885 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1925 ஆம் 
ஆண்டுவரை மிக அதிக எண்ணிக்கையில் பறவை 
யினங்கள்அழிக்கப்பட்டதாக ப்பறவையியல் (0101110- 
1௦ஐ) வல்லுநர்கள்: கூறுகின்றனர். இவுகளில் வசிக் 

கும் பறவை வகைகளே அற்றுப்போன பறவைகளில் 
மிக அதுகமாக உள்ளன, எதிரிகளற்ற இவுகளில் 
வாழ்ந்ததாலேயே பறக்கும் தன்மையை இழந்து இப் 

பறவைகள் அத்தீவுகளில் மனிதன் குடியேறும் 
பொழுது மிக எளிதாக அவனுக்கு இரையாகின் 
றன. மடகாஸ்கர் (14804285080) தீவுகளில் காணப் 
பட்ட உருவில் பெரிய யானைப் ctipene (elephant 
மாம்), ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்பட்ட டாஸ்மே 

னிய ஈமு பறவை (503181 60ய), இந்தியாவின் 

களதாத் : தலை 
மோயாப் பறவை: (0088), : அரேபிய தீக்கோழி 
(arabian ostrich), வண்ணக்கோட்டுக் கழுகு (010- 
ted vulture), டோடோ பறவை (0௦40௦), பெரிய ஆக் 

(81621 811), நெடுந்தொலைவு பறந்து செல்லக்கூடிய 
வட அமெரிக்க புறாப் (ற8856026 012600), பலவகை 
நாரைகள், கிளிகள், குருவிகள், கழுகுகள் ஆகியவை 
அற்றுப்போன பறவையினங்களாகும். இப்போது 
உலகெங்கும் பறவைகள் அழிவதைத் தடுக்கப் பல 

அமைப்புகள் உருவாகி இன்று பறவைகள் ஓரளவு 
அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு வருகின்றன என்று 
கூறலாம். இந்திய பறவையியல் வல்லுநர் டாக்டர் 
சலீம் அலியின் ' பெருமுயற்சியால் இந்திய ' வரகுக் 

Garif (Great Indian bustard) அற்றுப்போகாது 

காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது.. 1. ் 
we. 7B ௩ 

வாத்து * (pink-headed duck), 

=< 

அற்றுப்போன விலங்குகள் 605 

பாலூட்டிகள். பாலூட்டிகளும் ஊர்வனவற்றி 
லிருந்து ,சான்றியவையே. கார்பானிஃபெரஸ் 
(1000/187005) காலத்தில் வாழ்ந்த செமூரியாவிலி 
ருந்து தான் பாலூட்டிகள் தோன்றியிருக்கின் றன. 
பாலூட்டிகளில் பிரிவுகள் மிகுதியாக இருப்பதைப் 
போன்றே அவற்றின் பரிணாமக் இளைகளும் வேறு 
பட்டிருக்கின்றன. கார்பானிஃபெரஸ் காலத்தில் 
பாலூட்டிகள் போன்ற ஊர்வன அதிகம் காணப் 
பட்டன. இவற்றின் வழியாகவே பாலூட்டிகள் 
வளர்ந்து வந்துள்ளன. பின்பு பொமியன் காலத்தில் 
டைமெட்ரோடான் (42/70490ஈ) என்ற விலங்குகள் 
பாலூட்டிகளுக்கு முன்னோர்களாயின, சைனோ 
நேத்தஸ் (21ஈ௦8ஈபர்) ஊர்வனவற்றுள் பாலூட்டி 
களின் பண்புகள் அதிகமாகக் காணப்பட்டன. 
இடைஉயிர் ஊழியில் தோன்றிய யூபாண்ட்டோத் 
Stwr (eupantotheria) என்ற வரிசையிலிருந்தே 
பாலுரட்டிகள் வளர்ச்சி பெற்றன. 

அற்றுப்போன விலங்கினங்களில் மிக முக்ய 
மானவை யபாலாட்டிகளே ஆகும். பாலூட்டிகளின் 
அழிவுக்கு மனிதனே மூல காரணமாவான். மனி 
தனின் தேவைகளாகிய தோல், கொம்பு, தந்தம், 
இறைச், கொழுப்பு போன்றவைகளுக்காகப் பல 
வகைப் பாலூட்டிகள் கட்டுப்பாடின்றி வேட்டை 
யாடப்பட்டதால் பல அரிய பாலூட்டிகள் அழிந்து 
போய்விட்டன. ஜப்பானிய ஓநாய் (74040656 ௬௦18) 
3905இலும், டவ்சன் மான் (409800 caribou) 
7908அலும், மெரியன் எல்க் (merrian’s elk) 1906 
Qayo, uiGeydeo allseSeoor (burchell’s zebra) 
3910இ.லும், மெக்ஸிகன் ஒநாய்(16* Mexican wolf) 
1920இலும் தைலாசின் ஓநாய் (104180105 ௬௦17) 
2932இலும், பார்பாய் சங்கம் (௨3ம் lion} 1922 
இலும், Q@uda Gandy 9G (big horn sheep) 1925 
இலும், பாலி வரிப்புலி (விர tiger), 2957இலும், 
சிவிங்கிப்புலி (ஸ்) 1948இலும் மற்றும் சிலவகை 
எலிகள், பெருச்சாளிகள், வெளவால்கள், காட்டுக் 
கழுதைகள், காட்டுக் குதிரைகள் ஆகியவையும் 
அற்றுப்போன பாலூட்டி இனங்கள் ஆகும். கடலில் 
காணப்பட்ட கரிபீய கடல்நாய் (வர்ற ௦] 
seal) அற்றுப்போன பாலூட்டியே ஆகும். 

விலங்கினங்கள் அற்றுப்போவதற்கான காரணங்கள். 
சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் பல விலங் 
கனங்கள் மறைந்தொழிந்தன. ஒரு குறிப்பிட்ட 
சிறப்பினத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளில் தலைமுறை 
தலைமுறையாகச் சிறு மாற்றங்கள் தொடர்ந்து ஏற் 
பட்டு மாற்றமடைந்த புதிய சூழ்நிலையில் வாழ் 
வதற்கேற்ற தகவமைப்புகளுடன் கூடிய புதிய இனங் 
கள் தோன்றின. இவ்வாறு தகவமைப்பு பெற்ற 
புதிய விலங்குகள் ஏற்கனவே வாழ்த்த விலங்குகளின் 
அழிவுக்குக் காரணமாயின,.இதுமட்டுமின் றிஒரேவிதச் 

மிட்ட பப ட ப வய
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சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து வரும் ஒரு சிறப்பினத் 
தைச் சேர்ந்த விலங்குகளுக்கும் புதிதாக அப்பகுதி 
யில் வந்து குடியேறும் மற்றோர் சிறப்பின விலங்கு 
களுக்குமிடையில் ஏற்படும் போராட்டத்தில் அக் 
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கேற்பத் தகவமைப்பு பெற்ற 
சிறப்பினம் வாழ்கிறது; சூல்நிலைக்கேற்ப வாழ 
இயலாத சிறப்பினம் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் 

தோற்று அழிந்து விடுறது. 

மற்றொரு வகையில், சூழநிலையில் ஏற்பட்ட 
மாற்றங்களால் ' அங்கு வாழ்ந்த விலங்கினங்கள் 
அழிந்து போவதுண்டு, காலப்போக்கில் வேறு 
விலங்கினங்கள் வந்து மீண்டும் அவ்விடங்களில் 
வாழத் தொடங்குகின்றன. இடைஃயிர் களழியில் 
அற்றுப்போன டைனோசார்களின் வாழிடங்களில் 
பின்பு புதுஉயிர் ஊழியில் பேலியோ?ன் (0316000016) 
பருவத்தில் பாலூட்டிகள் வந்து குடியேறின. ' 

விலங்குகள் இயற்கையாக இடம்விட்டு இடம் 
மாறும்போது கூட்டமாக அழிந்து போன வரலாறு 
aor. wernrwacGer (Panama) இஸ்த்துமஸ் 
(151105) பகுதி பிளையோசன் பருவத்தில் (21100606 
60001) ஏறத்தாழ 6 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முனபு 

கடலிலிருந்து வெளிப்பட்டபோது அமெரிக்கக் கண் 
டங்களுக்கிடையில் இணைப்பு ஏற்பட்டது. அதற்கு 
முன்பு பிரிக்கப்பட்டிருந்த விலங்கினங்கள் ஒன்று 
சேரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் இவற்றுள் 
எழுந்த போராட்டத்தின் காரணமாகப் பல தென் 
அமெரிக்கப் பைப்பாலூட்டிகள் (marsupial 
௨௯318) மாண்டு அழிந்து போயின, 

சில நூற்றாண்டுகளுக்கு மூன்பு வரை புதிய 
சிறப்பினங்கள் ,. தோன்றும்போதெல்லாம் . அவை 
தோன்றுவதற்கு முன்பு வாழ்ந்த பல சிறப்பினங்கள் 
அழிந்து கொண்டு வந்தன. ஆனால் கடந்த Ao 
நூற்றாண்டுகளில் பல விலங்கினங்கள் ... அழிந்து 
விட்டன. அவ்வளவு குறுகிய கால அளவுக்குள் புதிய 
சிறப்பினங்கள் தோன்றுவதற்கும் வழியில்லை, 
ஆகையால் உயிரினங்கள் பரிணமித்துத் தோன்று 
வதை விட அவற்றின் அழிவு வெகுவேகமாக நடந்து 
வருகிறது. இவற்றின் அழிவுக்கு முதற்காரணம் மனி 
தனின் அழிக்கும் நடவடிக்கைகளே, எடுத்துக்காட் 
டாக வெகுதூரம் பறந்து செல்லும் வடஅமெரிக்கப் 
புறா வகை ஒன்று (passenger pigeon) 1914 ஆம் 
ஆண்டு இறுதியாக அழிந்து விட்டது. மனிதர்கள் 
வேட்டையாடியதாலும் அவற்றின் முட்டைகளைத் 
திரட்டியதா லுமே இவ்வரிய பறவையினம் மறைந்தது.. 

விலங்குகளின் இய ற்கையான வாழிடங்கள் ips 
கப்படுவதும் அவற்றின் அழிவுக்குக் காரணம், ஒரு 
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மட்டுமே வாழ்வதற்கே 

தகவமைப்புகளைப் பெற்று வாழ்ந்துவரும் உயிரி 
னங்கள் அவற்றின் வாழிடச் சூழ்நிலை மாற்றப்படு 
வதால் இறந்துவிடுகின்றன. மனிதர்கள் புதிதாகக் 
குடியேறுமிடங்களில் அவர்களுடன கொண்டு செல் 
லப்படும் கால்நடை, பூனைகள் போன்றவை முன்பே 
அங்கு “வாழ்ந்து வரும் . உயிரினங்களை உண்டு 
அழித்து விடுவதும் உண்டு, “5 

பருந்துகள், நாரைகள் மற்றும் சில கடற்பறவை 
களின் மறைவுக்கு சூழ்நிலை மாசடைதல் (environ- 
meatal pollution) காரணமாயிற்று. காண்க, அருகி . 
வரும் விலங்கினங்கள். ' 

- கோவி,இரா, © 
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அந்திப்பொழுதினில் சல சமயம் நூற்றுக்கணக் 
கான ஈசல்கள் மின்விளக்கைச் சுற்றி வட்டமிடும் 
பொழுது, இன்று மழைவரும் என்று கூறுவதுண்டு. 
இதுபோல வரிசையாகச் செல்லும் எறும்புகளைப் 
பார்த்தால், பக்கத்தில் ஏதோ இனிப்புப் பண்டம் 
இருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது, இப்படி இந்த 
உயிரிகள் நமக்கு ஏதாவது ஒன்றினைக் குறிப்பாக 
அறிவுறுத்துவதனால் இவை அறிகுறி இனம் என்று 
அழைக்கப்படுகின்றன. Co pn 

கலக்கமான நீர்நிலைகளில் காணப்படும் சல 
அறிகுறி உயிரிகள் சுற்றுப்புறச் "சூழ்நிலையின் சர் 
கேட்டுக்கு வெகுகாலமாக அறிகுறியாகப் பயன்பட்'் 
டுள்ளன. புறச்சூழ்நிலை மாசுபடுத்தலுக்கு காபி 
டெல்விட்'” என்ற ஒரு வகைப்புழு அறிகுறியாக 
இருக்கிறது. நீர்நிலை சீர்கேடு அடையும்பொழுது 
இந்த அறிகுறி உயிரிகள் அதிகமாகக் காணப்படு 
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கின்றன. இந்த உயிரிகளின் பல்வகைச் சிற்றினங் 
களின் தோற்றத்திலிருத்து, எவ்விதமான சர்கேடு 
உண்டாயிருக்கிறது என்பதனை அறியலாம். 

ட்ரெளட் என்ற ஒரு வகை மீன் ஆற்று நீர் 
மாசுபட்டிருந்தால், நீர்மட்டத்தின் மேல் செல்லும் 
தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. ஆற்று நீர் சுத்தமாக 
இருக்கும்பொழுது இதுநீரோட்டத்தின் இசைக்கு௪ இர் 
நீச்சல்போட்டுச் செல்லுகிறது, இதை அடிப்படை 
யாகக் கொண்டு பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள லுவார் 
நதியின் ' மாசுநிலையை அளக்க ஒரு மானியாக 

. இவை உதவுகின்றன. 

yap க்கள், மெல்லுடலிகள், : கணுக்காலிகள் 
பொராமனியா போன்ற உயிரிகள் கடல் சூழ்நிலை 

யில் ஏற்படும் சீர்கேட்டை எடுத்துக்காட்ட உதவு 
கின்றன. 

சாக்கடைக் - கழிவுநீர் கலக்குமிடத்திலும் 
தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிப்படும் நீர் ஆறு, 
கடலில் கலக்குமிடங்களிலும், **காபிடெல்லா காபிடா'” 
என்ற ஒரு வகைப் புழு காணப்படும். இதுபோலவே, 
மேலைய நாட்டிலுள்ள பல நதிக் கழிமுகங்கள் சர் 
கேடு அடையும் பொழுது, சிற்ல வகைப் புழுக்கள் 
காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாசுப் பொருளி 
னால் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை சீர்கேட்டிற்கு ஏற்ப ஒரு 

குறிப்பிட்ட உயிரி வகை காணப்படும். அந்த குறிப் 
பிட்ட உயிரி வகை காணப்படும்பொழுது அந்த நீர் 
நிலை எதனால் சீர்கேடு அடைந்திருக்கிறது என் 
பதனைத் இட்டவட்டமாக அறியமுடியும், ் 

ஏதாவது உலோகப் பொருள் நீரில் கலந்து அது 

சீர்கேடு அடைந்திருந்தால் சில மெல்லுடலிகள் நீரில் 

கலக்கப்பட்டிருக்கும் உலோகப் பொருளின் தன் 

மையை அறிவிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கடல் 

மட்டி, முத்துச்சிப்பி வகை சார்ந்த ஒரு மெல்லுடலி, 

தான் வாழும் தண்ணீரில் கலந்திருக்கும் உலோகப் 

பொருளான காரீயம் துத்தநாகம் போன்ற 

பொருளைத் தன் மெல்லிய தசையில் சேர்த்து வைத் 

இருக்கும், இதன் மூலம் பக்கத்தில் ஏதாவது உலோகப் 

படிவம் இருக்கும் என்பதை அறியமுடிகிறது, இது. 
போலவே **பாலனஸ் 'ஆம்பிடிரைட்'' என்ற உயிரி 

குளோரின், செம்பு, ஈயம், பாதரசம் போன்ற 

உலோகங்கள் கலந்த நீரில் அதிகமாகத் தோன்றி 

நமக்குத் தெரிலிக்கின்றது. . | 

் பிரிட்டிஷ் கால்வாயில், ஒருவித மிதவை உயரி 

சுள் அதிகமாகக் காணப்பட்டால் நீரோட்டம் எந் 

தத் இசையில் செல்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டும். 

இது போலவே ஒரு குறிப்பிட்ட மிதவை உயிரிகள் 

அஇகமாகக் காணப்பட்டால், குறிப்பிட்ட மீன்கள் 

அங்குக் காணப்படும் என்று அறிந்துகொண்டிருக்கி 
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றார்கள். அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் *ரைஸேோ 
ஸொளஸினியா' எல்ற ஒரு வகை பச்சைப்பாச 
காணப்பட்டால், அங்கே ஷொர்ரிங் மீன்களின் 
சலனத்தை அறியமுடியும். 

இந்த அறிகுறி உயிர்கள் சூழ்நிலையின் எந்த 
விதச் சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது என்று அறியவும்,எந்த 

விதமான மீன்கள் எந்தெந்தக் காலத்தில் கடைக்கும் 
என்பதையும், நீரினுடைய ஓட்டத்தையும் நமக்குத் 

தெரிவிக்கவும் உதவுகின்றன. 

இதுபோலவே சிறு தாவரங்களின் வளர்ச்சியி 

லிருந்து பக்கத்திலுள்ள காடுகள் பற்றியும், அதி 
லிருக்கும் விதவிதமான மரங்களைப் பற்றியும் நாம் 
அறிந்து கொள்ளலாம். இன்னும் சிற்டில செடிகளின் 
தோற்றத்திலிருந்து சூரிய வெப்பத்தின் தன்மையை 
அறியமுடியும். மேலும் சில செடிகள் நிலத்திலுள்ள 
உப்புச் சத்தின் தன்மையை எடுத்துக்காட்டும். 
இவ்வாறு செடிகொடிகளின் இனத்தோற்றத்திலிருந் 
தும் நிலத்தின் தன்மை, நீர், உப்புச்சத்து, தட்ப 
வெப்பம் முதலியவற்றை அறிய முடிகிறது. 

சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலைக்கேற்ப வாழும் உயிர் 
களில் அவற்றின் இயல்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுவது 
நமக்குத் தெரிந்ததே, அதற்கு எதிர்மறையாக 
வாழும் உயிர்களின் (உயிரினம் மற்றும் தாவரவகை) 
வகைகளும், அவற்றில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளும், 

அவற்றின் செயல்பாட்டு இயல்களில் (behavioural 
பெகய2₹) நிகழும் மாற்றங்களும் ஆழ்ந்து நோக்கி 
னால் சூழ்நிலையின் தரத்தையும், இயல்புகளையும் 
பற்றி எவ்வளவோ முக்கியக் குறிப்புகள் நமக்குக் 
கிடைக்கினறன. 

சா, கா. 

அறிதல் நிகழ்வு 

தங்களது அறிவை மூறைப்படுத்திக்கொள்ள உதவும் 
மனிதகுலப் படைப்புச் செயல்பாட்டின் சமூக 
வரலாற்று நிகழ்வு, அறிதல் நிகழ்வாகும் (௦02ம்1100). 

இது மனித செயல்பாடுகளின் நோக்கங்களையும் 
குறிக்கோள்களையும் சார்ந்து அமையும். வருக்க 

முரண்பாடுடைய சமூகங்களின் வரலாறு முழுவதி 

லும் அறிதல் என்ற நிகழ்வு அசுவியலான ஆக்கங் 
களைப் படைத்த துறை அறிஞர்களின் சிறப்புப் 
பணியாக மட்டுமே அமைந்திருந்தது. இதற்குக் 
காரணம் இத்தகைய சமூகங்களில் மன ௪மழைப்பும் 

உடல் உழைப்பும் எதிரெதிராய் முரண்பட்டுச் சார் 

பாகப் பிரிந்திருந்த நிலைமையே ஆகும். அதாவது, 
சமூகத்தில் ஒரே தன்மை வாய்ந்த அன்றாடப் பணி
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களுக்கு எதிராகப் படைப்புச் செயல்பாடு ((01601146 
activity) பிரித்து நிறுத்தப் பெற்றதேயாகும். அறி 
வியல், அழகியல், அறவியல், சமயம், ஒழுக்கம் 

போன்ற பிற சமூகச் செயல்பாட்டுத் துறைகளுக்கும் 
இக்கருத்து பொருந்தும். இந்தக் காரணத்தினா லேயே 
அறிவுக் கோட்பாடு நடைமுறையிலிருந்து பிறிது 
படுத்தப்பட்ட (8118082120), முற்றிலும் தனிநிலை 
வாய்ந்த, அகவயச் செயல்பாட்டுக் கோட்பாடாக 

விளக்கப்பட்டது. (காண்க, கோட்பாடும் நடை 

முறையும்), இப்போக்கு அறிதலில் அறிய 
வொண்ணாமை வாதத்தையும், கருத்து முதல்வாதப் 
போக்கையும் உருவாக்கியது. இயக்கவியல் பொருள் 
முதல்வாதம், நடைமுறையை அறிவுக்கோட் 
பாட்டுக்கு அடிப்படையாகவும் : உரைகல்லாகவும் 
(criterion) Garang. அறிதல் இயற்கையில் மனி 
தன் மேற்கொள்ளும் செயலிலும் இயற்கைப் பண் 
டங்களை மாற்றி அமைப்பதிலும் தொடங்குகிறது. 
மனிதர்களின் நடைமுறைச் செயல்பாடு அதே நேரத் 

தில் அவர்களின் செய்தித் தொடர்பு ஊடகமாகவும் 
விளங்குகிறது. ஒரு கல்லை வெட்டும்போதும் உலோ 
கங்களை உருக்கிப் பிரிக்கும்போதும் இந்தப் புறப் 
பொருள்களின் ஆழ்ந்த பண்புகள் அவர்களின் 
சிந்தனையில் எதிர்பலித்து நிலைக்கின்றன. கற்களும் 
உலோகங்களும் புலன்களால் அறியப்படும் அவற்றின் 
புறநிலை இயல்புகளின் ஒட்டுமொத்தத் தொகுப்பாக 
மட்டும் தோன்றுவதில்லை. அவற்றைப் பார்க்கும் 
போது " . வரலாற்றியலாக -:: உருவாக்கப்பட்ட 
பதப்படுத்தல், பயன்படுத்தல் ஆகிய பழக்கவழக் 
கங்களின் மேற்படிவுடையன வாகவும் அவை 
மனிதனுக்குத் தோன்றுகின்றன. எனவே இந்தப் 
புறப்பொருள் அவன் செயல்களின் குறிக்கோளும் 
ஆகிறது. எனவே புலன்காட்சி (06106ற(1௦0), மனி 
தனில் புலன்சார் நடைமுறைச் செயல்பாடுகளின் 
ஒரு பகுதியாகவே அமை$ூறது., உயிர்த் துடிப்பான 
புலன்காட்சி, உணர்ச்சி (6920581100), காட்சி (ற6106ர- 
11௦0), கருத்துருவம் (௨௦410௦) ஆகிய வடிவங்களில் 
நிகழ்கிறது. புறப்பொருள் களின் இயல்புகளும் செயல் 
களும், மனிதக் குறிப்புப் பேச்சுச் (81202]-80 6601) 
செயல்பாட்டில் நிலைக்கன்ற அவற்றின் புறநிலை 
மதிப்பும், சொற்களின் கருப்பொருளும் (meaning) 
உணர்பொருளுமாக (86086) screw mow. இவ் 
வகைப்பட்ட சொற்களைப் பயன்படுத்தியே மனிதன் ' 
புறப்பொருள்களின் குறிப்பிட்ட கருத்துருவங்களை 
யும், அவற்றின் இயல்புகளையும் செயல்பாடுகளையும் 
படைக்கிறான். மனித நுண்டிந்தனை, நிகழ்த்தும் 
போற்றுதலுக்குரிய செய்தி இது, சிந்தனையின் 
அளவையியல் செயல்பாடு என்பது பின்வரும் பல் 
வேறு வடிவங்களில் எதர்பலிக்கும் கருத்துரு, தீர்ப் 
புக்கூற்று, உணர்கோள், தாண்டல் (induction), 
கொணர்தல் (தொகுமுறை, பகுமுறை), பகுப்பாய்வு, 
தொகுப்பாய்வு, கருதுகோள்களையும் கோட்பாடு 

களையும் உருவாக்கல் ஆகியவற்றின் தொகுப்பே 
யாகும், சமூகப் பொருளாக்க நடைமுறையிலுள்ள 

்.. கருத்துகளும் கருதுகோள்களும் நிலவலுடன் (06102) 
ஒன்றிப் பொருந்தல். உறுதப்படுத்தப்பட்டால்தான் 
அவை உண்மையாகின்றன. எனவே, லெனின் 
கூறியதுபோல், புலன் காட்சியிலிருந்து நுண்டுந் 
தனைக்கும், நுண்சிந்தனையிலிருந்து நடைமுறைச் 
செயல்பாட்டுக்கும் உள்ள சுழல் போக்கிலேயே 
உண்மையை அறிதலின் முரணியக்கப் பாதை அதா 
வது புறநிலை நிலவுகையீன் அறிதல் பாதை . அமை 
கிறது. அறிவின் உண்மை, தனிச் செய்முறையால் 
மட்டும் சரி பார்க்கப்படுவதில்லை, ஒட்டுமொத்த 
சமூகப் பொருளாக்கச் செயல்பாடு முழுவதும், 
அதாவது, முழு. சமூகத்தின் இருப்பும், எல்லா 
வரலாற்றுக் கட்டங்களிலும் அறிவை வரையறுத்து 
ஆழப்படுத்திச் சோதஇக்கிறது. நடைமுறைப் பிமையி 
லிருத்து புறநிலை உண்மையை வேறுபடுத்தி நமது 
அறிவின் உண்மையை உறுதிப்படுத்தும் நடைமுறை 
யும், ஒரு வளர்ந்துவரும் நிகழ்வ ஆகும். என்வே, 
இது அந்தந்தக் காலக்கட்டப் பொருளாக்கத்தின் 
சாத்தியக் கூறுகளைப் பொறுத்துக் கட்டுப்படுத்தப் 
படுகிறது. எனவே, நடைமுறையும் காலத்தைப் 
பொறுத்து மாறுவதே என்பதால், அதன் வளர்ச்சி 
அதனால் சோதிக்கப்படும் அறிவை மாறா வறட்டு 
furs (dogma), அதாவது, மாற்றமே ஏற்காத: 
முற்ற முடிந்த தனிநிலையாக, மாற்றாது (காண்க, 
உண்மை; சார்பு, முழுநிலை உண்மை). பழமையைப் 
புரட்சிகரமாக மாற்றிப் புதிய சமூகத்தை அமைப் 
பதைச் சமூகம், இயற்கை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி 
விதிகளைப்பற்றிய உண்மையான புறநிலை அறிவைப் 
பெறாமல் செய்யமுடியாது, ர. 

அறிபொருள் . 

அறிபொருள் (௦௦2140) என்பது நடைமுறை மனிதச் 
செயல்பாட்டுநிகழ்வில் அடங்கெபட்ட றிவில்நிலைத்து 
நின்ற பொருள்களின் கூறுபாடுகள், - இயல்புகள், 

* உறவுகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு. இது குறிப்பிட்ட 
நிலைமைகளில் அல்லது சூழ்நிலைகளில் : ஆயப்படு 
கிறது. அறியும் பொருளின்பால் அ.றியப்.படும் புறப்- 
பொருளின் விளைவை முரணியக்கப் பொருள்முதல் 
வாதம் கருத்திற் கொள்கறைது. அறிபொருளின் அறி 
தல் செயல்பாட்டின்போது, நடைமுறையின் அடிப் 
படையிலும், நடைமுறைக்காகவும், நடைமுறையால் 
சோதிக்கப்பட்டு, ஆயப்படும் பொருள் அறிதலுக்கு 
உட்படும் பொருளாகிறது. அதாவது, அறியப்படும் 
பொருளாகிறது. ஆயப்படும் பொருள் முற்றிலும் 
அறியப்படும் பொருளோடு | ஒப்பாகாது, புறப் 
பொருளின் இயக்கம் அல்லது வளர்ச்9, அறிதலின்



மாற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

அதே நேரத்தில் அறிதலின் வளர்ச்சி, அறிதல் செயல் 

பாட்டின் வளர்ச்சியோடு நிகழ்கிறது. அறிவின் 

தனித்துறையாக அறிதல் மாறிவிட்டதால், அறிதல் 

நடைமுறை, செயல்பாட்டுக்கு உட்படும் புறப்பொரு 

ளிலிருந்து பிரித்துணரப்படுகிறது. அறிவியல் வளர 

வளர, அறிவியலின் ஆய்பொருள் தன்னை முழுதும், 

இனங்காட்டத் தொடங்குகிறது. அறிதலின் வளர்ச்சி, 

அளவையியல், வரலாற்றியல் முறைகளில் முறையே 

நுண் சிந்தனையிலிருந்து பருநிலைச் சித்தனைக்கும் 

பின்னர் மீண்டும் பருநிலையிலிருந்து நுண்ணிலைக் 

கும் இயங்கும் அறிபின் இயக்கத்தில் எதிர்பலிக்கிறது 

(காண்க, அளவையியல்; வரலாற்றியல் முறை; நுண் 

ணிலையும் பருநிலையும்). இந்த அறிவியக்கத்தின் 

போது, அறிதலும் வளர்கிறது. | 

ரட்ட 

அறிவியல் 

'அடிப்படை, இயற்கை, சமூக அறிவியல் துறைகளில் 

கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் 

திரட்டப்பட்ட முழு அறிவின் தொகுப்பே அறி 

வியல். இது தொடர்ந்து இயங்கி வளரும் முடிவற்ற 

அறிதல் நிகழ்வையும் உள்ளடக்கும். அறிதல் இய 

லின்படி (6ர156001௦2108113) அறிவியலின் இந்த 

இரண்டு கூறுபாடுகளும் ஒன்றோடொன்று சார்பு 

உண்மையுடனும் முழுநிலை : : உண்மையுடனும் 

பொருந்தியவையாகும்.: ஒரு குறிப்பிட்ட காலக் கட் 

டத்தில் திரண்ட அறிவின் தொகுப்பு, நிலவுகின்ற 
உலகம் பற்றிய முழுமையான உண்மையை நோக்கிச் 

செல்லும் பயணத்தில் ஒரு கணு முனையே, எனவே 

இது நிலவும் காலத்துச் சார்பு நிலைத் தன்மை 

வாய்ந்ததாகிறது, ஆனால் நாம் கூறிய இயங்கி 

வளரும் அறிதல் நிகழ்வோ, காலத்திற்கு அப்பாற் 

் பட்ட மேலும் வளர்ந்த முழு அளவு நிலையை நோக் 

இச் செய்யும் பயணமாகும். அறிவியல் ஏற்கனவே 

பெற்ற அறிவை முறைப்படுத்தி அதன் வரம்புகளை 

அமைக்வறெது, இந்நிலையில் இது சார்பு உண்மை 

யைச் சுட்டும். வரம்புகளை அமைத்ததும் அது 

மேலும் அறியவேண்டிய உண்மைகளை அறிதற்கான 

போக்கையும் அறிவிக்கிறது. இது முழுநிலை அறிவை 

நோக்கிய முன்னேற்றத்தைச் சுட்டும், எனவே 

அறிவியலின் இந்த இரு மடி.ப்பியல்பு, உள்ளுறைந்த 

முடுக்குகின்ற நிகழ்வாகவும் அந்நிகழ்வின் வேகமாக 

வும் அமைகிறது. 

அறிவியல் சரிநிகர் அறிவியல், விளக்க அறிவியல் 

எனவும், தொகுப்புநிலை அறிவியல், பகுப்பாய்வு 

அறிவியல் எனவும் பகுக்கப்படுவதுண்டு. கணிதவியல் 

முறைகளைப் பயன்படுத்த முடிந்த, அளவியலாகத் 

அ௮,௧-2- ௬9 . 

அறிவியல் கொள்கை 609 

துல்லியமாக ஆயமுடிந்த அறிவியல் துறை, சரி 
நிகர்த் திறத்தையும் பகுப்பாயும் முறைகளையும் 
கொண்டது. துல்லியமான விளக்கங்களை மட்டும் 
பயன்படுத்தும் பண்பியலாக வளர்க்கப்பட்ட அறி 

வியல் துறை, விளக்க அறிவியல் என்றும் தொகுப்பு 
நிலை அறிவியல் என்றும் வழங்கப்படும். 

கணிதம், அளவையியல் (logic) ஆகியன உயா் 
துல்லிய அறிவியலாகும். புறநிலை அறிவியல்கள் 
(physical sciences) சரிநிகர், பகுப்பாய்வுநிலை 
அறிவியல்களாகும், உயிரியல், புவியியல் ஆகியன 
விளக்கநிலை, தொகுப்பு நிலை அறிவியல்களாகும். 
காண்க, புறநிலை அறிவியல்கள் (013/94081 sciences), 

அறிவியல் முறையியல். 

நூலோதி 

1, Shanin, Y¥., Science Policy, Progress Publishers 
Moscow, 1978, , 

2. McGraw-Hill Encyclopaedia of Science & ~ 
Technology, Vol. 12, McGraw-Hill Book, 

‘Company, New York, 1977, 

அறிவியல் கொள்கை 

ஆராய்ச்சியும் வளர்ச்சியும் ஒட்டுமொத்தச் சமூக 
அளவினாலான திறமையைப் பெருமமாக்க, நெறிப் 

படுத்தல், திட்டமிடல், ஒருங்கிணைத்தல், கட்டுபடுத் 

தல், சீர் செய்தல் ஆகிய செயல்முறைகள் மூலமாக 
அறிவியல் செயல்பாட்டை மேலாள, அரசு மேற் 

கொள்ளும் கொள்கை அறிவியல் கொள்கை ஆகும். 
அறிவியல் ஒரு நாட்டு அரசின் கொள்கை; அரசாளும் 

சமூக வகுப்பின் (௦1888) செறிவான வெளியீடாகவும், 
நாட்டுப் பொருளாக்க உறவுகளின் சிறப்யியல்புகளை 
எதிர்பலிக்கும் அமைப்பாகவும் இது அமையும். உலக 

முழுவதிலுமான அறிவியல் வளர்ச்சியின் தேவை 
களை ஒரு நாட்டின் சமூகப்பொருளாக்க நிலைமை 
கள் அறிவியல் புலத்தில் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த 
இயலாதன. என வே அனைத்துலக மட்டத்தில் அறிவி 

யலிலும் தொழில்நுட்ப இயலிலும் எல்லா நாடுகளும் 
ஒன்றுகூடி விவாதித்து அறிவியல் புலம் பற்றிய 
அறிக்கையை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய கட்டாயம் 

தற்காலத்தே ஏற்பட்டு உள்ளது. இது ஒத்த பொருளா 

தார அமைப்புடைய நாடுகளில் மட்டுமின்றி இரு 

வேறியல்புள்ள சமூகப் பொருளாதார தாடுகளையும் 
கட்டுப்படுத்தும். ட ‘ 

அறிவியல் கொள்கை : நாட்டின் பொருளா 
yee deine.



610 அறிவியல் செயல்பாட்டு ஒருங்கமைப்பு 

தாரத்தைத் இட்டமிட்டு அறிவியல் தொழில்நுட்ப 
வளர்ச்சியை முடுக்குவதாய் அமையவேண்டும். 
அறிவியல் கொள்கையின் கருப்பொருள் அறிவியற் 
செயற்பாடே, அறிவியற் செயற்பாடு என்பது 
சிக்கலான, இயக்கநிலை வாய்ந்த, . திறந்தநிலைச் 
செய்தி அமைப்பாகும். அறிதல் இயலின்படி. (6015(6- 
mologically) அறிவியல் செயல்பாடு அறிதலின முன் 

னேற்றத்திற்கேற்ப அறிவு அமைப்பின் வளர்ச்சியை 
உறுதி செய்கிறது. சமூகத்தளத்தில் அறிவியல் செயல் 
பாடு என்பது பொருள்கள் உற்பத்தி, தொண்டுகளின் 
(services) உற்பத்தியுடன் நிலவுகின்ற தணனிச்சமூகப் 
பொருளாகீகத் துறையாக, அதாவது, செய்திகளை 

உற்பத்தி செய்யும் துறையாக உடன் நிலவுகிறது. 
அறிவியல் செயல்பாடு வரலாற்றுக் தளத்தில் 
வளர்ந்து அலையும் அடிப்படை உள்ளடக்கம் 

கொண்ட அமைப்பாய் அமைூறது. “hie gy 

+" gidued செயல்பாடு தனது தனியான நிகழ்வுக் 
குள் எளிமையும் சிக்கலும், இடைவிட்ட தன்மையும் 
தொடர்ச்சியும், உறுதியானதும் நிகழ்தகவுடையதும் 

ஆகிய பல. மூரண்டுயக்க இயல்பு ... வகைகளை 
(dielectical  சக(£த0ர்8) ;:.. உள்ளடக்கியுள்ளதால் 
அதனுடைய பண்பை ஆய்வது மிசுவும் சிக்கலான 
க்க அமைகிறது. : 

அறிவியல் செயவ்பாலிமுன் அடிப்படை ஆய்வு 
வகைகள், பயன்முறை அராய்ச்சியும் வளர்ச்சியுமே, 

*:1 “அடிப்படை ஆராய்ச்சியின் நோக்கம் அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளே. நடைமுறையில் அவை தேவையா 
இல்லையா என்பது முக்கியமன்று. - அடிப்படைப் 
புதிய செய்திகளைப் பெறுவதே இதன் ' இன்றியமை 
யாத நோக்கம். இது உயர்நிலை வாய்ந்த நுண்மை 
'யான படைப்பாற்றல் மிக்க செயல்பாடாகும். ' இது 
நெடுநாள் . தொடர்ந்து நிகழும் படைப்பு - நிகழ்வா 
கும். இதனுடைய பயன் நிகழ்தகவு இயல்புடையது. 
அடிப்படை " ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிப்பின் : நிகழ் 
த௲வை ஒவ்வொரு கணத்திலும் கணக்கிட்டால் அது 
மிகமிகச் சிறியதாகவே இருக்கும். இவற்றின் உறுதி 

அது நிகழ்த்தும் அறிவியல் , அறிஞரின் புகழைப் 
பொறுத்தே முதலில் " நம்பப்படுகிறது. | இதற்காக 
முதலில் “ஆகும் செலவு, கண்டுபிடிப்பு : வெற்றி 
பெற்றதும் அது சமூக வளர்ச்சியில் உருவாக்கும் 
மாற்றத்தால் ஈடு செய்யப்படுகிறது. மேலும் : “இது 
அறிவியலையே ' புரட்செரமாக மாற்றி “அமைக்கும் 

தன்மையுடையது. ' எனவே, ” 'அறிலியல் "பயன்பாடு 
களையும் முடுக்கி வளர்க்கும் 'தன்மை 'உடையது. 
அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கான செலவு அதிகமானதாக 
இருக்கும். பயன்முறை அஆராய்ச்சிக்கான --: செலவு 

(இதைவிடக் குறைவாகவே இருக்கும். வளர்ச்சிக்கான 

செலவு அதைவிட மேலும் இருமடங்கு குறைவாக 

இருக்கும், ஆராய்ச்சியின் இந்த பல்வேறு வகைகளில் 
செலவிடப்படும் செலவும் அதனால் விளையும் பயனை 
யும் பற்றிய அளவியலான ஆய்வு மிக ' இன்றியமை 
யாததே. குறிப்பிட்ட அடிப்படை' அராய்ச்சியை 
நடைமுறையில் பயன்படுத்த முடியுமா என்ற ' பயன் 

பாட்டுத் திறமை ஆய்வும் முதன்மையானதே, பயன் 
முறை : ஆராய்ச்சியும் ' வளர்ச்சியும் £ அடிப்படை 
ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறிவை நடை 

முறைத் தொழிலகங்களுக்குப் பயன்படுத்துகின்றன. 
பயன்முறை ஆராய்ச்சி தெளிவான இலக்கும் பயனும் 
தரக்கூடியது. இது செறிவான உழைப்பை உறிஞ்சு 
வது. ஆனால் இந்த உழைப்பு சிக்கலற்றதும் எளியது 
மாகும். பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், வளர்ச்சி 
யாளர்கள், பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்பர்கள், 
தொழிலியல் வல்லுநர்கள் "அனைவரும் ஒருங் 
இனைனந்து ஒவ்வொருவருடைய செயலையும் திட்ட 
மிட்டு ஒவ்வொரு படியாகச் செய்வதால் பயன் முறை 

ஆராய்ச்சி மிகவும் திட்டமிட்ட செயல்பாடாகும். 
இங்கு ஆராய்ச்சியாளர் நடைமுறை :: இலக்கால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். பயன்முறை ஆராய்ச்சியின் 

பரப்பும், ஆமமும் ஒர் உடனடி விளைவைத் , தந்தா 

லும் அடிப்படை. ஆராய்ச்சியின் அளவிற்கு இது 

மிகுந்த பயனைத் தராது. பயன்முறை ஆராய்ச்சியில் 
செய்யப்படும் : செலவு பலன். : தராவிட்டால் அது 
முற்றிலும் : வீணாகும்... . ஆனால் , அது போன்ற 
நிலைமை பெரிதும் நடைமுறையில் ஏற்படுவதில்லை, 
ட ம் ட்ட ஸு தரி ட ப An fy ட்ட 

6... அடிப்படை ஆராய்ச்சியில், பண்பிறலான (quali- 
tative) ஆய்வு செறிந்திருக்கும்,.; பயன்முறை ஆராய்ச் 
சியில், ' அளவியலான. 

செறிந்திருக்கும். wits 2. 

ete MOG ப. டூ pd சக சா 

ப அழுவ்றினை. ஆராய்ச்சி, உள, வரலாற்று, த தருக்க 
(logical) நிலைமைகளைச் சார்ந்தது. ஆனால் பயன் 
மூறை ஆராய்ச்சியும் வளர்ச்சியும் நாட்டின் பொரு 
ளாதார மேலாண்மை. நிலைமைகளைப் Gur oS 

| இரனபிகமகு - முறைகள் 
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அறிவியல் செயல்பாட்டு, ஒருங்களமைப்பு ் 

a DeBus செயல்பாட்டு - ஓருங்கமைப்பு *” அதன் 
தொடக்க அமைப்பிலிருந்து (initial system) C.sencucs 
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பட்ட வளர்நிலை அமைப்புக்கு (/ள610060 system) 
- மாற்றும் செயல்முறையைக் குறிக்கும். இது அறிவியல் 
செயல்பாட்டின் நிருவாகத்துடன் ஒத்த கருத்தாகும். 

நிருவாகத்தின் செயல்பாடுகள் நெறிப்படுத்துதல், 
திட்டமிடுதல், ஒருங்கிணைத்தல், கட்டுப்படுத்தல், 
சீரமைத்தல் என்பனவாகும். 

நெறிப்படுத்துதல் என்பது அறிவியல் செயல் 
பாட்டை ஒருங்கமைத்து வெற்றி பெறத் தேவையான 
நோக்கத்தையும் விதிமுறைகளையும் தேர்ந்தெடுத் 
தலைக் குறிப்பிடும். அன்றாட நிருவாகத் தீர்மானிப் 
புகளின் நோக்கமும், விதிமுறைகளின் சரியான 
தோர்ந்தெடுப்பும் நடைமுறைச்சிறப்பு வாய்ந்தன 
வாகும். இது நிலவும் அமைப்பின் நிலைமையை 
மதிப்பிடவும் எதிர்காலத்தை முன்னறியவும் மிகவும் 
உதவும். இது அறிவியல் நிறுவன இயக்குநரின் 
தனிச் சிறப்பியல்புகளையும் அவருடைய அறிலியல் 
தொழில் நுட்ப நிருவாகம் ஆகிய துறைத் திறமை 
களையும் பொறுத்து அமைகிறது. 

நிருவாகத்தின் அடுத்த மூதன்மையான உறுப்பு, 
திட்டமிடுதல். திட்டமிடுதல் என்பது குறிப்பிட்ட 
நிலைமைகளில் குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய நன்கு 
நிறுவப்பட்ட சல விதிமுறைகளை உகந்த முறையில் 
பயனை அடைவதற்கேற்பப் பயன்படுத்துதல் ஆகும். 

சிக்கலான நெடுநோக்குள்ள முன்சுணிப்புத் திட்டத் 
இதின் அடிப்படையில் அறிவியல் செயல்பாட்டுக்கான 
நெடுநோக்கு, இடைநிலை, நிகழ்நிலைத் திட்டங்கள் 

உருவாக்கப்பட முடியும், அறிவியல் திட்டமிடுதல், 
இயல்பான திட்டமிடல் போக்குடன் ஆராய்ச்சித் 
தன்மை மிக்க அறிவியல் தொழில் நுட்ப முன்கணிப் 
புப் போக்கையும் உள்ளடக்கும். இது தற்காலத்தில் 
நிகழ்காலத்தை உருவாக்கும் போக்கு ஆகும். ் 

அறிவியல் தொழில் நுட்ப அமைப்புகள் க்க 
லானவை. எனவே அவற்றினுடைய திட்டமிடுதலும் 
ஓர் அமைப்புடையதாக அமைய வேண்டும், திட்டங் 

களைச் செயல்படுத்தல் அறிவியல் செயல்பாட்டினைப் 
பாதிக்கும் பல்வேறு கூறுபாடுகளின் ஒட்டு மொத்தத் 
தொகுப்பை இனம்காணுவதைப் பொறுத்தமைகிறது, 
இது திட்டத்தின் போது தேவையான எல்லாப் 
பினனணிப் பாதுகாப்பு முறைகளையும் ஒருங் 
கிணைப்புச் செயல்பாட்டையும் உள்ளடக்கும். ஒருங் 
கிணைப்பின் பணிதிட்டம் செயற்படுத்துதலில் 
வேலைப்பிரிவினையை உருவாக்கி மொத்த வேலை 
யைச் சரியாகச் செய்வித்தல் ஆகும். தற்காலத்தில் 

ஒருங்கிணைப்பு, ஆய்வுக் கூடத்தைவிட்டுத்துறைக்கும், 
துறையைவிட்டு நாட்டளவிற்கும், நாட்டளவைவிட்டு 
அனைத்துலக அளவிற்கும் வளர்ந்துள்ளது, ஒத்த 

போக்குடைய நாடுகள் தமக்குள் ஒருங்கிணைந்து தம் 

உறுப்பு நாடுகளின் நலங்களைக் காக்க அறிவியல் 

அ,ஐ.3-34, 57 

அறிவியல் செயல்பாட்டு ஒருங்கமைப்பு 611. 

தொழில் நுட்பத் துறையில் ஒருங்கிணைந்த திட்டத் ' 
தைத் தற்காலத்தில் உருவாக்குகின்றன. ் 

எந்தத் திட்டமும் அது முழுமையாக நிறைவேற் : 
றப்படும்போதே அதன் பயன் கிடைக்கும். திட்ட : 
மிட்ட இலக்கை நிறைவு செய்வதைச் சோதித்துப் 
பார்க்க வேண்டும். இந்தச் சோதித்துப் , பார்த்தலே | 

சுட்டுப்பாடு எனப்படுகிறது. கட்டுப்பாடு தனது 

பின்னூட்டும் செய்திமூலம் இட்டத்தை அதன் 
இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வருகிறது. நெறிப்படுத் 
துதல், திட்டமிடுதல், ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற் 
றைப் போலவே கட்டுப்படுத்தலும் நிருவாகத்தின் . 
உறுப்பே. கட்டுப்பாடு இல்லாத அறிவியல் செயல் 
பாடு எதிர்மறை விளைவையே தரும். தேவைக்கு 

மீறிய நிருவாகக் கட்டுப்பாடும் தனி அடிப்படை 

ஆராய்ச்சித் துறைகளில் எதிர்மறை விளைவைத் 

தருகிறது. எனவே அறிவியலின் திறமையை வளர்க்க, 
பல்வேறுபட்ட நெளிவியல்பு மிக்க கட்டுப்பாடு 

தேவைப்படுகிறது. அறிவியல் செயல்பாட்டு நிருவா 

கத்தின் பின்னூட்டும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் 

Si@ewe (tegulation), திட்டத்தில் எதிர்பாராத 
சூழ்நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அமைப்பை மாற்றிச் 
செயல்படுத்தி வளர்க்க உதவுகிறது. சீர்செயல் நெளி 

வான தக்க காலத்திலான அமைப்பின் சூழ்நிலைக் 
கேற்ற, மாறும் நிலைமைகளின் தகவமைப்பிற்கு 
உதவுகிறது. இது அமைப்புச் சூழலுடன் சமநிலை 
யில் இருக்க உதவுகிறது. அமைப்பு, கட்டுப்பாட்டில் 

நிலவுவதை இது ஒஉறுதிப்படுத்துகறது. இது 
மேலும் அமைப்பை வளர்க்கவும் முன்னேற்றவும் 

(உகப்பு நிலைப்படுத்தவும்) உயர்நிலை மட்டத்தில் 
சமநிலையுடன் அமைப்புக்குள்ளும் புமத்தும் 
தொடர்ந்த சமநிலையை ஏற்படுத்தவும் உதவுகிறது. 
இது ஒட்டுமொத்தத்தில் அமைப்பின் தன்-சீர்செய 

க்கும் தன்-ஒருங்கமைப்புக்கும் உதவுகிறது. இத்தத் 
தன் ஒருங்கமைப்பு என்பது ௨.யிரியல் அமைப்புகள் , 
சமூகம், சமூகத்திலுள்ள தன்-அஆள்கை எந்திரங்கள் 
இவற்றிற்கு மட்டுமே பொருந்தும் கோட்பாடன்று. 
இது கனிம இயற்கை உலகிலும் பரவலாகப் பயன் 
படுகிறது. எனவே தன் ஒருங்கமைப்பு என்பது 
பொருளின் பொதுவான ஓர் இயல்பு ஆகும். என்றா 
அம் குறிப்பிட்ட பொருளமைப்பின் சுட்டமைப்பு 
மட்டங்களைப் பொறுத்துத் தன் ஒருங்கமைப்பின் 
பண்புகள் மாறும். 

எடுத்துக்காட்டாக ஓர் ஆராய்ச்சி நிறுவனச் 
செயல்பாட்டு அளவின் வளர்ச்சி அந்த நிறுவனத் 

தன் அமைப்பைப் பெருக்கிக் கட்டமைப்பைச் கிக்க 
லுறச் செய்கிறது. அதை நிருவகித்தல் மற்றும் 

பேணிப் பாதுகாத்தல் என்ற இருவகைப்பணிகள் 
அமைப்பை நிலைப்படுத்துவதிலும் தொடர்ந்து 

வளர்த்துவதிலும் அமையும், இது தனித்தனி உட்பிரி 

வுகளின் திறமையையும் தானே இயங்கும் தன்மை
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யையும் பொறுத்து .அமையும். அடிப்படையில் 
ஆராய்ந்ததில் கன் ஒருங்கமைப்பும் தன் சீர்செயலும் 
அறிவியல் நிறுவனங்களை ஒன்றுகூட்டி. வளர்த்து, 
ஆராய்ச்சியையும் வளர்ச்சித் திட்டங்களையும் 
அவற்றுடன் ஒருங்களணத்து, அறிவியல் செயல் 
பாட்டுடன் செய்தித் தொடர்பு வசதிகளை 
அதுகரிக்கச் செய்கின்றன என்பது விளங்கியது. 
எனவே, சீர்செயல் என்பது இறுதியான செயல்பாடு 
மட்டுமன்று, அறிவியல் அமைப்புத் தன் ஒருங் 
கஇணைப்புப்படுத்தி வளர்த்தும் உயர்நிலைக் தன்மை 
வாய்ந்த நிருவாகச் செயல்பாடாகும். இச் செயல் 
பாடு பல்வேறு அளவுகளில் அறிவியல் செயல்பாட்டு 
நிருவாகத்தின் பல்வேறு மட்டங்களில் செயல்படு 

கிறது. அதாவது இது அறிவியல் புலத்தில் அரசின் 
கொள்கை முதல் ஆராய்ச்சிக்குழு வரை அ௭டுருவும் 
ஓர் அழ்ந்த செயல்பாடு ஆகும், 

நூலோதி ட . ன oe ் ன 

Shanin, Y., Science policy, Progress publishers, 
Moscow 1978, . ் ் 

அறிவியல். செயல்பாடு ் ் 

அறிவியல் செயல்பாடு என்பது புதிய, அறிவியல் 
அறிவைப் பெறுதல், ' மாற்றுதல், பயன்படுத்தல், 
இவை அனைத்தும் நிகழும் புற, ௮சுச் சூழ்நிலைமை 
கள் ஆகிய எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கும். . பொரு 
ளாதாரவியலாக அறிவியல் செயல்பாடு என்பதை 
அறிவின் பெரு, வளரும் சமூக மீளாக்கம் (social 
160100ம01100) என வரையறுக்கலாம். ' இது பொரு 
'னாயத உளவியல், உணர்ச்சித் தொடர்பான செய்தி 
கள் யாவற்றையும் உள்ளடக்கும். .. ன ் 

அறிவியலைவிட அறிவியல் செயல்பாடு என்பது 
மிக வளர்ந்த பொருளுடையது. 'இது அறிவியல் 
தொழிநுட்பப் புரட்சியின் ஈழ் நிகழும் ஒட்டு மொத் 
தச் சமூகப் பொருளாக்கத்தின் (உற்பத்தியின்) மாற் 
தங்கள் வளர்ச்சிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கே சுட்டும், 

ட... அறிவியல் செயல்பாடு, தானே . ஒரு: முதன்மை 
யான பொருளாதாரத் துறையாக அமைவதோடு 
.பிறுபொருளாதாரத் துறைகளின் இறமையின்பால் 
அவற்றின் வளர்ச்சியைப் பெருக்கும் காரணியாகவும் 
அமைகிறது.இது அறிவியலின் 8ழ்அமைந்த ஆராய்ச்சி. 
யாளர்களை மட்டும் அன்றி. அறிவியல்: வளர்ச்சி 
நிறுவனங்களில் வேலை :; செய்யும்: அனைவரையும் 
உள்ளடக்கும், இங்கு வேலை : செய்பவர்கள் இயல் 

பாகவே பல்வேறுமட்ட. முதிர்ச்சி, திறமை, படைப்பு 
நிலைகளில் அமைந்தாலும் அவர்களுடைய : தனித் 
தனிச் செயல்பாடுகள் : எல்லாம் அறிவியல் செயல் 
பாட்டின் தலைமைப் போக்கில் . ஒன்றியவையே. 
அறிவியலையும் அதன் நிறுவனத்தையும் தொகுத் 
தாய்வது அறிவியல் நிறுவனத்தில் செயல்படும் ஒவ் 
வொருமட்ட அறிவியல் செயல்பாட்டையும் மாற்றி 
வளர்க்க உதவும். காண்க, அறிவியல் நிறுவனம், " 

அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கியம் ' 
இது அறிவியல் அறிஞர்கள், பொறியாளர்கள், 
ஆராய்ச்சிப் பணியாளர்கள், ஓரளவு பொதுமக்கள் 
ஆகியோர் பரிந்து கொள்ளும்படியான அறிவியல் 
தொழில்நுட்பச் செய்திகளைத் : (6616ற05 and 
16010001௦2) தாங்கிய வெளியீடுகளின் தொகுதி, இது 
தோற்றத்தில் (௦128) உலகளாவிப்-  பரந்துபட்டது; 
மொழியில், அனைத்துலகத் தன்மையுடையது; 
பொருளடக்கத்தில், பன்முகமானது; வடிவத்தில் 
சிக்கலானது; தரத்தில் பல்வேறு வகைப்பட்டது; 
அளவில்" எல்லையற்றது; இதன் விலையோ அளவி 
ந்தது; இதனுடைய மதிப்பு மனிதகுலம் முழுவதும் 
பெருமைப்படத்தக்கது, | 

அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் அதை உ௨ள்ளடக் 
கிய அதன் இலக்கியமும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரிக்க 
முடியாதவை. கணிசமான நடைமுறைப்பட்டறிவோ 
முதல்நிலைத் தயாரிப்புப் , , படிப்போ. இல்லாமல் 
படிக்க முடியாத இவ்விலக்கியம் அறிவியல்... சாராத 
வருக்கு மிகவும் புிரியவொண்ணாத ஒரு நிலைமை 
யைக் கொண்டது. இதிலுள்ள தனித்தனியான ஏறப் 
புக் குறியீடுகள், கலைச்சொற்கள், சொ ,ற்பொருள்கள் 
அனைத்து அறிவியல், பொறியியல் கிளைகளுக்கும் 
பொதுவானவை; சிறப்புத் தன்மை உடையவை. ஒரு 
குறிப்பிட்ட , துறையில் பணி புரியும் , அறிவியல், அறிஞர்களும் பொறியாளர்களும் கூடப் பிற துறை 
களில் நிகழும் 'அறிவுப். பகுதியை; அதற்கான தயா 
ரிப்புப் படிப்பின்றிப் புரிந்து ' கொள்ளுதல் அரிதே! 
oes Violet trys 313741] உரி Varah cs ் அறிவியல் தொழில்நுட்பச் செய்திகளைத்- தாங் 
கும்" முதல்நிலை-- மூலங்கள், : தொழிற்சரலைகளில் 
உ.ற்பத்தித் தொழில்களுக்குப் பயன்படுத்தும் அறிவி 
யல், பொறியியல் சார்ந்த புதிய பயன்பாட்டு முறை 
களை. உருவாக்கிய மூல ஆராய்ச்9, , வளர்ச்சிப் பத 
(வேடுகளின் வெளியீடுகளாகும். இத்த : முறைப்படுத் 
தப்படாத தனித்தன்பையான “ஆக்கங்கள் . அவ்வப் 
போது ஆராய்ச்சிக் காலமுறை இதழ்களிலும் தனித் 
தனி ஆராய்ச்சி அறிக்கைகளிலும் பதிவுரிமைகளிலும்



கல்வி ஆய்வு நூல்களிலும் (41856718(1008), பொருள் 
, தயாரிப்பாளர்களின் தொழில்நுட்பச் செய்தி ஏடுகளி 

லும் (001161106) வெளியாகின்றன. - 

முறைப்படுத்திய பணிகளும் தொகுப்புகளும், 
முதல்நிலை மூல இலக்கியத்திலிருந்து அறிவியல் 
தொழில்நுட்பச் செய்தியைத் தொகுத்த இரண்டாம் 

நிலை மூலங்களாகவே அமைகின்றன. இவை கைந் 
நூல்களாகவும் (1180 6௦௦%), கலைக்களஞ்சியங் 
களாகவும், பாடநூல்களாகவும், துணை நூல் பட்டி 
யல்களாகவும், கண்ணோட்டங்களாகவும், சுருக்கங் 
களாகவும், பொருள்சுட்டு வரிசைகளாகவும், பார்வை 
நூல்களாகவும் மொழி பெயர்ப்பு நூல்களாகவும் 
வெளியாகின்றன. இலக்கிய வழிகாட்டி, ஆட்கள்,நிறு 
வனங்கள், பொருள்கள் பற்றிய. வழிகாட்டி நூல்கள், 
கல்விப் பாடநூல்கள் ஆகியவை அறிவியல் தொழில் 
நுட்பத்தின் மூன்றாம் நிலை மூலங்களாய் அமைகின் 
றன. பொதுமக்களுக்கான அறிவியல் சார்ந்த நூல் 
கள், வாழ்க்கைக் குறிப்புகள், வரலாறுகள் ஒத்தபிற 

தொழில்நுட்பம் சாராத வெளியீடுகள் ஆகியவை 
அறிவியலைப்பற்றிய நூல்கள் எனக்கொள்ளப்படு 
கின்றனவே தவிர, அறிவியல் நூல்களாகக் கொள்ளப் 
படுவதில்லை. 

அறிவியலின் முதல்நிலை மூலங்கள் 

இவை அடிப்படை ஆராய்ச்சி, பொருள் பதி 
வுரிமை, தயாரிப்பாளர் இலக்கியம் ஆகிய பதிவேடு 
களைக் குறிக்கும், Ot 

காலமுறை இதழ்கள். அறிவியல் தொழில்நுட்ப 
இலக்கியத்தின் முதல்நிலை வகையினத்தில் பெரும் 
பகுதியாக அமைவன காலமுறை இதழ்களே (06110- 
010815). காலமுறை இதழ்கள் என்பவை சுற்றிதழ்கள் 
(journals), செய்தி இதழ்கள் (ய1161105), செய்திப் 

, பரிமாற்ற இதழ்கள் (2812011009), செய்தி நிகழ்வு ' 
இதழ்கள் (0006601125), வரிசைத் தொகுப்பு (9271818) 
வெளியீடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும். இவை 
ஒழுங்காகத் தொடர்ந்து எண்ணிட்ட வரிசையில் 
வெளியிடப்படுகின்றன. செய்தித் தாள்களும், ஆண் 
டி.தழ்களும் இதில் சேரா. உலகம் முழுவதும் பரவிய 
அ.றிவியல் காலமுறை இதழ்களின் ஒட்டுமொத்தப் 
பட்டியல் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை, வெளி 
வரும் கால இதழ்களில் எவை அறிவியல் சார்ந்தவை? 
எவை தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவை? எவை ஆராய்ச்சி 

. சார்ந்தவை? என்ற வகைபாட்டைப்பற்றிய முழுமை 
யான கருத்தொற்றுமையும் ஒப்புதலும் 'இன்னும்' 
உருவாக்கப்பட்வில்லை. என்றாலும் 1975இல் உல 
கின் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் காலமுறை இதழ்கள் , 
எண்ணிக்கை 40,000 தனித்தனித்: தலைப்புகளில் 
இவை வந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டது. இந்த ' எண் 
ணிக்கை ஆண்டுதோறும் வளர்ந்துகொண்டே "செல். 
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கிறது. இந்த ஒவ்வொரு காலமுறை இதழும் ஆண் 
டுக்குச் சராசரியாக 85 கட்டுரைகள் வெளியிடுவதா 
கப் புள்ளி விவரம் கூறுகிறது. சில இதழ்கள் தோன் 
றியதும் சில இதழ்கள் மறைவது ஓரளவுக்கு மொத்த 
எண்ணிக்கையை மாற்றாமல் இருக்கச் செய்தாலும் 
வெளியிடப்படும் கட்டுரைகளின் ஒட்டுமொத்த நீளம் 
ஆண்டுதோறும் நிலையாக அதிகரித்துக்கொண்டே 
வருகிறது. இந்த வளர்ச்சி 10, 15 அண்டுகளில் இரு 
மடங்கு ஆகிறது. கிட்டத்தட்ட 95 விழுக்காடு அடிப் 
படை அறிவியலின் இலக்கியம் வரிசைத் தொகுப்பு 
களாகவே வெளிவருகின்றது என்று கணிக்கப் 
பட்டது. 

ஏறத்தாழ 100 நாடுகள் தொடர்ந்து அறிவியல் 
தொழில்நுட்ப இயலில் ஆராய்ச்சிச் சுற்றிதழ்களை 
வெளியிடுகின்றன. இவை 50-க்கும் மேலாகப் பல் 
வேறுபட்ட மொழிகளில் வெளியாகின்றன. இவற் 
றில் 50 விழுக்காடு ஆங்கிலத்திலும் 20 விழுக்காடு 
ரஷ்ய மொழியிலும், 7 விழுக்காடு ஜொமன் மொழி 
யிலும், 5 விழுக்காடு ஃபிரெஞ்சு மொழியிலும், 4' 
விழுக்காடு ஜப்பான் மொழியிலும், 3 விழுக்காடு 
இத்தாலி, ஸ்பானிஷ் ஆகிய மொழிகளிலும் வெளி 
யாவதாகக் கணிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு மொழியின் 
பயன்பாடும் பாடத்துக்குப் பாடம், நாட்டுக்கு நாடு 
வேறுபடுகிறது. 

காலமுறை இதழ்களின் உள்ளடக்கம் பொருளி 
௮ம் தொழில்நுட்ப மட்டத்திலும் வேறுபடுகின்றன. 
தொழில், அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த 
கழகங்கள் அடிப்படை ஆராய்ச்சியையும் செறிவான 
தொழில்நுட்பக் . கூறுபாடுகளையும் அளக்குவிக்கும் 
போது தொழிற்சாலைகளும் தொழில்துறைக் 
கழகங்களும், தனியார்துறை வெளியீட்டாளர்களும் 
நடைமுறைக்கேற்ற மக்கள் படிக்கத் தகுந்த கூறு 
பாடுகளை ஊக்குவிக்கின்றன, என்றாலும் இக் 
கழகங்கள்கூட தாம் வெளியிடும் செய்தியின் தம்பகம், 
சான்றாதாரம், மதிப்பு ஆகியவற்றை QUT ESS 
தக்க வல்லுநரை அமைத்து வெளியிடும் செய்தி 
களைத் தரப்படுத்துகின்றன. பிற : நிறுவனங்கள், 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், பல்கலைக் கழக ஆய்வு 
நிலையங்கள், அரசு அமைப்புகள் ஆகியவையும்கூட த் 
தத்தந் துறையின் சிறப்புச் செய்திகளைக் காலமுறை 
இதழ்களில் வெளியிடுகின் றன. 

கருத்தரங்கு அறிக்கைகள், அறிவியல் . தொழில் 
நுட்ப இலக்கியத்தின். முதல்நிலை மூலத்துக்கு உள் 
நாட்டு, அனைத்து நாட்டு மட்டங்களில் நிகழும் 
மாநாடுகள், கருத்தரங்குகள், உரையாடல்கள், கூட் 
டுக் கருத்துப் பரிமாற்றங்கள், செய்தி அரங்குகள், 
பணி அரங்குகள், தொழில்நுட்பக் கூட்டங்கள் ஆகி 
யவைகளில் வெளியிடப்படும் அறிக்கைகள் பேரளவு 
வளம் கூட்டுகின்றன என்றாலும் . இவை சீரற்ற.
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முறையில் - பொத்தாம்பொதுவில் நடப்பனவே. 
இந்த அறிக்கைகள் பல்வேறுபட்ட கால இடைவெளி 
களில் இந்தக் கூட்டங்களை நடத்திய நிறுவனங்க 
ளால் முழுவதுமாகவோ, பகுதியாகவோ திரட்டப் 
பட்டு வெளியிடப்படுகின்றறை இவை கருத்தரங்கு 

அமைத்த நிறுவனங்களாகலோ,கருத்தரங்கின் தாய்த் 
துறை சார்ந்த கழகங்களாலோ, தஇறமை மிக்க தனி 
யார்வெளியீட்டகங்களாலோவெளியிடப்படுகன். றன. 
தொடர்புள்ள காலமுறை இதழ்களுக்கு மிகைநிரப் 
புக் கட்டுரையாகவோ, நூலாகவோ இவை வெளி 

வருவதுண்டு. சல நேரங்களில் அவை வெறுமனே 
துணை நாழ் பட்டியலில்குறிக்கப்படுவதுண்டு அல்லது 
அவற்றின் சுருக்கமான விவரங்கள். அடிக்கடி வேறு 
கட்டுரைகளில் தரப்படுவதுண்டு. சில சமயங்களில் 
அவை முன்னரே அச்சடிக்கப்படுவதால் பின்னர் 

வெளியிடப்படாமலே நின்று விடுவதுண்டு, இவை 
கருத்தரங்குக்குச் சென் றவர்களுக்கு மட்டுமே கடைக்' 
கும், அல்லது கட்டுரை எழுதியவர்களுக்கு மட்டுமே 

கிடைப்பதுண்டு, இத்தகைய கருத்தரங்குகள் 
தொடர்பான. முன் அறிவிப்புகள் அடிக்கடி கால 
முறை இதழ்களில் ஒழுங்காக வெளி வருகின்றன. 

ஆய்வுத் தனிநூல்கள் (Research monographs). 
இவை தனியாக வெளியிடப்படும் மூல அராய்ச், 
சியைச் சார்ந்த அறிக்கைகள் ஆகும். துறை வல்லு 
நர்களுக்கே புரியக்கூடியவையாகும். அல்லது செந் 
தரச் சுற்றிதழ்கள் வெளியீட முடியா தவைகளாகவும் 
இருக்கலாம். ஒவ்வோர் ஆய்வுத் தனி. நூலும் 
தன்னளவில் , மூழுமையானது. . நூலின் ஆரியரின் 
மூலமான வெளியிடப்படாத செய்தகளை வெளி 
யிடும் முன் அவர் காலத்துக் கோட்பாட ற்ற நடை 
முறைகளைப் பற்றிய சுருக்கமான வீவரங்கள் இதில் 
தரப்படுகின்றன. ' இவை..ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் 
தனித்தனிப் . பகுதிகளுக்காகத் தொடர்ந்து Gael 
யிடப்படும் நூல்களாகவும் பல நேரங்களில் உருவா 
கின்றன. ட் | ட தரன் ட நறு வரர் 

ஆய்வு , அறிக்கைகள் (Research reports). ஒரு 
நாட்டின் அரசு உருவாக்கும் வளர்ச்சித் இட்டங்கள் 
பற்றிய ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் அறிவியல் தொழில், 
நுட்ப இலக்கியத்தின் மூல வளங்களாய் அமைந்து 
வீடுகின்றன. இந்த அறிக்கைகள்.மிக எளிய இலக் 
கிய வடிவம் உடையவை. ' வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
இடையிடையில் தரப்படும் முன்னேற்ற அறிக்கை 

் களில் விரிவான ஆராய்ச்சிச் செய்திகள் 'தரப்படுவ 
தால் திட்டத்தின் முழுமையான ஆராய்ச் அறிக்கை ' 
களில் எல்லா விவரங்களும் தரப்படுவதில்லை. அவ் 
வப்போது தரப்படும் முன்னேற்ற ' அறிக்கைகள் sD 
கால மேற்பார்வை 'அறிக்கைகளாக' அமைகின்றன. ' 
தற்கால முன்னேற்ற அறிக்கைகளில் முழு ஆராரய்ச்சித் ' 
திட்டத்திற்கு உதவு£ற செய்திகள் மட்டுமில்லாமல்" 

தளர்த்துகிற செய்திகளும் அடங்கி இருக்கலாம். 

இந்திய அரசின் Sip ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் உரு : 
வாக்கி ஊக்குவிக்கப்படும் ஆராய்ச்சித் இட்ட அறிக் 
கைகள் அந்தந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களால் வெளி 
யிடப்படுகன்றன, இந்த அரசின் பல்வேறு அரசுத் 
துறைகளில் பல்வேறு அறிவியல் தொடர்பான 
ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவை 
நிறைவேற்றப்படும் நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பீடு 
கினறன. இந்த ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் குறிப்பிட்ட 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் சுற்றிதழ்களிலும் செய்தி 
இதழ்களிலும் 'சுருக்கங்களாக .... வெளியீடப்படு 
கின்றன. ்் ் 

ஆராய்ச்சி முன்அச்சுப் படிவங்கள்" (2£ஷ1ஈ(6) 
17ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட 
துறையீல் அனைத்துலக ' மட்டத்தில் ஒன்றுகூடும் 
அறிஞர்கள் எதிர்கால ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக் 
காக முன்னரே வகுக்கின்ற நெடுநோக்குத் திட்டங் 

- களை. இந்த ஆராய்ச்சி முன்அச்சுப் படிவங்கள் 
விளக்கும், 

். பதிவுரிமை (Patents). தயாரிப்பாளர்களின் 
பொருள் பதிவுரிமைகள் அவர்கள் கண்டுபிடித்த 
புதுமைப் புனைவுகளின் விவக்கங்களைக் கொண்டு 
அமைவதால், இவை அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக் 
கியத்தின் மூல வளத்தைப் பெருக்குகின்றன. தொழில் 
நிறுவனங்களாலோ, பொறியாளர்களாலோ, வேதி 
யியல் அறிஞர்களாலோ இந்தப்' பதிவுரிமைகள் 
அவற்றினுடைய . விளக்கங்களுடனும் . பயன்பாடு 
களுடனும் பல இதழ்களில் வெளியிடப்படுகின்றன. 
இந்தப் பதிவுரிமைகள் அந்தந்த நாட்டுப் பதிவுரிமை 
அலுவலகங்களில் காலமுறையில் செய்தி இதம்களா. 
கசுவோ சுருக்கமான அறிக்கைகளாகவோ வெளியிடப் 
படுகன் றன, இதற்காகப் ,பதிவுரிமைச் சட்டம் என. 
ஒரு சட்டம் அனைத்து நாடுகளிலும் நிலவுகிறது. 

, கல்வி ஆய்வுநூல்கள் (Dissertations). - இவை 
கல்லூரிப் பட்டம் தருவதற்காகச். செய்யப்படும்: 
ஆய்வு நூல்கள், வேறு எந்த : காலமுறை இதழ்களி . 
அம் வெளி வராத செய்திகளை இவை உள்ளடக்கு 
கின்றன, எனவே இவையும் , அறிவியல் தொழில்: 
நுட்ப இலக்கிய முதனிலை . மூலங்களாகும். க 

..., பொருள் உற்பத்தியாளர்களின் இலக்கியம் (38௨ா- 
facturers Literature).@55 Qeatuli@aer குறிப்பிட்ட 
பொருள்களின் சறப்புநிலைச் செய்திகளையும் அவற் . 
றின் வளர்ச்சியையும் அறிய உதவுகின்றன.” இந்தச் 
செய்திகள் வேறு. எங்கும் .. வெளியிடப்படாததால் 
அறிவியல். தொழில்நுட்ப முதல்நிலை மூலங்களாய் - 
அமைகின்றன. . இவற்றிற்கான . எடுத்துக்காட்டுகள், . 
தொழில்நுட்பச் செய்தி வெளியீடுகள், saad



தாள்கள், விலைப் பட்டியல்கள்,தயாரிப்பாளரின் சாத 
னங்களை 7 விளக்கும் வெளியீடுகள் 'ஆசியவையாகும், 

இரண்டாம் நிலை மூலங்கள் :: °° 

இரண்டாம்நிலை மூலங்களாகக் கீழுள்ள மூவகை 
இலக்கியங்கள் அமைகின்றன. இவை பெரும்பாலும் 
மேற்கோள் (reference) நூல்களாகும், ன 

‘d. முதனிலை இலக்கியத்தில் இருந்து தெரிந் 
தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பற்றிய பொருள்சுட்டு 

கள் (101௦68), ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் வெளி 
யாகிய ஆராய்ச்சிகளின் பொருள்சுட்டுகள், துணை 
நூல் பற்றி. அறிதல், பொருள்சுட்டு ' வரிசைகள், 
சுருக்க வரிசைகள் (abstracts) ஆகியவை கேோண்றனை. 

"ayo Be apiguilona இலக்கியத்தில் கள ஆய்வு செய்து 
குறிப்பிட்ட துறையின் . இருப்பு நிலையை அறிதல், 
அண்மைக்காலப் பின்னணியை ஆய்தல் அல்லது 
குறிப்பிட்ட பாடத்தின் வரையறைபடுத்தப்பட்ட 
செய்திகளைத் தொகுத்தல். போன்ற பணிகளைச் 

செய்யும் கண்ணோட்டங்கள், பாட நூல்கள், ஆய்வுத் 
தனிநூல்கள்,. சுருக்கத் தொகுப்பு வரிசைகள் ஆசி 
யவை oi a ப தை - 

ஆனி 3: வாழ்க்கை விவரம், ' வரலாறு, கோட்பாடு 

கள், சொற்பொருட்கள் சமன்பாடுகள், செய்முறை 
கள், 'வாய்பாடுகள், ” உண்மைகள். ் 

உள்ளடக்கிய '' நூல்கள், ் இந்தச் செய்திகளை ' முத 

னிலை இலக்கியத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட ஒழுங்கில் 
தொகுத்த செய்திகளை அறிவதற்கேற்றபடி அமைக் 
கப்பட்ட அகரமுதலி, ' கலைக்களஞ்சியம், , CNH ITED 
soir HONE! UTitonc நூல்கள், ப்ட்டியல் தொகுப்பு 
நூல்கள் ஆகியன இவ்வகையைச் : சாரும். தொழில் 
நுட்ப 'மொழிபெயர்ப்புகள் ' பிறிதொரு வகையான 
அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கிய வகையின் இரண் 
டாம்நிலை மூலங்களாகும். இந்த மொழி பெயா்ப்பு 
கள் ' முதனிலை, ் இரண்டாம்நிலை,” மூன்றாம்நிலை 

இலக்கியங்களிலிருந்தும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருந் 
தாலும் அவை மூல வெளியீட்டிலிருந்து . தொகுக்கப் 
பட்டவைபோல * 'இரண்டாம்நிலை மூலங்களாகக் 
கருதப்படும், மொழி பெயர்ப்பு என்பது அறிவியல் 

தொழில்நுட்பத்துக்குப் ” 'புதியதன்று ' என்றாலும் 
3957க்குப்... பிறகு. உருசியம்,. சீனம், ஜப்பான் 
போன்ற . பிற மொழிகளிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு 
மொழி பெயர்த்தல் , பல அரசுகளாலும் சமூகங் 
களாலும் கல்வி, தனியார் துறை நிறுவனங்களாலும் 
உருவாக்கப்பட்டு , வருகின் றன. . மாறாக ஆங்கிலத் 
இலிருந்து மேற்குறிப்பிட்ட மொழிகளுக்கும் மொழி 
பெயர்ப்புகள் , செய்யப்படுவதுண்டு., ட 

வாட் பாரி 

11 

பெயர்த்து Sates Dee வருகின்றன. அவற்றில் 

“ஆகியவற்றை 

கட்டத்த” 350 காலமுறை இத்ழ்கள் மொழி. 
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குறிப்பிட்ட கட்டுரைகளோ, சுருக்கங்களோ, ஆய்வு 
நூல்களோ, வணிக மூலகங்களிலிருந்து பெறப்படும் 
அறிவியல் செய்திகளோ, வெளியிடப்பட்ட கட் 
டுரைகளின் பொருள்சுட்டுகளோ, சுருக்கவரிசை த் 
தொருப்புகிளா அடங்கும். ் ் 

பொருள்சுட்டு amaasr (Index types). கீழுள்ள 
துணைப்பிரிவு ..  பொருள்சுட்டுப் பணி வகைகளை 
விவரிக்கிஈ;து, . :... 

பொருள்சுட்டு (1॥ர௯). இறப்புமிக்க பெயர்; 
கலைச்சொல், தலைப்பு, இடம், கோட்பாடு, தத்து 
வம், 'அடிக்கோள்கள் (8௩1010), சிறப்புக் கருத்தினங் 
களை (0216801165), அவை அமையும் பக்க' எண் 
ணுடனும் பத்திக் குறிப்புடனும் அகர வரிசையில் 
தொகுத்த  செய்திவிவரம் பொருள்சுட்டு (11/61) 
ஆகும். இது குறிப்பிட்ட நூலின் பகுதியாகவோ, 
தனியாசவோ வெளியிடப்படலாம். இது அகரவ 1 
சையில் அல்லாமல் கால வரிசையிலோ, நிலப்பரப்பு 
இடஅமைப்பிலோ, எண் வரிசையிலோ, வேறு குறிப் 
பிட்ட முறைவரிசையிலோ அமையலாம். முறையாகத் 
தொகுக்கப்பட்ட பொருள்சுட்டு அகராதியில் அல்லது 
கலைக்களஞ்சியத்தில் உள்ள செய்தியைத் தேடு 
வோருக்குப் பயன்மிக்க கருவியாகும், : 

். துணைநூல். பட்டியல்கள். துணை நூல் பட்டியல் 
கள் என்பன குறிப்பிட்ட பாடம் அல்லது தனி மனி 
தனைப் பற்றிய முதனிலை, பிற மூலங்கள் தொடர் 
பான பார்வைகளின் வரிசைப் பட்டியல். ஆகும். 
இது கால வரிசையிலோ, அகர வரிசையிலோ அமை 
யலாம். இது முழுச் - : செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய 
தாசுவோ குறிப்பிட்ட' செய்திகளை மட்டும் தேர்ந் 
தெடுத்த தொகுப்பாகவோ சிற்சில இடங்களைச் 
சுட்டும் குறிப்புகளாகவோ மதிப்பீடு செய்வனவா 
கவோ அமையலாம், இது ஒரு பெருநூலின் செய்தி ' 
மூலங்களை அறிவிப்பதற்காக அந்த நூலில் பகுதி 
யாகவோ தனியாகவோ வெளியிட ப்படுகிறது. இது 
மேலும் கூடுதல் படிப்பிற்குத் தேவையான நூல் 
களைத் தரலாம்.அல்லது இங்குப் பேசப்படும் பொரு 
ளின் விவரமான விளக்கங்கள் மேலும் கூடுதலாக 
அமையும் நூல்களைக் குறிப்பிடலாம். இதுகுறிப்பிட்ட 
பாடம் பற்றிய எல்லா மூலங்களையும் ஓரளவு முழு 
மையாக உள்ளடக்குவதோடு அந்த மூலங்களைத் 
தேடுவதையும் ,எனிமைப்படுத்துகிறது. - 

ர பொருள்சுட்டு 'வரிசைத் தொகுப்புகள். இது 5 cay 
துணை நால்பட்டியல் எனவும் அழைக்கப்படும். இது 
அவ்வப்பொழுது தற்கால முதனிலை மூல இதம் 
களில் வெளியாகும் கட்டுரைகளின் தலைப்புப் 
பற்றிய பொருள்சுட்டுத் தொகுப்பாகும். இது புதி 
தாக வெளியிட்ட ' நூல்களையோ, தனியாக வெளி '
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யீடப்பட்ட கட்டுரைகளையோ, செய்திக். குறிப்பு 
களையோ, உள்ளடக்கும். இது ஒவ்வொரு பாடத் 
இற்கும் அகரவரிசையில். அமைக்கப்படுகிறது. இது 

வாரஇதழாகவோ, மாதஇதழாகவோ தொடர்ந்து ' 
வெளி வருகின்றது. சில பொருள்சுட்டு வரிசைத் 
தொகுப்புகள் குறிப்பிட்ட இதழ்களை மட்டும் 'முழு 
மையாக வரிசைப்படுத்தி. வெளியிட, 'பிற குறிப் 
பிட்ட துறை பற்றிய எல்லா இதழ்களிலும் . வெளி 
வரும் செய்திகளைத் தேர்ந்து எடுத்து வெளியிடப்படு 
வதுண்டு. இது தற்கால . ஆய்வுக் . கட்டுரைகளைத் 
தேட உதவும்... இவை தற்காலத்தில் கணிபொறி 
மூலம் தொகுத்து அச்சடித்து வெளியிடப்படுகின்றன, 

இந்தச் செய்திகள் . நாடாக்களிலும் ' பதிவு : செய்து 
விற்கப்படுகின்றன.-:; கடந்தகால .. இலக்கியத்தைத் 

தேடுவதில் இத்தகைய, தொகுப்புகளினை இணைத் 
துத் தைத்துக் கட்டடம் (610102) செய்யப்பட்ட 
நூல்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. . > ~ 

- சுருக்கக்குறிப்பு வரிசைத் தொகுப்புகள். இதுவும் 
ஒரு நடப்புத் துணை நாற்பட்டியலே, சிறப்பான 
தலைப்புகள், புதிய . ஆராய்ச்சித் தனி நூல்கள், 
அறிக்கைகள், ப.இவுரிமைகள். முதனிலை மூல . வெளி. 
யீடுசள் ஆகியவற்றைத் தொகுத்து. அவற்றின் , உட், 
பொருளைச் hae தொடர்ந்து வெளியிட்ப்படும் 
இதழ்களே இவை ஒவ்வோர். இதழிலும் பல்வேறு 
பாடங்களைப் பற்றிய 'தலைப்புகளின். சுருக்கக் குறிப் 
புகள், அறிக்கைகள் ஆயைவை இவற்றில் வெளியா 

கும். எல்லாச் சுருக்கக் குறிப்பு வரிசைத் தொகுப்பு 
களும்” (Abstract | serials) ' "GO துறையில் 
வெளிவரும் எல்லா இதழ்களிலும் உள்ள முக்கிய 
மான் செய்தியின் ' சுருக்கக் குறிப்புகளை "வரிசைப் 

படுத்தித்தரும், இத்த, இதழ்கள் குறிப்பிட்ட கால 
முறையில் . "வெளிவரும், இவற்றினுடைய விரிவான 
ஓராண்டு . அல்லது பல்லாண்டுப் ' பொருள்சுட்டுத் 
தலைப்புகள் ஆரியர், '' பாடம்'. ் பதிவுரிமை, வாய் 
பாடு, ௮ அறிக்கை, எண் ஆசியவற்றை வரிசைப்ப்டுத்து 

வதுண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட. இதழின் “ செய்தியைச்: 
சுருக்கித் தருவதுடன்: தனித்தனி அட்டைகளில் இதே 

சுருக்கக் "குறிப்புகள் 'அச்சட்டுத் துறையிட்டு . அடுக் 
கித் தொடர்ந்து வெளியிட ப்படுவதுமுண்டு. இப்படி. 
வெளியிடப்படும்" அட்டைகள் ஓராண்டுக்கு ஒருமுறை 
அடுக்கிக் கட்ட்டம் "செய்து , 'நூலாக்கப்படுவ துண்டு; 
தற்போது இப்பணிக்கு .. கணிபொறிகளும் BTL TS 
களும்: பயவ்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தச் சுருக்கக் 
குறிப்புகளை . நுண்படல (microfilm) வடிவிலும் 
தொகுக்கலாம். இது” தலைப்பு'த் 'தொகுப்பைவிட 
சுருக்கத் தொகுப்பு, ' நடப்பு முதனிலை இலக்கியம் 
பற்றிய மிகவும் விரிவான செய்தியைத் ' தரும்." 'இவற் 
றில் தரப்படும் செய்தியின் அளவும் அதிகமாக இருக் 
் கும். எனவே மிக: அழ்ந்த ஆராய்ச்சிக்கு இவை பயன்' 

. படும், இதன்மூலம் உலகம் முழுவதிலும்” நடைபெறும் 

அறிவியல் . முன்னேற்றங்களைத், துறை Staite 
அறியமுடியும். இவை செய்தி நூலாக மட்டுமின்றித் 
தற்போதைய நிலையை அறிய , அதவும் களஆய்வுக் 
கான மூலமாகவும் உதவும்... 

கள ஆய்வு வசைகள், : கீழுள்ள; 'துணைப்பிரிவு, 
பார்வை நூல்களைப் ? பத்திய களஆய்வு வகையினங் 

களைத் தருகிறது. . PAR ட கவிக்கு 
ஆ es 

. கண்ணோட்டங்கள், கண்ணோட்டங்கள் (reviews) 
என்பன பொருளாதாரக். கண்ணோட்டத்திற்குப் 
பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட; பாடத்தில். வெளியான ‘(YS 
னிலை இலக்கியத்தைக் கண்ணோட்டமிடும் , பாடம் 
பற்றிய களஆய்வு ' விவரம் . ஆகும், சிறந்ததொரு 
கண்ணோட்டம், : நடப்பு: இலக்கியத்தைத் திரட்டி, 
செய்திகளைத் தொகுத்து, . அவற்றின் . ஓட்டுறவை 
ஆராயும், மேலும் அது ஆராய்ச்சித் தடத்தின் எதிர் 
கால நெறியைச். சுட்டும். ஓர் உயர்நிலை" அல்லது 
மதிப்பீடு “ செய்யும் " கண்ணோட்டம் - குறிப்பிட்ட 
துறையில் 'நிகழும் பணிகளின்” குறிப்பாக அத்துறை 
யில் ஏற்பட்டுள்ள வெளியீடுகளின் முழுத் "தொகுப்பு 
ஆகும். கண்ணோட்டம் ஓராண்டில் :“அல்லது ஒரு 
கால் ஆண்டில் அல்லது அரு. மாதத்தில், சார்புடைய - 
கட்டுரைகளின் - உறவை _ 'ஆய்வதாகவோ'. மு.தனிலை 
மூலப் பாட ' இதழில் 'அப்பாட்ம்” 'பற்றிய வரலாற்று 
முறை மதிப்பீட்டு ஆய்வாகவோ அமையலாம். கண் 
ணோட்டத்தில் "தரப்படும். பார்வை” * வரிசைப்பட்டி 
யலில் மிக விரிவான. தெளிவான ,; பாடம் பற்றிய 
துணை நூல் பட்டியல்களைக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 
வெளியிடும்; கண்ணோட்டத்தின் ' ஒரு. குறைபாடு 
முதனிலை மூலங்கள் 'வெளிவரக்காலத் தாழ்த்தம் ஏற் 
படுவதே. மற்றொரு குறைபாடு குறிப்பிட்ட பாடம் 
பற்றிய தக்க வல்லுநரைக்கண்டுபிடிப்பதாகும். இருந் 
தாலும் கண்ணோட்டங்கள் ' அறிவியல் தொழில் 
நுட்ப "இலக்கியத்தில் மிகச்சிறந்த' இட்த்தை uA Ss gb 
கொண்டதென அனைவரும் ; கருதுகின்றனர்.” தக்க 
வல்லுநர் : இடைப்பதும் . இதழ்: வெளியீட்டுத். தாம 
தத்தைத் தவிர்ப்பதும் அறிவியல் சமுதாயம் முழுவதற் 
கும் தேவையான . அன்றாட : கண்ணோட்டங்களை 
உருவாக்கி வெளியிட் வழி வகுக்கும். ப பர்மா 

ஷி ரை அட்ட? ன 

் ் மூல்ப்பாடநூல் ட (0 ஒரு மூலப்பாட நூல் 
என்பது அது எழுதப்படும் “காலத்தில் ' அப்பாடம் 
ப்ற்றிய முழுமையான நன்கு.தொகுக்கப்பட்ட முறைப் 
படுத்தப்பட்ட சான்றாதாரம் உடைய ஒருங்கிணைந்த . 
சுருக்கமான ' நூல் ' "AED. QOH "குறிப்பிட்ட । பாடத் 
இன் 'அடிப்படையை அறிய இந்த நூல்கள் ' "உதவும், 
முன்னேறிய ஆராய்ச்சிக்கு" இந் நூல்கள் அடிப்படை 
உண்மைகள், செய்முறைகள், கோட்பாடுகள், சிறப்பு 
விளக்கங்கள் ' ஆயெவற்றைத் தருகின்றன. “மேலும், 
இவற்றின் 'வளர்ச்9),' “ஒட்டுறவு,' ' நம்பகம்: “ஆதிய



வற்றையும் இந்நூல்கள் விளக்கும். ஒரு மூலப்பாட 
நூல் என்பது ஒரு பார்வை நூலுக்கும் (164616006 
௦௦19) ஒரு ' கல்வீப் பாடநூலுக்கும் (16௩1 book) 
உடைய எல்லாச் இறப்பியல்புகளையும் ஒருங்கே 
தருவதாகும், பல தொகுதிகளாக வெளியிட படும் 
பிரிட்டன், ஜெர்மன், அமெரிக்கக் கல்விநூல்கள் 
இத்தகைய: மூலப்பாட நூல்களுக்கு நல்ல எடுத்துக் 

காட்டுகளாகும். இதனுடைய ஒரு: குறைபாடு இது 
விரைந்து பழைய நூலாக மாறிலீடுவதே. இந்தநூல் 

தொகுதிகள் வெளியிடுவதற்குள் முதலில் வெளியிட்ட 
தொகுதிகள் பழையவையாகிவிடும். இங்கும் கால 
தாமதம் என்பது தவிர்க்க இயலாததே, இந்தப் 

பணியில் உள்ளடங்கிய அறிவு, திறமான நுட்ப 

ஆற்றலால் உருவாவதே தாமதத்திற்குக் காரணம். 

இந்த: வெளியீடுகளின் காலம் தெளிவாகக் குறிப் 

பிடப்பட்டால் இவை பயன்படும் எல்லை தெளிவாக 

அமைவதோடு இவற்றின் மதிப்பும் மிகும். ் 

' : “ஆய்வுத் தனிநூல்கள் (8400021௨1௯). ஓர் ஆய்வுத் 

தனிநூல் என்பது குறிப்பிட்ட பாடத்தின், சிறிய 

தொரு பாடநூலாகும். ஒரு அறிவுத் , துறையின் 

ப்ரப்பில் ஒரு தனிப்பிரிவு * அல்லது பகுதி பற்றிய 

அறிவு நூலாகும். எனவே இதிலுள்ள செய்திகளில் 

நடப்புநிலை விவரங்களை உள்ளடக்குதல் எளிதாகும். 

இது அடிக்கடி குறிப்பிட்ட பாட்த்தில் தொகைநூல் 

களாக : வரிசையாக ' வெளியிடப்படும். சிறப்புத் 

தொகுப்புப் பற்றிய எந்தவகை நூலும் ஓர் ஆய்வுத் 
“தனிநூலே.”' ஆராய்ச்சித் - தனிநூல்களும், கல்விப் 

பாடநாூல்களும் இதில் சேரும். ் ் 
“a ் 1 es wot. a 

் மேற்கோள் ''நூல்கள் (1678020௦06 180014). மேற் 

கோள் நூல்கள் கலைக்:!' களஞ்சியம், அகராதி, 

பார்வை நூல் 'அல்லது கைந்நூல், சிறப்பு உயர்நிலை 

பட்டியல்கள் ஆசியவற்றை ' உள்ளடக்கும். 
வடிய 4 

oe கலைக்களஞ்சியம்.' ்-  தலைக்களஞ்சயம் ' அல்லது 

அறிவியல் களஞ்சியம் கருத்துத் தொகுப்பு நூலாகும். 

இது ' கருத்தை  அகரவரிசைப்படுத்தி தனித்தனித் 
தலைப்புகளாக வெளியிடும். இது, அறிவின் எல்லாப் 

பகுதிகளையும் உள்ளடக்கும்.புதிதாகவோ குறிப்பிட்ட 

துறையை மட்டும் சார்ந்ததாகவோ இது அமையலாம், 

இந்நூல்களை எழுதும்முறை அவற்றுக்காக ஓதுக்கப் 

படும் 'இட் அளவைப் பொறுத்தது. இவை "விளக்க 

நிலையிலோ,லிவரிப்புநிலையிலோ,புள்ளியியல்விவர த் 

தொகுப்பாகவோ,' வரலாற்றியல் அமைப்பிலோ”: 

மதிப்பீடு செய்யும் ' போக்குடையதாகவோ- அமைய" 

லாம்,இதில் துறை வேறுபாடின்றினழுதும் காலத்தில், 
மதிப்போடு போற்றப்படும் எல்லாச் : செய்திகளை: 

யும் 'பாகுபாடின்றித் தொகுத்து வெளியிடவேண்டும். 
பொருளைத் தெளிவாக வீளக்கு,' படவிளக்கங்கள், . 

பட்டியல்கள், -* வரைபடங்கள், -” ஒளிப்படங்கள் 

அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கியம் 617 

கட்டப் படங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். 
வெளியிடும் நிறுவன த்தையும்கட்டுரைகளின் ஆசிரியா் 
களையும் பொறுழ்து இதனுடைய சான்றாதாரம் 
அமையும். மூலமேற்கோள்கள் தரப்படுவதும் உண்டு; 
தரப்படாமலும் அமையலாம். பல தொகுதிகளாக 
வெளியிடப்படும் அணுகு முறையில் தக்கதொரு 
பொருள்சுட்டும் அமையவேண்டும். தனிப்பாடத்துக்கு 
ஒரு தொகுதியாக வெளியிடப்படும் அமைப்பில் 
பொருள்சுட்டு பெரும்பாலும் தேவைப்படுவதில்லை., 
தலைப்புகள் அகரவரிசைப்படுத்தப்படாவிட்டால் 

பொருள்சுட்டு ஒரு கட்டாயத் தேவையாகும். 

கலைக்களஞ்சியம் என்பது அறிவின் பரப்பைச் 

சுருக்கித் தரும் நூல். இது குறிப்பிட்ட துறையின் 
கருத்துகளை விவாதிக்கும். புதியதொரு பாடத்துக்கு 
அதைப்படிக்க ஆற்றுப்படுத்தும், ஒற்றைத்தொகுஇக் 
கலைக்களஞ்சியங்கள் மேற்கூறிய பயன்களிலும் 
சற்றுக் குறைந்த பயனை உடையன, இது ஒரு விரி 

வான அகரமுதலி போல செயல்படும். 

அகராதி. . அகராதி என்பது சொல் தொகுப்பு 
நூலாகும். அறிவியல் தொழில்நுட்ப இயலில் HH 
ராதியின் நோக்கம் சொல்லுச்குரிய வரையறையைத் 
தருவதே, இந்த வரையறை கூடியவரையில் கலைச் 

சொல் அல்லாத சொற்களால் விளக்கப்படவேண்டும். 

இந்த வரையறை எந்தத்துறைக்குப் ' பொருந்துவது 
என்பதும் தெளிவாக்கப்படவேண்டும். சொல்லின் 
பிறப்பும் வரலாறும் ஒலிப்பு முறையும் தரப்படலாம், 
சில நேரங்களில் தக்க படங்களுடன் வரையறை 
களைவிட விரிவான எல்லையில் கலைக்களஞ்சியத் 
துக்கும் பார்வை நூலுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் 
செய்தியைத் தரலாம்; அல்லது சற்றே விவரிக்கலாம். 
இது சரியான தொழில்நுட்ப அறிவையும், அச்சொல் 
ஓக்குரிய  அச்சொல்லைப் பலுக்கும் முறையையும் 
கூறுவதோடு அச்சொல்லை வரையறுத்து .ச் 
சொல்லுக்கான மாற்றுப் பொருள்களையும் தரும். 

இரு மொழி அல்லது . பல மொழி.. அகராதிகள் 
சொற்களின் இணைகளை மட்டுமே .தரும். பொது 

வாகச் சில அகராதிகள் சொல்லுக்குரிய வரையறை 
களைக் கூறிவிட்டு அவற்றின் பிற மொழி இணை. 

களையும் தனியாக வரிசைப்படுத்தித் தருகின்றன. . 

- பார்வைநூல் அல்லது கையேடு (178௧ ந௦௦%).கு.றிப் 
பிட்ட ' 'பாடத்துறையில் -” உள்ள செய்முறைகள், 
தொழில்நுட்பக் கோட்பாடுகள், றெப்புச் ' செய்தி 
விவரங்கள் ஆகியவற்றைச் '“ செறிவாக, நடப்புச் 
செய்திகளை உள்ளடக்கியதாக, ஓரளவு முழுமையா 
னதாக, சான்றாதாரம்' உடையதாக, வெளியிடும் 
அறிவியல் தொழில்நுட்ப நூல் அத்துறையின் கைஏடு. 
அல்லது பார்வைநூல் எனப்படும், இதில் தரப்படும் 
செய்திகள் பெரிதும் பட்டியல்களிலும், வரைபடங்க 
ளிலும், வீளக்கப்படங்களிலும், “பிற படவிளக்கங்'
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களின் மூலமாகவும் அமையும். குறியீடுகள்,சமன் பாடு 
கள், வாய்பாடுகள், சொற் சுருக்கங்கள் 'ஆகியவை 

ஒரு தறைபற்றிய செய்திகளை ஒவ்வோர் கைஏடா 
கச் சுருக்க உதவுகின்றன. இவற்றைப் பயன்படுத் 
துபவருக்கு இத்துறைபற்றிய அகன்றாழ்த்த அறிவு 
உள்ளதாகக் கொள்ளப்பட்டு இந்நூல்கள் எழுதப்படு 

இன்றன.ஒரு நல்ல பார்வைநூலீன் 'தரம் அதில் தரப் 
பட்டுள்ள வீரிவான பொருள்குட்டு, நடப்பு நிலை 

மேற்கோள்கள், இறன் மிக்க ஆசிரியா் குழு, தக்கபடி, 
அச்சரு த்து வெளியீடுவதற்கேற்ற வடிவமைப்பு ஆகிய 
வற்றால் அமையும். கைஏடு என்பதன் பொருள், 
தொழில்நுட்பத் துறையீல் உடனடி முழுமை வாய்ந்த 

பார்வை நூல் என்று போருள்படும். பார்வை நூல் 
என்பதற்குச் செய்யவேண்டிய - - செயல்களை மிகை 
யாகச் செய்வதற்கான படிப்படியான (ழிமுறை 
களுள்ள அரக் என்பது பொருள். . 

் eM ete Ly 8 

” Apiaya’ பட்டியல்கள். , ஒரு சிறப்புத் துறையீனர்க்கு 
பயன்படும் வகையில் இயற்பியல், வேதியியல் பண்பு 
களைப் போன்ற: - மேற்கோள் :- விவரங்களைத் 
தொகுத்து, வகைப்படுத்தி அன்றாட்ச் செய்திகளை 
உள்ளடக்கி வெளீயிடப்படும் செந்தர : மேற்கோள் 
களின் விவரத் தொகுப்பு, சிறப்புப். பட்டியல்கள் 
எனப்படுசன்றன. அனைத்துலக. அறிவீயல் தொழில் 
நுட்பச் செய்திக்குழு (0௦431) 1966இல் அனைத்துலக 

அறிவியல், 

உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியச் ' செந்தர..நிறுவனம் 
an இந்தியப் Hepores செயல்படுவது. 

SEY ow 3 

aly 
Syaepea நிலை. மூலங்கள்" பட oy 

மூன்றாம்நிலை மூலங்கள் . 'சல்விப்பாட்நா்கள், 
வழிகாட்டிகள், ! - இலக்கியத் - ர cad eeu 
ஒற்றை உள்ளடக்கும், oe aS 

ட்ட 
டட பகை த இட. 

கட் 

கல்விப்பாட்நால்... செய்தி. அறிவிப்பு. நக்க. 
மின்றி ஒரு குறிப்பிட்ட. அறிவுத் ° ் துறையினைப் 
புரிந்து கொள்வதற்காக ,' உருவாக்கப்பட்ட , கல்வி 
கற்பித்தல் தொடர்பான ்  செந்தரப்படுத்தப்பட்ட ் 
நூலைக் *- கல்லீப்பாடநரல்' (text ௦0%) என்பர். 
இந்தப்பாட நூல்கள் கற்போரின் தரத்துக்கேற்ப HG 
மையிலும் 'அளவிலும் வேறுபடும். அறிமுகப் பாடம் 
முதல், மிச முன்னேறிய . ஆராய்ச்சி “ மட்டம் : வரை 
பாடநூல்கள் .வெளியிட்ப்படுவதுண்டு... “மிக , அடிப்” 
படையான பாடநூல்கள் ப அந்தத் - துறை. பற்றிய 

முன்பட்டறிவு இல்லாதவர்க்கு , எழுதப்படுபவை. ட 
இந்த ” நூல்களில் நெடுங்காலமாக . .: நிறுவப்பட்ட 
கோட்பாடுகள், கருத்துகள், தருக்க இயலாக விளக் . 
கப்பட்டுப் புதியபுதிய கருத்துகளும் கோட்பாடுகளும். 
மாணவர் புரிந்து. கொள்ளும் வண்ணம் விளக்கப். 

ஒன்றியங்களின் .:.' மன்றத்தால் : (1651) ' 

படும். மீக முன்னேறிய பாடநூல்கள் தமது உள்ள 
டக்கத்திலும் முறையான உருவாக்கத்திலும் கச்சித 
மான அமைப்பு முறையிலும் மூலப்பாட நூல்களை 
uyib(treatises) ஆய்வுத்தனி நூல்களையும் ஒப்பன? 

ட் வழிகாட்டிகள் , " (guides). இவை ஒரு ந குறிப்பிட்ட 
துறை அல்லது வகையைச் சார்ந்த காலமுறை இதழ் 
கள், பொருள் தயாரிப்பாளர்கள், ' நிறுவனங்கள், 

தனி மனிதர்கள் இன்ன பிறவற்றின் பெயர்கள், முக 
வரிகள், அகரவரிசையில் ' அடுக்கப்பட்ட தொகுப் 

பாகும். வழிகாட்டி நூல்களில் வகைப்படுத்தப்பட்ட 
பொருள் பற்றிய அல்லது நிலப்பரப்பு இடம் பற்றிய 
அல்லது குறிப்பீட்ட துறை பற்றிய துணை வரிசைப் 
பட்டியல்களோ, பொருள்சுட்டுகளோ அமையலாம். 
வழிகாட்டி நூல்கள். தனியாகவோ பல தொகுதிகளா 
கவோ பகுதிகளாகவோ துணைநிரப்புப்.. பகுதிகளா 
கவோ வெளியிடப்ப்டலாம், அவை அடிக்கடி திருத் 
தப்படலாம். வாழ்க்கை . Baur: வழிகாட்டிகள் 
ஐந்து” , அல்லது * பத்தாண்டு "இடைவெளியில் 
உருவாகிய ' a. 'வல்லுநார்களைப் , “பற்றிய நெய்து. 
களின் ் “தொகுப்புகளான. யார்... எவர்”. வகை 
நூல்களாக: ் வெளியிடப்பட்லாம். வணிகம்... மற்றும் 
பொருள் தொடர்பான வழிகாட்டி நூல்கள், ஆண்டுக் 
கொள்முதல் வழிகாட்டி (purchase guide). .நூல்களா 
கவோ, சில தொழிலக, ,, வணிகக், காலமுறை : இதழ் 
களாகவோ. வெளியிடப்படுகின்றன. -. . அவை பொரு 
ளின் மூலங்கள், பொருள் தயர்ரிப்பாளர்கள், பொருள் ் 
விற்பனையாளர்கள்; , பொருள்: ; உரிமையாளர்கள், 
பொருள்சளுக்கு நேரும் தீங்குகள், 'கப்ப்லில் அனுப் . 
பத் தேவையான விதிமுறைகள், பொருளின் தொழில் 

பெயர், பொருளின் தொழிற் குறியீடு ஆகியவற்றைப் 
பற்றிய . செய்திகளை உள்ளடக்கும், , தொழிலக வழி 
காட்டி நூல்கள் நகர மட்டத்திலோ, நாட்டு மட்டத் 
திலோ, தேசிய மட்டத்திலோ அனைத்துலக மட்டத் 
திலோ. வெளியிடப்படுகின் றன. இவற்றில் பொருள் 
தயாரிப்பாளர்கள், ஆ , தொடர்புடைய: அலுவலர்கள் 
அரசு . மானியங்கள். கருவி. எந்திரத்... 'தொகுதிகள்) 
விற்பனையாளர்கள், மூலதன... (முதல்) வளர்ச்சி, 
தொழிற்பெயர்கள்,' விளைபொருட்கள் பற்றிய செய்தி 
கள் ஆகியவை அடங்கி இருக்கும். கல்விக் கழகங்கள், 
தொழில்நுட்பக் கழகங்கள், ஆராய்ச். நிறுவனங்கள் , 

தொழில் வல்லுநர் குழுச்கள், 'கல்வி நிறுவனங்கள், 
அரசு: அமைப்புகள் : ஆகியவை: வெளியிடும். நிறுவன. 
வழிகாட்டி | நூல்கள், குறிப்பிட்ட . , நிறுவனத்தின் 
தோற்றம், பணி. , முகவரி, . அலுவலர்கள் பற்றிய 
செய்திகளை வரிசைப்படுத்தித் குரும், இதில் தரப்படும் 

செய்திகள் , ஒரு சிறு சமுதாய எல்லையிலிருந்து" உலக 

ளாவிப்.. பரவி நிற்கலாம். . காலமுறை. வழிகாட்டி. 
நூல்கள் குறிப்பீட்ட தலைப்பின் அல்லது பொருளின் 
விலை, வெளியீட்டாளர், வெளியீட்டு அடுக்கம்,



(frequency of publication) துணை நூல் . செய்திகள் 
ஆகியவற்றைத் தரும். அவற்றுள் சிலவற்றில் பொருள் 
சுட்டும் விளம்பர ஏற்பாடுகளும் அவை கிடைக்கும் 
நூலகங்கள் பற்றிய செய்திகளும் தரப்படுவதுண்டு. 
இன்னும் விவரமான காலமுறை வழிகாட்டி நூல்கள் 
மற்றும் பட்டியல்கள் ஒரு நாடு சார்ந்த அல்லது 
பாடம் சார்ந்த துணைநூல் பட்டியல்களாகத் தகுந் 

கனவே தவிர வழிகாட்டி நூல்கள் அல்ல, 

இலக்கிய வழிகாட்டிகள். இலக்கிய வழிகாட்டிகள் 
(literature guides) என்பன ஓர் ஆராய்ச்சிப் பணி 
யாளர் அல்லது துறை வல்லுநர் ஒரு குறிப்பிட்ட 
துறையின் இலக்கியத்தைத் தேட. உதவும் வழிகாட்டி 
நூல்களாகும். இவை அத்துறை பற்றிய செய்தி 
மூலங்களை விரைந்து தேடவும் திரட்டவும் உதவும். 
இலக்கிய வளங்களும், பணிகளும் இவற்றில் தரப் 
படும், இந்த வழிகாட்டி. நூல்களின் நோக்கம் ஒரு 
பொறியாளர் அல்லது அறிவியல் அறிஞர் தமது 
துறையில் அன்றாடம் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களை 

உடனுக்குடன் அறிய வழி வகுப்பதே. 

“ செய்தி அறிவியல் 

ஒர் இலக்கியத்தைத் தொகுத்து முறைப்படுத்தி 
மிக எளிதாக அணுகும் முறையை உருவாக்கும் 
பணியை, நூலகங்களும் செய்தி அறிவியலும் நிறை 

வேற்றுகின்றன. 

நூலகங்களின் பணி, ஒர் இலக்கியத்தைத் தொகுத் 
தல், தேக்கி வைத்தல், காத்தல், மீண்டும் பெற்றுப் 
பயன்படுத்தல் பற்றிய முறை, திறமை, அமைப்புகள் 
ஆகியவற்றைப் பற்றிக் சுவலைப்படும் நிறுவனம் 

நூலகமே. ஒரு நூலகத்தின் வேலை அந்நூலகத்தைப் 
பயன்படுத்தும் மக்களைப் பொறுத்தும், அந்நூலகம் 

தேக்கி வைக்கும் நூல்களின் துறைகளைப் பொறுத் 

தும் அமையும். 

குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சி நூலகம் 

அந்த துறையிலுள்ள சிறப்பு நிலை ஆராய்ச்சி இலக் 

இயங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும். இத்தகைய 

நூலகங்கள் அத்துறை சார்ந்த நூல்களையும் செய்தித் 

துணுக்குகளையும், கருக்காக,நூலகச்,செய்முறை ஆறி. 

வையும், ஆவண வைப்பு முறையையும், செய்தி அறி 

Swe’ முறையையும் பயன்படுத்தி, நூல்களையும் 
செய்திகளையும் பெற்று வகைப்படுத்தப் பொருள் 

வரிசைப்படுத்தித் தேக்கி, தேவையானபோது தேவை 

பானவருக்குத் தரும்... 

அனால். அறிவியல் தொழில் நுட்ப இலக்கியமோ 

் பரந்துபட்டது; பல மொழி வளமுடையது; .விலை 
மிக்கது; முழுமையற்ற முறையில் பரவி அமைவது. 
சரியான பொருள்சுட்டு அற்றது (என்றாலும், பிற 

இலக்கியங்களை வீட முறையான த]. எந்த ஒரு பெரிய 

அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கியம் 619 

நூலகமும் ஒரு துறை பற்றி வெளியிட்ட எல்லா 
நூல்களையும் பெற்று வைத்திருத்தல் முடியாது. பல 
துறைகளை உள்ளட க்கும்போது இது மேலும் அரிய 
செயலாகும். செய்தி தேடுபவர் அவர் எதிர்பார்ப் 
பதைவிடக் குறைந்த செய்தியுடனேயே மனநிறைவு 
கொள்ள வேண்டி நேரும். ஒர் ஆராய்ச்சிப் பணியா 
ளருக்கும் ஒரு தொழிற்சாலைக்கும் ஓர்' அறிவியல் 

துறைச்குட் நூலகத்தின் இந்தத் திறனின்மை ஓர் 
உயர்நிலையான உடனடியாகத் தீர்க்கப்படவேண் 
டிய சிக்கலாகும், இதைச் சிறப்புச் செய்தி நிலையங் 
களை உருவாக்கி ஓரளவு தீர்க்க முயலலாம். இந்த 
ஒவ்வொரு நிலையமும் குறிப்பிட்ட துறையிலுள்ள 
நூல்களைக் கொண்ட எல்லா நூலகங்களிலும் உள்ள 
செய்திகளைத் தொகுத்துத் தரும். குறிப்பிட்ட செய்த 
வேண்டுவோர் இந்த நிலையங்களுடன் தொடர்பு 
கொண்டு செய்தியைப் பெறுவான், 

நுண்வடிவ வெளியீடு, கணிபொறி முறைப் 
பொருள்சுட்டு, அச்சடிப்பு, ஒளிப்படலம் மூலமாக 
நாடா போன்ற மின்துகளியல் சாதனங்களைப் 
பயன்படுத்தி முழுமையான எந்திரமயமாக்கிய 
செய்தி அமைப்புகளை நிறுவல் ஆகியவற்றின் மூலம் 
நூலகப்பணிகள் மிகவும் சிறப்புற வழிவகை ஏற்பட் 
டுள்ளது. 

செய்தி ஆவண முன்னேற்றம் (Documenting 
ர0ஜா858). அறிவியல் தொழில்நுட்ப் இலக்கியத்தைக் 
கையாளும் முறையைத் தற்கால அறிலியல் தொழில் 
நுட்பவளர்ச்சி நன்கு தறமையுடன் வளர்த்து 
உ ருவாக்கியுள்ளது.இவைபல அனைத்துலக அறிவியல் 
தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களால் நிறைவேற்றப் 
படுகின்றன, ன டு 

செய்தி தேடல் துணைநூல்கள், &ழுள்ள பட்டியல் 
ஆங்கிலத்தில்அறிவியல்தொழில்நுட்பஇலக்கியத்தைத் 

தேட உதவும் துணை நூல்கள் பட்டியலைத் தருகிறது. 
இதில் இலக்கிய வழிகாட்டிகள், பொருள்சுட்டுத் 
தொகுப்புகள், பொருள் சுருக்க வரிசைத் தொகுப்பு 
கள், வழிகாட்டி நூல்கள் ஆகியவை அடங்கும். 

A. Literature guides 

R.T. Bottle and H. V. Wyatt; The Use of Bio- 

logical Literature, 2d ed., 1971, 

H. Coblans, Use of Physics Literature, 1975. 

_. D, Grogan, Science and Technology. An Intro- 
' duction to the Literature, 2d ed., 1973. 

M. Hyslop, A Brief Guide to Sources of Metals 
Information, 1973. 

J. W. Mackay, Sources of Information for the 

Literature of Geology, 1973.
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L. T. Morton, ed. Use of Medical Literature, 

1974. 

A.J. Walford, ed., Guide to Reference 

Material, 3d ed., vol. I: Science and Tech- 

nology, 1973. 

H.M. Woodburn, Using the Chemical Litera- 

ture, 1974, 

B. Indexing serials 

Applied Science and Technology Index, H.W. 
Wilson, 1958 (supersedes in part Industrial 
Arts Index, 1913-1957) 

Bibliography of Agriculture (compiled at the 
National Agricultural Library), Oryx Press, 
1979 — (Goverament Printing office,1941-1970), 

Current Programs: Life Sciences, Chemistry, 
Physical Sciences, Geosciences, Engineering, 

World Meetings Information Center, 1973— 

Index Medicus (compiled at the National Lib- 
rary of Medicine), Government Printing office, 
1880 — ; 

Science Citation Index, Iustitute for Scientific 

Information, 1963 — 

Translations Register ~ Index, National Transla- 

tions Center, 1971 — (SLA Translations 

Center, 1967-1971: supersedes OTS’s Technical 

Translations, published 1959-1967 and SLA’s 

Translation Monthly, published 1955-1958, 

C. Abstracting serials 

Atomindex (title varies), International Atomic 

Energy Agency, 1959 — (cf. Nuclear Science 
Abstracts, Government Printiag office, 1947- 

1976). . 

Biological Abstracts, Biosciences Information 
Service of Biological Abstracts, 1926— 

Chemical Abstracts, 
Service, 1907— | 

Engineering Index,Engineering Index Inc., 1884—- 

Government Reports Announcement & Index 

' (title varies), NTIS, 1971 -- (supersedes U.S: 
Government Research Reports, 1954-1964; 
and Bibliography of Technical. nape (title 

varies), 1946-1954) ட 

Official Gazettes - Patent Abstracts Section, 

Government Printing office, 1968— . 

Chemical Abstracts 

D. Directories 

Scientific Meetings, Special Libraries Associa- 
tion, 1957 — (regional, national, international) 

U.S. Library of Conyress, A Directory of In- 
formation Resources in tbe United States, 

Biological’ Sciences, 1972: Federal Govern- 
ment, 1974: Physical sciences and Eeginecring, 
1971. 

World Guide to Technical Information and 
Documentation Services, UNESCO, 1975 

(lists 476 in 93 countries), 

World List of Scientific Periodicals Published 

in the Years 1900-1960, 4th ed., 1963 (almost 

60,000 entries): suppiemented by New Periodi- 
cal Titles, 1960 ் 

நூலோதி 

1, Gray, J., and Perry B., Scientific Information. 

1975. 

2. IEEE Trans. Prof. Comm., PC - 16 (3);47-194, 

PC-16 (4) 204, 1973. 
3. Information, pt. 2: 

3 (3): 1-52, 1973. 

4, Information Hotline, March 1976. 
5, J. Doc., June 1967, and December 1985. 

6. Libr. Trends, April 1967, 

7 National Technical Information service, PR- 174 
‘January 1976, 

Reports, Bibliogrphies, 

அறிவியல் நிறுவனம் 

அறிவியல் செயல்பாட்டின் கூட்டு உழைப்புத் தன்மை 
வளரவளர அறிவியலின் முதன்மையான உறுப்பு 
தனி ஆராய்ச்சியாளரிடமிருந்து ஆய்வுக் கூடத்துக் 
கும் பிறகு தனித்தொழிலுக்கும் பிறகு தொழில்துறை 
முழுவதற்குமாக வளரும். அறிவியல் நிறுவனத்தின் 
துண்ணிலை மட்டம் (2௯101௦ 1861) தலைமை ஆரா 
ய்ச்சி நிறுவனங்களிலும், பெருநிலை மட்டம் (08010 
level) அரசின் அறிவியல் கொள்கையிலும், நடுநிலை 
மட்டம் அறிலியல் மையங்களிலும் கழ்கள்களிலும், 
அமைகிறது. 

இந்த மும்மட்டங்களும் அறிவியல் செயல்பாட்டு . 

ஒருங்கமைப்பை ஒரு திறந்த நிகழ்தகவுத் தன்மை -



acren (probabilistic) udtGam உறுப்புகளும் செயல் 
பாடுகளும் இணைந்த,பன்மைநிலை வாய்ந்த அமைப் 
பாக வடிவமைக்கின்றன. கண்க, அறிவீயல் செயல் 
பாட்டு ஒருங்கமைப்பு. 

அறிவியல் மொழி 

அறிவியல், புறத்தில் சூழ்ந்துள்ள உலகைக் காணும் 
போது தமக்குள்ளாக ' அடங்கிய பொருள்களை 

நாமறியும் பொருள்களாக மாற்றுகிறது. அறிவியல் 

புதிய துறைகளில் நுழைந்து தனது வெற்றிகளை 
மனிதகுலத்தின் பொதுக் . கருவிகளாக : மாற்றும் 
போது இது மற்றொரு பணியையும் நிறைவேற்று 
கிறது, புறஉலகம் பற்றிய காட்சிப் படிமத்தை 
வரைகிறது. இந்தக் காட்சிப் படிமம் அடுத்த தலை 
முறையால் மாற்றப்படுகிறது. இது நாகரிகத்தின் 
சிறப்பியல்புகளில் முதன்மையான' ஒன்றாக அமை 
கிறது. இந்தப் புற உலகம் பற்றிய காட்சி அதா 
வது இயற்கையைப் பற்றிய மனிதகுலம் தட்டிய 
முழுச்செய்திகளும்' பல நூல்களிலும் சிறப்பு, ஆய் 
வுத் தனிநூல்களிலும் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆய் 

வுச் சுற்றிதழ்களிலும் அடங்கியுள்ளன. : 

wo தெளிவாகச் சொல்ல.வேண்டுமென்றால் இந்தக் 
காட்சி மனித குலமுழுமைக்கும் பொதுவானதே 
தவிர தனிமனித எல்லையில் மட்டும் அமைய முடி 
யாததாகும்.:. .மிக; உயரிய கல்விகற்றாரும் முழுக் 
காட்சியின் ஒரு சிறு சிதிலத்தைக்தான் முழுமையாக 

அறிந்திருப்பார். . பிற எல்லாப் பகுதியையும் பற்றி, 
அதாவது, அவரது சிறப்புத் துறைக்கு அப்பாற்பட்ட 

பகுதிபற்றி, மிகத் தோராயமான அறிவைப் பெறுவ 

தோடு மட்டுமே. நிறைவடைய வேண்டிய நிலையில் 
இருப்பார். -. _ 

புற உலகம் பற்றிய காட்சிப் படிமத்தைப் பெறு 
வதில் விவரங்களின் அளவு, வரம்பற்றுப் பன்முகத் 
தன்மை உடையதாய் அமைவது மட்டுமே குறுக்கே 
நிற்பது இல்லை. அறிவியலில் பல்வேறு சிறப்புநிலை 
மொழிகள் நிலவுவதும் ஒருதடையாக அமைகிறது. 

. தனித்தனி அறிவியலின் 'ஆட்சி எல்லைக்குள் இந்த 
மொழி சிந்தனைக் கட்டுக்கோப்பை உருவாக்கும் 
செய்தித் தொடர்புச் சாதனமாக அமைகின்றது. 
தொடர்பற்ற வெளித்துறையில் பணிபுரியும் அறிஞ 
ருக்கு இந்த மொழி பொருளற்றதாகவே தோன்றும். 
மிக அணைந்த அருகிலுள்ள துறையில் பணிபுரியும் 

அறிஞருக்கு இந்த மொழி ஒரளவு மிகவும் தோராய 
மாகப்புரிந்து , கொள்ளக்கூடியதாகும். அறிவியலின் 

முடிவுகளைப் பொதுமைப்படுத்திப் புற. உலகக் 
காட்சியைப் படிக்க , இந்தச் சிறப்புநிலை மொழியி 
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லிருந்து அன்றாட இயல்பு (பொது) மொ ழிக்கு 
மொழி பெயர்த்தல் மிகவும் கட்டாயமான தேவை 
யாகும். ஏனெனில், இந்தச் சிறப்பு மொழிகள் அன் 
றாட மொழியை விட மிக &யர்நிலைக் குறியீட்டு 
வடிவில் கொண்டவை. 

இந்த மொழிபெயர்ப்பு மிகவும் அரிது. அறிவி 
யல் மொழியிலிருந்து, தனிக்கருத்துக்கள் வரையறுக் 
கப்படாத பட்டறிவைப் பொறுத்து மாற்றம் ஏற்கக் 
கூடிய மொழிக்கு மொழி பெயர்க்கும்போது, இது 
மேலும் உறுதப்படுறது. பல்வேறு மக்களின் மன 
தில் ஏற்படும் புற உலகன் காட்சிப்படிமம் பலவித 
மானது, இது அவர்கள் செய்திகளைச் செரித்துப் 
புரிந்து கொள்வதைப் பொறுத்தது மட்டுமல்லாமல் 
அவரவர்கட்கு ஏற்றபடி தனித்தனி மொழிகளில் 
செய்திகள் முறைமாற்றப் (௦௦0௦4) படுவதனாலும் 
இத்நிலைமை விளைகிறது. உயிரியலறிஞரின் உலகக் 
காட்சியும் இயற்பியலறிஞரின் உலகக்காட்சியும் 
வெவ்வேநானவையே; ஒரு பொறியாளரின் உலகக் 
காட்சி வாழ்வியலறிஞரின் காட்சியைவிட எந்திரத் 
தனமாகவே அமையும். . 

மக்கள் அறிவியல் இலக்கியத்தின் பணி சரிய 
அறிவியல் மொழியை அன்றாட நடப்பில் உள்ள 
தனித்தன்மையானஎளிய மொழியில் வெளியிடுவதே, 

எனவே, இதனால் அறிவியல் அறிஞர்கள் உயர் 
நிலை அறிவியலின் குறியீட்டு மொழியிலேயே பேச 
சிந்திக்கன்றனர் எனக்கொள்ள முடியாது. அப்படி, 
அன்று. அறிவியல் விவாதங்களில் நிகழும் வாதங் 
களைச் சற்றே கேட்டோமானால், மாநாடுகளிலும் 
கருத்தரங்குகளிலும் படிக்கப்படும் அறிக்கைகளில் 
சற்றே கவனஞ்செலுத்தினோமாளால், இந்தக் கருத் 
தரங்குகளில் வல்லுநர்கள் பேசுவதைக் கேட்டோ 
மானால், ஒவ்வோர் அறிவியலின் களையும் இரு 
வகையான மொழிகளை '' அதாவது, கருக்கான 
செய்தித் திட்பமான ஒரு மொழியையும், இட்பங் 
குறைந்த வேகமான செய்தித் தொடர்புக்குத் தேவை 
யான மற்றொரு எளிய மொழியையும் உருவாக்கு 
வதைக் கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு அரிய செயலன்று. 

அந்த இரண்டாம் மொழியில் சிறப்புக்கலைச் 
சொற்களுடன் அன்றாடச் சொற்களும் ' அடங்கு 
இருக்கும். பின்னர் சொன்ன அன்றாட நடைமுறைச் 
சொற்களை இந்தச் சொற்களுடன் அடிக்கடி பயன் 
படுத்தல் பெரிய களஞ்சிய அகராதியோன்றிலும் : 

கூடக் காணமுடியாத சிறப்புப் பொருளாழத்தைத் 
தருகிறது. இங்கு நோக்கவேண்டி௰ ' உட்சாரம் 
என்னவென்றால் கூடுதலாகச் சொல்லின்பால் சுமத் 
தப்படும் அறிவியல் பொருள் சொல்லின் உணர்வு 
தூண்டும் தன்மையை அது தராது என்பதே, ட
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எந்த ஒரு மனிதகுலத்து' மொழியும் அதோடு 
தொடர்புடைய காட்சிப்படிமங்களைக் சளரச்செய்து 
நெஞ்சை உலுக்கி உணர்ச்சிக்காடாக்க வல்லது என் 

பதில் ஐயமேதுமில்லை. சொல்லை ஒரு திறன் 
வாய்ந்த கருவியாக இது அக்குகிறது. எனவேதான் 
ஓர் அறிலியலறிஞர் தன்னுடன் எதிர் வாதிடுபவரு 
டன் அன்றாடப் பேச்சு வழச்கைப் பின்பற்றுகிறாரே 
தவிர, உணர்ச்செற்ற அனால் திட்பநுட்பமான 
கருக்கான அறிலியல் மொழியைப் பயன்படுத்துவ 
தில்லை. . 

மக்கள் அறிலியல் இலக்கை மொழி இத்தகைய 
தொரு வழக்காற்று மொழியை வாசகருக்கு அறிமுகப் 

படுத்துகிறது. 

அறிவியல் பொருளினை ரன்வே விளக்கவல்ல 
மரபு மொழிச் சொற்கள் பல பொருளைத் தருவது, 
கூறப்படும் கூற்றினைப் புரிந்து. கொள்வதில் குறுக் 
கஇடுகின்றது, அறிவியல் மொழியிலிருந்து , மரபு 
மொழிக்கு நிகழ்த்தும் மாற்றம் பல இழப்புகளுக்குள் 
ளாகிறது, இங்குச் சரித்தன்மை இழக்கப்படுதல் 
எளிமைப்படுத்தலின் தவிர்க்க இயலாத விளை 
வாகும். என்றாலும் கூடியவரை முயன்று அன்றாடச் 

சொற்களின் பொருள் திரிப்பைக் குறைக்கலாம். 

“சிதைவு” என்று பொருள்படும் *10 060837” என்ற 
சொல்லிற்கு ஒருவர்ஆங்கில மொழியின் விரிநிலையை 

- வீட்டுத் தற்செயல் சொல் அகராதி (8800௦0 house 

01௦4008௫02 நிறறிர்ற் ][8றத826) மூலம் கீழுள்ள 

ஆங்கிலப் பொருளைப் படித்தறிவார். ம் 

vi. 1. to decline in excellence, prosperity, 

health etc., deteriorate. 2. to become decomposed, 

rot. 3 (phys) (of a radioactive oucleus) to . change 

spontaneously into one or more different nuclei in 

a process in which particles, as alpha particles, are 

emitted from the nucleus, electrons are captured er 
lost, or fission takes place, 

என்றாலும் ஓர் : இயற்பியல் “அறிஞர் ஒரு நியூட் 
ரான் புரோட்டான், எலெக்ட்ரான் எதிர்ப்பொதுத் 
துகளாகச் (antinutrino) சிதைகிறது என்நால் 
சிதைவுக்கு முன்பு தனித்தனியாக மேற்கூறிய :துகள் 
கள் நியூட்ரானுக்குள் நிலவவில்லை எனத் தெளி 
வாகக் கூறுவார். எனவே, இங்குச் “சிதைவு” என்பது 

,அருமாற்றத்தையே குறிக்கிறது. ் 

"மற்றோர் எடுத்துக்காட்டு, மோதல் (collision), 
இதற்கு, அதே அகராதியில் ஜ்வரம் 6 விளக்கம் தரப் 
பட்டுள்ளது. ; . 

a. 1, the act of ‘colliding: ‘coming violently 
into contact: crash (as railway trains ‘or ships). 

2. aclash; conflict 3. (phys) the meeting of particles 
or bodies in which each exerts a force. upon the 
other, causing the exchange of energy or momen- 

1॥ம, என்றாலும் தண்மநிலை இயற்பியலில் (solid 
State physics) மின்மி-ஒஓலிமி (electron - phonon) 

மோதலில் மோதல் என்பது மின்மி ஒலிமியை உட் 
கொண்டது என்று பொருள்படும். இதற்கு' விளை 

யாட்டான ஓர் ஒப்புமை, நரி-மான் மோதலில் நரி 
மட்டும் களத்தில் நிலவுவதாகும், ஒவ்வொரு நாளும் 
அறிவியல் புதிய. கருத்துரக்களை உருவாக்கிக் 
கொண்டே உள்ளது. எனவே, புதிய சொற்களைத் . 
தொடர்ந்து உண்டாக்க வேண்டியுள்ளது. இதற் 
காகச் சொற்கள் அன்றாட மொழியிலிருந்தே கடன் 
வாங்கப்படுகன்றன. இந்த மொழி அறிவியலிலிருந்து 
நெடுந்தொலைவு விலகியிருக்கலாம். எடுத்துக்காட் 
டாக, அடிப்படைத்துகள் இயற்பியலில், புதுவியப்பு 
(51180260655), நிறம் (colour), நறுமணம். (flavour), 
கவர்ச்சி (charm) என்ற. _ சொத்கள் கையாளப் 
படுகின்றன. 

ல் 

இதந்த நடைமுறையைத் தேவையற்ற கருத்துக் 
களைத் தேவையில்லாமல் . அறிமுகப்படுத்தலைத் 
தவிர்க்கும் முயற்சிகளைப் புதிய இயற்பியலில் . மேற் 
கொள்ளும் கட்டற்ற புனைவாற்றலுடன் படைக்கும் 
அறிஞர்களுட்ன் அவ்வளவாக இணைக்க முடியாது. 
குவார்க்கு என அணுக்கருவின் துணைத்துகளுக்குப் 
பெயரிட்ட அதன் ஆசிரியர் (எம். . ஜெல்மேன்) 
ஜாய்ஸ் எழுதிய *குவார்க' கின் . பண்புகள், : தனது 
கருதுகோளான - துணைத்துகளை . (அந்தநாளில்) 
விளக்கிப் பொருள் மாற்றாது என்று 1 முழூ நினைய் 
போடே பெயரிட்டார். ் ன 

: ee ஒர் இடவ at 

அன்றாட மொழிச் சொற்களால் குறிக்கப்படும் 
அறிவியல் கருத்துக்களையும், பழக்கமற்ற சூழ்நிலை 
களையும், எளிய மக்களுக்கு விளக்குவதில் மக்கள் 
அறிவியல் இலச்பயம் பெரும் பணி. புரிகிறது, 

அனால். jaded அறிவியல் இலக்யெத்தன் முதல் 
நோக்கம் பேரளவு மக்கட் பரப்பிற்கு அறிவியல் 
வளர்ச்சி அறிவைக் கொண்டு செல்லுவதே. “4 
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அறிவியல் வகைப்பாடு .. .. ...... 

அறிவியல் :. துறைகளின் இடையுறவும் 'அறிவு : என்ற 
“அனமைப்பிலுள்ள அவற்றின்' இருப்பிடமும் ல நெறி 
முறைகளின் 2: “அடிப்படையில் : தீர்மானிக்கப்படு 
இன்றன. இந்த நெறிமுறைகள் : பல்வேறு அறிவியல் 
துனறகளின் முறையையும் அவை ஆயும் புறப்பொருள் 
களுக்கு இடையில் நிலவும் இணைப்பையும் இயல்பு 
களையும் எதிர்பலிக்கின்றன. வகைப்பாடு என்பது 
ஒருங்கணைப்பு நெறிமுறையில் . அமைந்த குறியீட்டு 

. (1௦121) அமைப்பாக இருக்கலாம். அல்லது ஒன்றுக் 

கொன்று கீழ்ப்படிதல் நெறிமுறையீல். அமைந்த பல 

மட்டங்களுள்ள முரணியக்க . (01216011081) அமைப் 
பாக இருக்கலாம். ஏங்கல்ஸ் அவரது : “இயற்கையின் 
முரணியக்கலியல்' (8161601108 of nature) என்ற 
நூலில்,' செயின்ட்சைமனும் காம்டேயும் ஒரு புறமும் 
ஹெகல் என்பார் மறுபுறமும் வகுத்த, முந்திய ஒரு 
'பக்கஞ்' சார்ந்து வரையறுத்த அறிவியல் வகைப் 
பாட்டை: முரணியக்கவியலாக வளர்த்துப் . புறநிலை 
'சார்ந்த . முழுமையான ' வகைபாட்டை நோக்கிய 
போக்கிற்கு வழி வகுத்தார். இவர்,அறிவியல் வகைப் 
பாடு என்பது. அந்தந்தத் 'தனித்தனி ' அறிவியலால் 
ஆயப்படும் பொருளினுடைய இயக்கத்தின் வடிவங் 
களுக்கடையிலுள்ள ... உறவுகளையும் .. . மாற்றங் 
களையும் oi Son ore ws வகைகளையும் எதிர்பலிக் 
கிறது 'என 'வரையறுத்தார். இயற்கையிலிருந்து மனி 

தனுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றத்தை, . மனிதனின் தோற் 
றத்தை, உழைப்புக் கோட்பாட்டால் ஏங்கல்ஸ் 
விளக்கியமை, இயற்கையிலிருந்து மனிதனுக்கும், பின் 

வரலாற்றுக்கும் ஆன மாற்றத்துக்கும், இதன்படியே, 
இயற்கை” அறிவியல்களிலிருந்து சமூக அறிவீயல் 
களுக்கும் பின்: சிந்தனை .. அறிவியல்களுக்குமான 
மாற்றத்துக்கும் வழி வகுத்தது. இயக்கவியல் . கணித 
வியலுக்கான மாற்றத்தை: உருவாக்கியது. இவா் 
ஒவ்வொரு பொருள்வகை இயக்கத்திலும் பல தனித் 
தனி “அறிவியல்சளுக்கு “இடையிலுள்ள ் மாற்றங் 

சளிலும் மிகுந்த . கவனம் ,செலுத்தினார்.; இயக்கத் 
தின், உயர்நிலை வடிவம் என்பதை அதற்கும் அத 
னினும் கீழ்நிலை வடிவங்களுக்கும் உள்ள இணைப் 
பையும், உயர்நிலை இயக்க வடிவம் கீழ்நிலை வடி: 
வங்களிலிருந்துதான் சிக்கலுற்று வளர்ந்து தோன்றிய 
தென்பதையும்,.._ மேலும் . அது .கீழ்நிலை " வடிவங் 
களையும்' உள்ளடக்குகின்றது என்பதையும், அறிதல் 
போக்கில் வீளக்கும் நெறிமுறையின் அடிப்படையில் 
அறிவியல்களிடையேயுள்ள இணைப்பையும் மாற்றத் 
தையும் விளக்கினார். அறிவியல்களின் ; பிரிநிலை 
வேறுபாட்டுப் போக்கு வளரவளர, அதேநேரத்தில், 
அவற்றின், ஒருமைப்பாடும் '.. வளர்ந்து. வருகிறது. 
ஒன்றாத.  அறிவிய்ல்களுக்கிடையில் &। இடைநிலை 

அறிவியல்களும் பொது . அறிவியல் : துறைகளும் ௨௬ 

- அறிவியல்களின் . ஒருங்கிணைந்த 

அறிவியல் வளர்ச்சி ,623' 

வாகி எல்லாவற்றையும் . இணைக்கின்றன. தொழில் 
நுட்ப அறிவியல்துறைகள் இயற்கை அறிவியல் துறை 
களுக்கும் சமூக அறிவியல்களுக்கும் இடையில் தோன் 
றின. கணித அளவையியல் கணிதத்துக்கும் அளவை 
யியலுக்கும் இடையில் தோன்றியது. உளவியலோ 
அறிவின் பல பெருந்துறைகளுடன் இணைந்துள்ளது. 
இயற்கை அறிவியல்கள் வீலங்குளவீயலா'லும், உயர் 
நரம்புச் செயல்பாட்டுக் கோட்பாட்டாலும், சமூக 
அறிவியல்கள் மொழியியலாலும் கல்வியியலா லும் 
சமூக உளவியலாலும், சிந்தனை அறிவியல்கள் 
அளவையியலாலும் அறிவுக் கோட்பாட்டியலாலும் 
உளவியலுடன் இணைக்கப்படுகின்றன, பல்வேறு 
அறிவீயல்துறைகளில் இன்று ஆழமாக வேரூன் றிச் 
சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கொண்டு இருக்கும் தன் ஆள் 
வியல் (03087021/) என்பது தொழில்நுட்ப, கணித 

உட்பிரிவாகும் 
முறை அறிவியல்களான அமைப்புப் பகுப்பாய்வும் 
(839600 ௨௭௨135/5), படிம உருவாக்கமும் (modelling) 
இவற்றோடு ஒட்டுறவுடைய அறிவியல்களாகும், அறி 
வியலின் தற்கால வளர்ச்சி ஏங்கல்ஸின் அறிவியல் 
வகைப்பாட்டைப் பெரிதும் மாற்றியுள்ளது. முற்றி 
லும் புதிய: நுண்அண்ட அறிவியல் என்பதொன்று 
தற்காலத்தே உருவாகியுள்ளது(அணு உள் இயற்பியல், 
உட்கரு, குவைய இயக்கவியல் ஆயன ), பல இடை 
நிலை அறிவியல்கள் தோன்றியுள்ளன (உயிர் வேதி 
யல், உயிர் இயற்பியல், புவி வேதியியல், உயிர் மின் 
துகளியல் போன்றன). தொல் அறிவீயல்கள் பிரித் 
துள்ளன. எனவே, தற்கால அறிவியலை நேர்க்கோட் 
டியல்பால் விளக்க முடியாது; இதைப் பொது, நுண் 
ணிலை, பருநிலை அறிவியல்களால் அமைந்த, சிறப்பு 
நிலை அறிவியல்களாகப் பிரிந்த, பல அடுக்கு நிலை 
களாலான, சிக்கலான அமைப்பாக மட்டுமே விளக்க 
முடியும். மேலும், எல்லாச். சிறப்புநிலை அறிவியல 
களும் முரணியக்கப் பொருள் முதல் வாதம் (0161௦௦ 
tical materialism) என்னும் பொது அறிவியலால் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ' 

ஸு 

' t ௪ 

அறிவியல் வளர்ச்சி ''. 

ae டர ம. க லன ட . . 

அறிவியலின் வளர்ச்சி இருவித விடுதலைப் போக்கு 
களைக் கொண்டது. அவற்றில் ஒன்று . அறிவிய 
லுக்குள்ளேயே அமையும் இயல்பான வளர்சி; 
மற்றொன்று, சமூக : வளர்ச்சியால் கட்டுப்படுத்தப் 
பட்ட அறிவீயலின் வளர்ச்சி, அறிவியல் மனிதனால் 
உருவாக்கப்படுகறது. மனிதன் சமூகத்தின் ஓர் 
உறுப்பினன். மனிதன் சமூகத்தில் உறுப்பினனாய் 
இருப்பதால் '. சமூகத்தால் : கட்டுப்படுத்தப்படாமல் : 
முற்றிலும் ”. விடுதலையாக இயங்குவது அரிது.. 

௩ ~ ப
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அறிவியலின் இயல்பு வளர்ச்சியும், 'சமூகம் சார்ந்த 
வளர்ச்சியும் ஒன்றுக்கொன்று அறிவின் அமைப்பும் 
(system of knowledge) அறிதல் நிகழ்வும் (cognition) 

இணைந்ததைப் போல ஒருங்கிணைந்து" அமை 

பவையே. இந்த ஒருங்கிணைப்பு. 'அறிவியல் செயல் 
பாடு என்ற கருத்தில் மேலும் தெளிவாக வெளிப் 

படும். காண்க அ நிவியல்: செயல்பாடு, 

அறிவுப் upadr * 
அறிவுப்பற்கள் (௭18000 (8615) சுமார் 18 வயதில் 
முளைக்கும். இந்தப் . . பற்கள், ;..- ஒருவனுடைய 

அறிவு முதிர்ச்சியடையும் தறுவாயில் முளைப்பதால், 
அறிவுப் பற்கள் எனஅமைக்கப்படுகின்றன. .ஆனால் 
அவனது , அறிவுக்கும், இப்பல் , மூளைப்பதற்கும் 
ஒருவித உடன்பாடும் இல்லை. Lobe Pat ha 

வாயின் உள்ளே. நிலையான. பற்களின் வரிசை 
யில் கடைசியாக அறிவுப் பற்கள், கடைவாய்ப் பற் 
களின் (அல்லது) அரைக்கும் பற்களின் வடிவத்தைக் 

கொண்டுள்ளன. இந்தப் பற்கள்: முளைக்கும்போது, 
அவற்றின் வேர்கள் முழுவதுமாக வளர்ந்து. கால்சிய 
உப்புக் (22100 5810). கொண்டு. உறுதியாக 

இருக்கும். கட்டே ன 

"அறிவுப் பற்களின். ் வடிவம் ' . “முன்அரைக்கும் 
பற்களைப் போன்று இருக்கும். அதாவது. குமிழ்கள் 
சழ்த்தாடை அரைக்கும் பற்களில் ஐந்து அல்லது 
நான்காகவும், ஆனால் அளவில், _சிறியவையாகவும் 
இருக்கும்.  சீழ்த்தாடை * அரைக்கும், 
இரண்டு வேர்கள் உண்டு; அவை தனித்தனியாகவும், 
விரிந்தும், முன்னும் பின்னுமாக, இருக்கும். இவ்வித 
மான வேர் அமைப்பினால் ' வலுவான உணவுப் 
பொருள்களை நன்றாக மென்று சாப்பிட முடியும், 
அந்த வேலைப் பளுவினைத் தாங்கும் வகையில், 
இயற்கையிலேயே அவை “அமைந்துள்ளன. ஆனால் 

பற்களின் வேர்கள் உருவத்தில் இரண்டாகவிருந் 
தாலும், அவை ஒருங்கிணைந்து ஒரு வேர் போலத் 
தோற்றமளிக்கலாம். மேலும் சல சமயங்களில் இந்த 
வேர்கள் அல்லது ஒருங்கிணைந்த". கோர் அன்னன் 
வளைத்தும் சகதி ட்ட 

மேல்தாடை அறிவுப் பற்கள் . நான்கு : ng 
மூன்று குமிழ்களுடன் அரைக்கும் பகு தியில் இருக்கும். 
மேலும், இவை மீண்டும் சிறுத்து: ஒற்றைக். குமிழ் 
வடிவில் எலிப் பற்கள் போன்றும் இருக்கலாம். மேல் 
தாடை அரைக்கும் பற்களுக்கு மூன்றுவோ்கள் உண்டு. 
இரண்டு வேர்கள் கன்னப் பக்கமும், மூன்றாவது. 

(Gat அண்ணம் பக்கமாகவும் இருக்கும், இந்த 

வதுதான் சாலச் சிறந்தது. Peta ம் 

ட பற்களுக்கு இப்பற்கள்: உண்டாகாமல் 

வேர்கள் தனித்தனியே விரித்து! காணப்படும். மேலும், 
அவை மூக்கின் இரு பக்கமுள்ள மேல்தாடை காற் 
௮றையின் கீழ்ச்சுவரின் அருகேயும் : உள்ளன, மேல் 
“தாடையின் அறிவுப் பற்களின் வேர்கள் மூன்றே 
எனினும், அவை தனித்தனியாகவும் . இருக்கலாம் 
அல்லது ஒன்றாக இணைந்து ஒரு வேர்: : போலவும் 
கோழிதபனிக்கலாம், படர பேவ 

அமிலப் பற்கள் சர்ரவும், நேராகவும் பற்களின் 
'வரிசையில் இருப்பின் அந்தப் பற்களினால் பயன் 
உண்டு. ஆனால் சிறிதளவேனும் இடமாற்றமோ, 
இடப் பெயர்ச்சியோ ஏற்பட்டுத் தொல்லை தரும் 
நிலையிலிருக்குமானால் அந்தப் புற்களை நீக்கூனிடு 

(டட. . ட 

gy முன்னோர்கள். எனப்படும் கர்ங்தவசை 
இனங்களின் முகம் முன் துருத்தியிருப்பதாலும், பற் 
களைக் கொண்ட. தாடை எலும்புகள், நீண்டிருப்ப 

தாலும், இந்த அறிவுப் * பற்கள் , நல்ல . முறையில் 
பயன்படுகின்றன. ஆனால், நாளாவட்டத்தில் ஏற் 
பட்ட படிமலர்ச்சி, woahmssnwv (evolution) மனி 
தன் நிற்கும் வாட்டம். பெற்றான். முன் துருத்திய 
மூகம், அறுத்து, சிறிய தாடைகள், ஒற்பட்டன. 

அடுத்து மூளை பெரிதாக வளர்ந்ததால்" மண் 
டையில் மூளை தாங்கிய: எலும்புகள்  பெருத்துவிட் 
டன. இது காரணமாகக் கடைசியாக ' முளைக்கும் 
அறிவுப் பற்களுக்குப் போதிய இடம் இருப்பதில்லை. 
மேலும் இன்றைய மனிதரில் பாதிப்பேருக்கு, இப் 
பற்கள் முழுமையாக முளைக்க ' முடியாமல், 'பகுத 
யாகவோ, முழுமையாகவோ புதைந்துவிடுசன் றன. 
சுமார் 35 விழுக்காடு ' மக்களுக்கு " இயற்கையாசுவே 

மறைந்துவிடுகின்றன. 
இவ்விதமாக : மறைவு * ஏற்படுமேயானால், சிறுத்து 
விடும் தாடை எலும்பில் பற்கள் கூட்டம் ஏற்படுவ 
தில்லை; மற்ற சொற்களும். ஏற்படுவது இல்லை; 

் அதுபோலவே முளைக்காத, " புதைபற்கள் BG 
சில பேருக்குத் “தொல்லை '' “தராமல் _ இருக்கும், 
தொல்லை தரும்பொழுது அதன். தன்மை பலவகை 
யாக இருக்கும், ் 

"சாதாரணமாக, ... மேலே . > einai இசக்களி 
டையே சீழ் ஏற்பட்டு அழற்சி . ஏற்படுவது மட்டு 
மல்லாமல், வாய் திறவா வண்ணம் இறுக்கிப் பிடித்து 
வீடும். மேலும், இந்த அழற்சி, தாடை உள் 'எலும் 
பிடையே பரவி,: புரை ஏற்படும். அடுத்துத் தொண் 
டை வாயின் கீழ்ப்புறம் வீங்கி, சுவாசிக்க முடியாத 
படி. மூச்சு தட்டும். இவிரமாக 'அழற்சி: வேகம் ' ஏற் 
படுமேயானால் மூச்சு .தட்டி- இறப்பும் ஏற்படும். 
இந்த அழற்சி பெருகி, வாயின் வெளிப்புறம் வெளிப்". 
பட்டுச் சீழ் கொட்டும். ~"



ட்ட ல சமயங்களில் தொல்லையில்லாமல் இருக்கின் 
றது என்று புறக்கணித்து விடுவதால் நமக்குத் தெரி 
யாமல் எலும்பு அரிப்பு உண்டாடத் தாடை. எலும் 
பில் துளையை ஏற்படுத்திவிடும். எலும்பின் . முழு 
(வடிவம் குறைக்கப்படுவதால், வேலைப்பளு தாங்கா 
மல் கீழ் த்தாடை எலும்பு தானே உடைந்துவிடுவதும் 
உண்டு, 

் தொடர்ச்யொன அழற்சி 'அல்லது உறுத்தல் 
இருக்குமேயானால் நாளாவட்டத்தில் வாயில் புற்று 
நோய் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகின்றது. 

முளைக்காத புதைபட்ட ஆறிப் பற்களுக்கும், 
அதற்கு முன் இருக்கும் பற்களுக்குமிடையே ஏற்படும் 

இடைவெளியில் இனிப்பான, மிருதுவான உணவுப் 
பதார்த்தங்கள்: தங்குவதால், அறிவுப் பற்கள் சொத் 
தையாவது மட்டுமின்றி, அதன் முன்சேயுள்ள் நல்ல 
பற்களையும் தாக்கிச் சீரழித்துவிடும், 

நுண்ணுயிர்க் கொல்லி போன்ற மருந்துகள் 
இல்லாத காலத்தில், முளையாத புதைபட்ட அறிவுப் 
பற்களினால் உயிரிழந்தவர்களும் உண்டு, இன்றோ, 

இது போலத் தீவிரமான தொல்லைகள் இல்லாலிட் 
டாலும் மேற்கூறிய வகையில் தொல்லைகளை மக்கள் 

அடை றார்கள். 

இதற்குக் காரணம், மக்கள்' தைரியமாசவும், 
நம்பிக்கையுடனும், வேண்டிய மருத்துவம் பெறா 
மையே. மேலும், பற்களை எடுப்பதால், கண் குரு 
டாகிவிடும், காது: கேட்காது என்பன போன்ற 
தவறான கருத்துக்களைக் கொண்டு தொல்லைகளைப் 

பொறுத்துக்கொண்டே காலத்தைப் al 

கள். இது தவறு. 

இக்காலத்தில் ந்தம் நாடி, நோய் நீக்கும் விதம் 

அறிந் இருப்பதாலும், மேலும், அறுவைச் சிகிச்சை 
கள் றந்த : முறையில் முன்னேறியிருப்பதாலும், 

எளிதாகவும், ' வலியின்றியும் “தொல்லை தரும் 

அதப் பற்களை நீக்கிவிடலாம். 

மிருதுவான உணவுப் பொருள்களை மென்று 
சாப்பிடுவ்தால் அறிவுப் பற்களை நீக்கி எஞ்சிய 28 
பற்களினாலேயே திறம்படச் சாப்பிட முடியும், பேச 

முடியும். உட்ச [ ட்ட 

இத்த முளையாத பற்கள் சில சமயஙகளில் முன் 
கோணலாகவும், பின் கோணலாகவும், பெருத்தும் 

வளரும். மேலும், கீழ் தாடையில் இசை மாறிக் கீழ் 

நோக்கியும் நகரும். மற்றும் ழ்த்தாடையில் பின் 

னால் இருக்கும் தாடை மூட்டுப் பக்கமும் வளர் 

துண்டு.' 

மேல் தாடையிலுள்ள . சரியாக . முளையாத 

பற்கள் வெளிப்பக்கமே இடறி வளருமேயானால், 

௮,௧-2-.40, 

அறிவுப் பற்கள் . 625 

கீழ்த்தாடை இறந்து மூடும்போது திசுக்கள் அடி 
பட்டுப் புண் ஏற்படுவதுண்டு. சீராக வளராத 

அறிவுப் பற்களினால் கடிபுற்று தாக்கப்படலாம். 

அறிவுப் பற்களைச் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் சில சமயங் 
களில் மாறுபட்டுக் கடிபுற்று நோய்க்கு வழி 
கோலும். சுமார் ஒரு இலட்சத்தில் ஒருவருக்கு இவ் 
விதமான கடிபுற்று நோய் ஏற்படுவதுண்டு. இந்தக் 
கடி.புற்று பற்களைக் கவனமாகப் பாதுகாப்பவர் 
களுக்கும் வருவதுண்டு. ஆகையினால் பற்களின் 
அமைப்பு, வளரும் முறை ஆகிய இவைகளை அறிய 
அப்போதைக்கப்போது ்.. நாம் பற்பரிசோதனை 
செய்து வரவேண்டும். இந்த நோய் தென்படும் 
காலை முளையிலேயே கிள்ளிவிடுவது போல் மருத் 
துவம். மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும். அதனால் நல்ல 
பலனும் உண்டாகும். ஆறு மாதங்க: க்கு ஒருமுறை 
பல் மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதிப்பதால் இவ் 
விதமான கொடிய விளைவுகளிலிருந்து நாம் காப் 
பாற்றப்படலாம். தேவை இருக்குமேயானால் வரு _ 
மொருமறை கதிர்வீச்சுப் படம் எடுத்துத் தெரீவு 
செய்தல் நலம். 

.... அழற்சி என்பது முளையாத அறிவுப் பற்களி 
னால் ஏற்படுகின்றது. அடிக்கடி ஏற்படும் அழற்சிக்கு 
மருத்துவம் செய்யக் கூடிய நுண்ணுயிர்க் கொல்லி 
மருந்துகள் நாளாவட்டத்தில் மருத்துவ வேகம் 
இழப்பது மட்டுமின்றி, ஒவ்வாமை போன்ற அதிர்ச் 
சியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். மேலும், 
தேவைப்படும்போது உயிர்க் கொல்லி மருந்துகள் 
வலுவிழந்து பயனற்றுப் போய்வீடும். 

ஆகையினால் நேரிடையான நோய்முதல் காரண 
மான முளையாத பற்களை எடுத்துவீடுவதுதான் 
நல்ல முறையாகும், 

இன்றோ நவீனமும், நாகரிகமும் விரைவாகப் 
பரவி வருகின்றன. அதன் விளைவாக, மென்று 
உண்ணும் பழக்கம் குறைந்து வரு£றது, அதனால் 
தாடைகளுக்கு வேண்டிய பயிற்சி குறைவதனால், 
பற்களைக் கொண்ட தாடைகளின் வளர்ச்சி குறை 
பட்டுப்பீன் முளைக்கும் அறிவுப் பற்கள் முளைக்க 
இடமில்லாமல் தவிக்கின்றன. இஃது நவீன முன் 
னேற்றமடைந்த மேலை தாடுகளில் மிகுதியாகக் 
காணப்படுகின்றது. நாகரிகம் பரவாத முன்னேற்ற 
மடையாத நாடுகளில் இவ்விதத் STOOLS குறை 
வளர்ச்சியினால் ஏற்படும் மூளையாப். பற்களைக் 
காண்பதரிது. 

உணவு உண்ணும் முறை எளிதாக அகத் 
தாடை வளர்ச்சி சிறுக்கிறது. அதனால் கடையில் 
முளைக்கும் அறிவுப் பற்கள் முளைக்க இடமில்லாமல் 
தவிக்கின்றன. இஃது இயற்கையின் போக்கு, போகப் 
போக இயற்கையே பயனற்ற அறிவுப் பறசளை
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அழித்து அவை உணடாகாதவண்ணம் வழிகோல 

லாம். ் 

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், மனித 

னுக்கு நிலையான பற்களின் எண்ணிக்கை 32 என்ற 

விதி மாறி, 28 பற்களே ' போதும் என்றாகலாம். 

அதனால் நமது உணவு உண்ணும் முறையில் | ஒரு 

விதக் குறைபாடும் ஏற்படாது. 

இன்றைய பற். சீரமைப்பு முறையில் கூட, 

நான்கு பற்களைக் குறைத்து 28 பற்களைக் கொண்டு, 

இடைவெளியில்லாமல் பற்களைச்... - சரமைக்கிறோம். 

எதிர்கால மக்கள் 28 பற்களை இயற்கையாகவே 

முழுமையாகக் கொண்டவர்கள். ஆவார்கள் என்று 

நம்பலாம். 

அறிவுப் பற்கள் இன்றைய . நாளில் தேவை 

'யில்லை. அவை இல்லையென்றால், மனிதனுக்கு 

ஒருவிதக் குறையும் இல்லை. அவை இருக்கும்போது 

தொல்லைகள் தழுமேயானால் அறுவை மருத்துவம் 

மூலம். நீக்கவிட்டுக் குணம் பெறலாம். அதனால் 

ஒருவித ஆபத்தும் இல்லை, ஜே. ௨ 

நூலோதி 

1, கண்ணப்பன், ஜே. ஜி... வாய் பல் மருத்துவம், 

முதல் பதப்பு, சைவ?த்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
. கழகம், சென்னை :1972, உ தர்ர 

2, Kannappan, J .G., When, Wisdom tooth Spells 
Trouble, The HINDU, Sunday Supplement 

24th April, 1983. 

அறுகம்புல் 
இது ஒருவிதையிலைக் குடும்பங்களில் , தன்றாகிய 
போவேசியைச் (poaceae = gramineae) சார்ந்தது. 

தாவரவியலில் சைனோடான் டேக்ட்டிலான் (cynodon 

dactylon (L) 085.) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 

Quy vantwor Soyscr (Bahama Islands) வழி 
யாக அமெரிக்காவுக்கும் . மற்ற - நாடுகளுக்கும் 
பரவியிருக்கக்கூடுமென்று கருதப்படுகிறது... இத 

னால், இதற்குப் பஹாமா .புல் (880202 28585) 

என்றும், ஹரியாலி (21211) என்றும் வேறு பெயா் 
களுண்டு. . தற்போது . இப்புல் . ௨லூலுள்ள 

் இராம் . அம்மோனியம் --: சல்ஃபேட் 

லெப்பமண்ட்ல நாடுகளில் (tropics) எல்லாம் பர 

விக் காணப்படுகின்றது. Bsn 'சமவெளியிலிருந்து 

2130 மீ. உயரமுள்ள பகுஇகள் வரை இந்தியா முழு 

வதும் காணப்ப்டுகின்றது. இது எங்கும் வளரக் 

கூடிய புல் வகை. கணுக்கள் தோறும் வேருன்றிப் 

பூமியின் மேல் பாய்போல் படர்ந்து, பலபருவங்கள் 

வாழக்கூடியது. *ஆல் போல் தழைத்து அறுகு 

போல் வேரூன்றி வாழ வேண்டும்' என்ற வாழ்த்து 

மூலம் இந்த உண்மை உறுதியாகின்றது. 

" சிறப்புப் பண்புகள். இதன் தண்டுகள் படர்ந்து 

வளர்பவை. இதற்கு நிலஅடி ஒஓடுதண்டு (ரமா) 

உண்டு. வேர்கள் கணுக்களில் ஆங்காங்கே தோன்று 

வதனால் இது படர்ந்து' பரவுவதற்கு. அவை உதவு 

இன்றன. ' இலைகள் . குட்டையானவை; மென்மை 

யானவை;: ௨௫ போன்று குறுகலாக (subulate) 
இருக்கும், மஞ்சரி கதிர் போன்று விரிந்திருக்கும்; 

பச்சை அல்லது பழுப்புக் கலந்த சிவப்பு நிறத்துட 
விருக்கும். கனி பக்கவாட்டில் தட்டையாக இருக்கும். 

் படரிடும் முறை, கிமண்ணிலும்,, கரிசல் மண் 
ணிலும், வடிகால் வசதியுள்ள இடங்களிலும் “இது 
நன்றாக வளரும், சுடுமையான வறட்சிநிலையை 
யும், உவர், களர்த் தன்மையையும் தாங்கக் கூடியது. 

மற்றப்புல் வகைகளைவீட இப்புல் தமைச்சத்து 
நிறைந்த , உரங்களையும், .. ஏராளமான தண்ணீரை 
யும் ஏற்று உயர் விளைச்சல் கொடுக்கவல்லது. அறு 

- கம்புல்லை விதைகளிலிருந்தும் நில அடி ஓடுதண்டு 
களிலிருந்தும் பயிராக்கலாம். ஆனால் விதைகள் கால 
தாமதமாக முளைப்பதாலும், முளைத்த நாற்றுகள், 
வீரியமில்லாமல் இருப்பதாலும், நிலஅடிஓடு தண்டு 
களைநட்டு, விரைவில் பலன் பெறுகின்ற முறை முன் 
னதைவிடச் சாலச் சிறந்ததாகும். நிலத்தை இரண்டு 
மூன்று முறை உழுது பண்படுத்தி 30-60 செ.மீ, 
இடைவெளியில் நிலஅடிஓடுதண்டின் துண்டுகளை 

நடவேண்டும். பிறகு நீர்பாய்ச்சி அவற்றைக். காலால் 
மிதித்துவிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவை 
மண்ணில் நன்றாகப் பதிந்து," விரைவில் முளைக்க 

வசதியாக இருக்கும். ஒர் ஹெக்டேருக்கு 125 AGar 
(ammonium 

sulphate) உரமிடுவதால் விரைவில் முளைத்து, : உயர் 
விளைச்சல் கிடைக்கும். மூன்று, நான்கு மாதங்களுக் 
குப், பிறகு, முதல் முறையாக அறுவடை செய்யலாம். 

பிறகு 60-70 , நாட்களுக்கொருமுறை அறுவடை செய் 
யலாம். ஓர் ஆண்டில், 4-5 அறுவடைகள் .. செய்தால் 

லர் ஹெக்டேரிலிருந்து 65 டன் பசுந்தவனம் கடைக் 
கும். மானாவாரிப் பயிரானால் 25 டன் விளைச்சல் 
கிடைக்கும். மேய்ச்சல் நிலங்களி லும் இதைப் பயிரிட் 
டுக் கால்நடைகளை அவ்வப்பொழுது மேய விடலாம். 

மற்றப் பயிர்கள் வளரும் நிலங்களிலிருந்து EES) 
ce tele
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களை நீக்கம் செய்வது மிகக் கடினம், பயிர். அறு 
வடைக்குப் பிறகு மிக வெப்பமான கோடை மாதங் 
சளில் ஆழ உழுது, கடப்பாரையினாலும், தோண்டு 

முள்ளினாலும் வேருடன் பிடுங்கிப் புல்லை வெயிலில் 
புரட்டிப் போட்டால், நன்றாக உலர்ந்து , காய்ந்து 
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ர ச் அறுகம்புல் (Cynodon dactylon (L.) Pers.) . 

மஞ்சரி (ஸ்பைக்லைட்) 

விடும். இதற்குச் செலவு அதிகமாகும். அடர் சோளத் 
தைத் தவனத்கிற்காக நெருக்கமாக விதைத்தும் 
கோதுமையைப் பயிர் செய்தும். இப்புல்லை அகற்ற 
முடியும், ப்ட்... 5
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பொருளாதாரச் சிறப்பு. அறுகம்புல் மற்றெல்லா 
வசைப் புல்லையும்விட அதிக சுவையானது, சத் 
துள்ளது, அதிக விளைச்சல் தரவல்லது, ஆகவே, 

எல்லா வகை கால்நடைகளும் (ருறிப்பாகக் குதிரை 
கள்) விரும்பி உண்ணும். இது ஒரு இவனப்புல், 
அணைகளின் கரைகளில் மண்ணரிப்பைத் (soil - 

610510) கடுக்கவும், புல் தரை (180), விளையாட்டு 

மைதானங்கள், வீமானத்தளங்கள் ஆ௫ூயவற்றை ,- 
‘ 

அமைக்கவும் மிசவும் பயன படுகிறது. அறுகம்புல்லில் : 

10.4 

களைக் 

வீழுக்காடு புரதச்சத்துள்ளது; மற்றப்பயிர்: | 
காட்டிலும் அதிகமான புரோட்டின்கள் 

இதல் இருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றது, நார்ச்சத்து ் 
மற்றப் புல்களில் இருப்பதைவிடக் குறைவு. இப்புல் '! 
கால்நடைகளால் நன்றாகச் செரிக்கப்பட்டு அவற்றின் vey 
பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றது, அவற்றின் 
உடல் எடையும் கூடுகிறது. 

ன்றது. ட. தோலடி நீர்க்கோர்வை (anasarca), 
மகோதரம் (000994) ஆூயைவற்றைக் குணப்படுத்து 

வதற்கு உதவும் என்று கருதப்படுகின்றது. மேஷம்,” 
இலம்பிள்ளைவாதத்திற்கும் பல்வலிக்தும் ஏற்ற 
மருந்து என நம்பப்படுகிறது, ஆயுர்வேத மருத்துவத் 
தில் அநேக நோய்களுக்குத் தக்க மருத்தாகக் கூறப் - 
பட்டிருச்கின்றது, 

நூலோதி 

2
 

1. Fischer, Cc. 1. C., in Gamble’s Fi, Pres. Madras, 

VoLIII, + dlard & Son Ltd., London, 1934, 
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அ 

annie’, தொகுதி (hexazonal, areca) படிக. 
விளக்கவியலில் (0135(311௦27கற1ட)) ஒரு தனித்தன்மை 
வாய்ந்தது. ஏனென்றால் இதில் அறுபட்டசச் சமச்” 
சீர்மையும் முப்பட்டகச் சமச்சீர்மையும் : காணப்படு - 
இன்றன. . எனவே, இத்தொகுஇயை , விளக்கும் ஆய 
முறையீல் மூன்று சமக் இடைமட்டப் படிக* அச்சு ; 
களும், இவற்றுக்குச் செங்குத்தாக உள்ள ஒரு நிலை 
அச்சுமாக நான்கு அச்சுகள் அமைந்துள்ளன. இடை . 
மட்ட அச்சுகளுக்கு இடையில் அமையும் கோணம் 

அறுகம்புல்லின் சாறு ..' 

சிறநீர்ச்கழிவுப் பெருக்கியாகப் (01026(10) பயன்படு * 

120” ஆகும். 
(116௩820081 11/51), சாய்சதுரப் பட்டகப் பிரிவு 

,(thombohedral division) sre இரு பெரும் பிரிவு 
. களைக் -: கொண்டது. , அறுகோணப் : பிரிவில் ஏழு 

© வகுப்புகள் (0188565) உள்ளன. ் அவற்றில் இயல்பு 
வகுப்பான (௩01௯81 01355) முதலாம் வகுப்பு முக்கிய 

மானதாகும். சாய்சதுரப் பிரிவில் ஐந்து வகுப்புகள் 
உள்ளன. இத்தொகுதயின் படிக 'ஆயழூறையைப் 

(crystallographic system of coordinates) wi sd 
காணலாம் (படம் 1), ட் 

3 

roe 

  
“படம்: le அறுகோணத்தொகுதுப் படிக ஆயமுறை 

(ல் 

“ayy ந 85 1 படிகக் கஇடையச்சுசள் ௦ - திலையச்சு. 

* படிகக் இடையனான 80. 82 a,” எனக் . குறிப் 
பிடப்படுகின்றன. இவற்றிற்குச் செங்குத்தாக , அமை 

a’ ல க 

இத்தொகுதி அறுகோணப் பிரிவு 

யும் நிலையச்சு ௦ என்று குறிப்பிடப்படுகறது. ஓர். 
அறுகோணப் ப்டிகத்தைச் சரியான: நிலையில் ஒரு 
வருச்கு முன்பு கொணர்ந்து அவருக்கு எஇரில் இணை 
யாகப் பிடித்தால் ௨ என்ற கடையச்சு அவருக்கு 

, இணையாக அமையும், ஏனைய இரு கிடையச்சுகளில் 
உட் அச்சு: "இடதுபுறத்திலும் 3) அச்சு வலதுபுறத் 
திலும் பிடித்இருப்பவரின் பார்வைக்குச் செங்குத்தாக. 

U9 உள்ள நேர்க்கோட்டிற்கு 30” கோணம் உருவாக்கிய 
படி.யும் அமையும். இப்படிக அச்சுகளினால் கருவாக் 
கப்படும் எந்தவொரு படிகத்தள த்தையும், பக்கத்தை 

யும்: கீழ்க்கண்ட படி அமைக்கலாம். 3, ய்ய 

‘ 1 oP 1 ve De ட் te : ந 2ம் or ast oT Te - Saag Mea பம்ப் 

Dates" 

- ் இப்பொழுது aasiitiee பக்கங்களை 
CSV tS 

hy ky ism 
ட என்ற சுட்டெண்களால் (1௦01066) குறிப்பிடலாம். 6 
இந்தக் குறியீடுகள் மேற்கூறிய ஆயமுறையின் 

மு
 

வல்
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அச்சுகளைக் குறிக்கும். இவற்றில் 8; என்ற படிக 
அச்சின் முகப்புப் பகுதியை எதிர்மறையாகவும் பின் 
புறப் . பகுதியை நேர்மறையாகவும் .எளிமைக்காக . 
வழக்கில் குறிப்பிடுவதால், ஒரு படிகப்பக்கப் பொதுக். 
(35uS@ (generat symbol) bkil என்று குறிப்பிடப் 

படுகிறது. இப்படிகக் இடையச்சுகளின் , கோணத் 
தொடர்பு கறவின்படி சுட்டெண்களான, ற, ந, 1 
ஆகியவற்றின் இயற்கணிதக் கூட்டல் (algebraic sum) 

. சுழி (2௦) ஆகும். அதாவது, ௩4810. -:. 

hee டி “ஒப cul 
் அறுகோணப் பிரிவு ் ் மு 

... இயல்பு வகுப்பு (13) அல்லது: பெரில் வகுப்பு, 
இது , வழக்கிலுள்ள 32 படிக , வகுப்புகளில் 
13. ஆவது வகுப்பாகும், இவ்வகுப்பைச் சார்ந்த 
படிகங்களுக்குப் படிக. நிலையச்சோடு இணைந்த 
அறுமுகச் சமச்சீர்மையுடைய (116௩32002] 896103) 
ஒரு தலைமையச்சும், கடையச்சுகளோடு இணை 
யம் இருமைச் சமச்சீர்மை, வாய்ந்த (8/208] 
symmetry) 9 கடையச்சுகளும் உள்ளன. இவற்றில் 
முன்று படிகக் . கிடையச்சுகளோடு இணைந்தனவா 
கவும், ஏனைய மூன்றும் அக்கிடையச்சுகளுக்கு இடை 
மெயுள்ள கோணத்தை வெட்டும் இரு சமவெட்டி 
களாகவும் அமைகின்றன. கிடையச்சுத் தளத்திற்கு 
இலையான ஒரு சமச்சீர்மைத் தளமும், ஆறு நிலைச் 
சமச்சீர்மைத் தளங்களும் உள்ளன. இவற்றில் மூன்று 
நிலைத்தளங்கள், மூன்று படிகக் கிடையச்சுகளோடு 
ஒன்றியும் ஏனைய மூன்று நிலைத்தளங்களும் முதலில் 
கூறிய களத்தொகுதி இடையிலுள்ள கோணங்களைச் 
சமமாக வெட்டியபடியும் அமையும். சமச்சீர்மை 
மையம் இவ்வகுப்பில் ' காணப்படும். இல்வகுப்பில் 
கீழ்க்காணும் படிக வடிவங்கள் அமையலாம், 

(2). அடியிணை: வடிவப்பக்கம் (0001) 

2) முதல்வகைப் பட்டகம் (0010) 

ட 4) இரண்டாம் வகைப் பட்டகம் (1120) 

4) ஈரறுகோணப்பட்டகம்(1140), (2120) என்ற 
வடிவில் - 

  

    

ரை 
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5) முதல்தரக் கூம்புப்பட்டகம் (1௦1), (1011) 
் (2021) என்ற வடிவங்களில்“: 

'' 6) இரண்டாம் வகைக் கூம்புப்பட்டகம் (ம். h, 
_ 0), (1122) என்ற வடிவில் ட 

ல 7) ஈரறுகோணக் ' கூம்புப்பட்டகம் (1111), 
(2131) என்ற வடிவில் ச 

1 அடியிணை வடிவப் பக்கம் என்பது இடையச்சு 
களின் தளத்திற்கு இணையாக மேலும் கமும் உள்ள 
இரு. பக்கங்களாகும். இவற்றை .. (0001) . என்றும் 
0001)_ என்றும் . குறிப்பிடுகிறார்கள் (படம் 2), 
இதைச் ௦ என்ற எழுத்தால் : பொதுச் சீர்மைக்காக 

.. குறிப்பிடுவர். 

முதல்வகைப் பட்டகம் ஆறு பக்கங்களைக் 
கொண்டது, ' இதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் நிலையச் 
சிற்கு இணையாகவும் அவற்றிற்கு அருகிலுள் £ 
ஏதேனும் இரு கிடையச்சுகளைச் சமத் தொலைவில் 
சந்திக்கக் கூடியனவாகவும் மூன்றாவது கிடையச்சிற்கு 
இணையாகவும் அமையும். எனவே, இதை (1010) 
என்று குறிப்பிடலாம். | 

் இரண்டாம்வகைப் பட்ட்கழும் அறு பக்கங் 
களைக் கொண்டதே. ஒவ்வொரு பக்கமும் நிலையச 
சிற்கு இணையாகவும் ஒன்றுவிட்ட கிடையச்சுகளைச் 
சமத்தொலைவிலும், மூன்றாவது கடையச்சை முன் 
புள்ள சமத்தொலைவில் அரையளவு தொலைவிலும், 
வெட்டும்: இயல்புடையனவாகும் (படம் 22%). 
எனவே, இதை (1120) என்று குறிப்பிடலாம். 
மேற்கூறிய இரண்டு வகைப்பட்டகங்களையும் வடிவ 
இயல்பில் ஒன்றை மற்றொன் திலிருந்து வேறுபடுத்த 
இயலாது. ் ் 

ஈரறுகோணப் பட்டகம் என்ற மூன்றாவது 
வகைப் பட்டகம் பன்னிரண்டு பக்கங்களால் OT Sy, 
ஒவ்வொரு பக்கமும் நிலையச் Rie இனணயாகவும் 
அருகிலுள்ள ஏதாவது : இரு கிடையச்சுகளை 

  

            

          

படம் 2. அறுகோணப் பட்டக வகைகள் 

௮. முதல்வகைப் பட்டகம் ௮. இரண்டாம்வகைப் பட்டகம் இ. முதல்வசையும் இரண்டாம்வசையும் இணைந்கமையும் 
் பட்டகம் ஈ, ஈரறுசோணப்பட்டகம்
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சமமற்ற ' தொலைவிலும் வெட்டும். அத்தொலைவு 
அளவுகள் 7:17 ஆகவோ, 1:28 ஆகவோ இருக்கும். 
இப் பட்டகங்களில் நிலையச் சிற்கு இணையான இரு 
விளிம்புகள் வெவ்வேறு இயல்புடன் " அமையும். 
இவற்றின் பக்கங்களை (14௦) அல்லது (2 ல என்று 
குறிப்பிடலாம் (படம் 2ஈ]. cos La 

மேற்கூறிய மூன்று. : பட்டகங்களையொத்த 
மூன்றுவகைக் கூம்புப் பட்டகங்களும் உள்ளன, முதல் 

வகைக் கூம்புப் பட்டகம் மேலாறும் கீழாறும் என: 
பன்னிரண்டு பக்கங்களைக் கொண்டது. ' இவற்றின் 
பக்கங்கள் 'அருலுள்ள ஏதேனும் இரு இடையச்சு 
களைச் சமத்தொலைவில் சந்திக்கின்றன. மூன்றாவது 
இடையச்சுக்கு இணையாக அமைூன்றன. ஆனால் 
மேலேயுள்ள ஆறு பக்கங்களும் நிலையச்சின் மேல். 
முனையையும் கீழேயுள்ள ஆறு பக்கங்களும் நிலை 
யச்சின் 8ழ் முனையையும் சந்இத்தபடி உருவாகின் 
றன. இதன் பொதுக் 'குறியீடு (௦1) என்றோ. 
(2017) என்றோ குறிக்கப்படும். இத்தகைய .. அடி. 
யிணைப் பக்கத்திற்கும் (0001) ஒர் அலகுப்பட்ட்கப்: 
பக்கங்களுக்கும் (1௦11 ற15ற)(1070) இடையில் இடை 
யச்சுகளையும் திலையச்சையும் சந்திக்கும். தொலை 

வில் வேதுபட்ட பல் முதல்வகைக் . கூம்புப்பட்டகங் 
கள் ஒரே படிகத்திலும் . அமையலாம்.' 

காணப்படும்பொழுது அவற்றின் குறியீடுகள் . எடுத், 

துக்காட்டாக, 1014, 1012, .2023, 1011, 3032, 2021, 

என , அமையும். ஒரு 'முதல்வகைப், DULLES et: 

_ அவ்வாறு, 

3 

படத்தையும் முதல்வகைக் கூம்புப்பட்டகத்தின், படத், 
தையும் உற்று நோக்னொல் முதல்வகைத். ௯ம்புப், 
பட்டகத்தின் பக்கங்கள் முதல்வகைப் பட்டகத்தின்: 
விளிம்புகளுக்கு மாற்றாக அமைந்திருப்பதை உணர 
லாம். அதாவது, அவை இரண்டாம்வகைப் பட்ட 

கத்தின் (1120) தண்மக்கோணங்களின் (80118 802163) 
இடத்தில் PRO இபன * தோன்றும்." 

wy Pad ot 

இரண்டாம்வகைப் ": பட்டக த்தைப் ் 
Be வால்ட் 

  

  

, போன்ற, 

  

  

ui 3. “அறுகோணக் கூம்புப்பட்டக “வகைகள் ' | 
eM Bea 

இடையச்சுகளைச் சார்ந்த ' இருப்புகளுடன்- நிலை 
யச்சை வெட்டியபடி மேலாறும் 8ழோறுமாக அமைந்த 
பனிரண்டு ஒத்த - பக்கங்களைக் : கொண்டவையே 
இரண்டாம்வகைக்: கூம்புப் ் பட்டகங்கள் ஆகும், 
அவற்றின் படிக அச்சுக். ' குறியீட்டை (௩. 6.2.2) 
என்றோ, (1122) என்றோ: சுருக்கமாகக் குறிப்பிட் 
லாம். அவற்றில் ' மேல் * உள்ளவற்றை '1722, 1212, 
5112, 1122, 1812, 2112 என்றும் 8ம். உள்ளவற்றை 

1122, 1212, 2112, 1122, 1212, 2112 என்றும் குறிப் 
பிடலாம். முதல்வகைப் "பட்ட்கத்தின் இண்மக் 
கோணங்களையும் (solid angles) இரண்டாம்வகைப் 

பட்டகத்தின் பக்கங்களுக்கும் அடியிணைப்” பக்கத் 
திற்கும் இடைப் பட்ட விளிம்புகளையும். இரண்டாம். 

வகைக் கூம்புப்பட்டகத்துன் பக்கங்களால் ' மாற்றும் 
போது இரண்டாம்வகைக் கூம்புப்பட்டகம் உருவா 

கிறது. - அடியிணைப்பக்கத்திற்கும் இரண்டாம்வகைப் 
பட்டகப் பக்கங்களுக்கும் இடையே. ஒரே படிகத்தில் 
யலவகை . ் இரண்டாம்வகைக் கூம்புப்.. பட்டகங்கள் 

இருக்கலாம். அவற்றை Hes, 1122, 2243, 

எனக் குறிப்பிடலைம், oe tn BE og eae me 
as. ன | கஷ்ட 28 

rr ட்ட eee ம் ந பட்டுக் 
ee 

Tod wre 

1721. 
௩ 

ட. 3 ஈரறு 'கூம்புப்பட்டகம்'. பஜ. என்ற பொதும். 

பக்கக் குறியீட்டைக் கொண்டு. மேல் பன்னிரண்டும். 
கீழ். பன்னிரண்டுமாக 24 சமமான ., பக்கங்களைப் 

பெற்றுள்ளது... ஒவ்வொரு , ் பக்கமும் , . அவற்றிற்கு 
அருகிலுள்ள... இடையச்சுகளைச் ' - சமமற்ற . தொலை . 
விலும் நிலையச்சை 6 நேரடியாகவும் @ வெட்டுகன்றன. . 
இடையச்சுகளைச் சந்திக்கும் ' தொலைவு 1:1 அல்லது. 
1:2 என்ற, | *- இரு வி௫ிதங்களுக்கு ' , இடைப்பட்ட. 
ஏதேனும் ஒர் தொலைவைக் கொண்டதாகும். 
இத்தொகுதியில் ) இப்பிரிவில் உட்பிரிவான. பொது 
இயல்பு வகுப்பில் (001081 ௦1858) பெரில். 
என்னும் கனிமம் சிறப்பாகப் படிகமாவதால் இதைப் 
Guiles eusns (beryl ($06)' என்று" அழைக்கிறார்கள். 
இதன், அமைப்பைப் படத்தில் காணலாம் (படம் 4), 

கவ்வ SP ae 

௮. முதல்வகைக் கூம்புப்பட்டகம் ௮, இரண்டாம்வகைக் கூம்புப்பட்டகம் இ. ஈரறுகோணக் கூம்புப்பட்டகம் 

(beryl) .
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படம் 4. பெரில் வகை 

௮. பெரில் கணித்தோற்ற் ஆ. பெரில் கனிம மேற்பகுதி 

ூ.- 7070, 06: பக்கங்கள் முதல்வகை அறுகோணப் பட்டகம் 

- 2021, 12 பக்கங்கள் முதல்வகைக்கூம்புப் பட்டகம் 

௩: 2011, 42 ' பக்கங்கள் முதல்வகைக்கூம்புப் பட்டகம் 

u 

ற 
9 © 1121, 12 பக்கங்கள் இரண்டாம்வசை கூம்புப் பட்டகம் 

c 0007, 02 ் பக்கங்கள் அடியிணை வடிவப்பக்கம் 

௫ 813], 94 பக்கங்கள் ஈரறுகோணக் கூம்புப் பட்டகம் 

அரை வடிவ வகுப்பு (hemimorphic class) .(14) 

அல்லது சிங்கைட்டு வகை, இது வழக்கிலுள்ள 32 

படிக வகுப்புகளில் 34 ஆவது வகுப்பு ஆகும், இதில் - 

திலையச்சுக்கு "இணையான, ஆறு FEST COLDS தளங் 

களும், அறுமுகள் சமச்சீர்மையுடைய நிலையச்சுகளும் 

காணப்படுகினறன.. பொது இயல்பு வகுப்பில் உள்ள 

தலைமைக் கிடைச் 'சமச்சீர்மைத்.. தளமோ . இருமுகச் 

சமச்சீர்மைபுடைய ' ் இடையச்சுகளோ 

மையமோ இதில் காணப்படுவதில்லை, இவ்வகுப்பில் 

பெடியான். (260100) என்றழைக்கப்படும் ஈரடியிணை 

வடிவப் பக்கங்களும் (0001, 0001) தனித்தனியாக 

அமையக் கூடும், இயல்பு வகுப்பில் கிடைப்பது 

பேர்ன்றே ( மூவகை நேர்மறை (மேல் உள்ளன), எதிர் 

மறைக். (கீழ். உள்ளன) கூம்புப் பட்டகங்களும் ஏவ 

கைப் 'பட்டகங்களும் 'வடி.வில் மாற்றமின்றி இங்கும் 

கிடைக்கும்." எடுத்துக்காட்டாக சிங்கைட்டு. (zincite), 

அயோடடிரைட்டு (iodyrite), SACown sensi (green- 

௦௦46), உர்ட்சைட்டு (எமா(2106) போன்ற 'கனிமங் 

கள். இவ்வகுப்பில் | படிகமாகின்றன. ... அதனால் 

இதைச் சிங்கைட்டு , வகை என்றும் அழைக்கிறார்கள். 

இதன் >. "கட்டமைப்பைப் படத்தில், _ காணலாம் 

(படம், 57. aa , PM. எ . ட ஒட்டு நு 

oN 

. a முக்கூம்புப் । பட்டக வகுப்பு '(iiigyeamiasl class }(15) 

அல்லது அப்படைட்டு வகை. :இது வழக்கிலுள்ள 92 

படிக. வகுப்புகளில்" 15 ஆவது வகுப்பாகும். இவ்வகுப் 

பில் மூன்று வகையான கூம்பு முப்பட்டகங்கள் இருப் 

பதால் இது” இப்பெயர் பெற்றுள்ளது. இதில் பொது 

சமச்சீர்மை 

  

  

படம். 5. சிங்கைட்டூு வகை 

m- 06 பக்கங்கள் மூதல்வகை அறுகோணப் பட்டகம் 

ப, ஈ 06 பக்கங்கள் முதல்வகைக் கூம்புப் பட்டகம் 

இயல்பு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துப் பக்கங் 
களும் வடு.வில் மாற்றமின்றிக் காணப்படுகின்றன. 

எனவே, இவற்றில் நிலையச்சிற்கு இணையான அறு 
சமச் ' ஈர்மைத்தளங்களும் கிடையச்சுத் தளத்திற்கு 
இணையான '“ஓர் இருமுகச் சமச்சீர்மைத் தளமும், 

; சமச்சீர்மை மையமும் காணப்படுகின்றன, இவ்வகுப் 

பில் அப்படைட்டு (௨௨1116) என்னும் முக்கியக் கனி 

மம் படிகமாவதால் இதை அப்படைட்டு வகை என்றும் 

அழைக்கிறார்கள், இதைத்தவிர பைரோமார்ஃபைட்டு 

(pyromorphite), uisiom@ (mimetite), வெளடி
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படம் 6, அப்படைட்டூு வகை 

ஆப்பம் லட ரல 

நூ 7070, 06 பக்கங்கள் 

 .-.2730, 06 : பக்கங்கள் 

PP - 2131,.12 பக்கங்கள் 
MN - $143, 72 பக்கங்கள், 

£,- 1012, 12 wUdssmacr 

KX - 1011, 12 பக்கங்கள் 

நு ~ 2021, 12 பக்கங்கள் 

v — 1122, 12 பக்கங்கள்... 
8 ௦ 1322) 38 பக்கங்கள் 

C= 0001, 02 பக்கங்கள் 

னைட்டு (*2௦20101(6) ஆகிய "கனிமங்களும் இவ்வகுப் 
பில் படிகமாகின்றன. இதில் காணப்படும் முக்கிய 
வகை மூன்றாம் வகைப் பட்டகமும் கூம்புப் பட்ட 
கமுமேயாகும், 

, பட்டகம் ஆயெ இயல்பு... வகுப்பில் காணப்படும் 
் அமைப்பினின்று ஒன்றுவிட்ட பக்கங்களைக் கொண்டு 
உருவாகி அமைத்தவையாகும். எனவே, இவ்வகையில் 
வலஞ்சுழி மூன்றாம்வகைப் “பட்டகம் (2130, 1320, 
3210, 2130, 1320, 3810) என்ற ஆறு பக்கங்களை 

யும் இடஞ்சுழி மூன்றாம்வகைப் பட்டகம் (1230, 
2310, 3120, 1230, 2310, 3120) ereirm'' am) Usa 
களையும் கொண்டவையாகக் காணப்படும். இவை 
இரண்டும் சேர்ந்தால். இயல்பு: வகுப்பில்” காணப் 
படும் ஈரறு பட்டகமாக மாறும். இதேபோல் இயல்பு 

  

> ep ad's 

முதல்வகை அறுகோணப் பட்டகம் 

மூன்றாம்வகைப் பட்டகம் '% - !? 

3. 

இவை ஈரறு' 'பட்டகம், ஈரறு கூம்புப் | 

வகுப்பிலுள்ள ஈரறு கூம்பு முப்பட்டகம் வலஞ்சுழி, 
இடஞ்சுழி மூன்றாம்வகைக், கூம்பு முப்பட்டகமாக, 
மேலாறும் சீழாறுமாக பன்னிரண்டு " பக்கங்களைக் 
கொண்டு... 'காணப்படுன்றன, வலஞ்சுழி. மூன்றாம் 

வகைக். கூம்புப் பட்டகம் மேலே 2141, 1421, ‘3211, 
2131, ‘1321, ‘3211, 

2121, ‘1321, 3211, 2131, 1321, .3211 ஆகிய” பக்கங் 

களையும் .கொண்டு, காணப்படுகின்றன. இதைப் 
போன்றே | , இடஞ்சுழி | , மூன்றாம்வகைக் , கூம்பு முப் 

பட்டகம் : அவற்றின், அடுத்தடுத்த . பன்னிரண்டு 
பக்கங்களை . உள்ளடக்கிக் கொண்டு , காணப்படும். 

இவை வடிவமைப்பில், இயல்பு வகுப்பில் ' காணப் 

ஆய ' “பக்கங்களையும், கீழே 

ட 

awe a Le 

மூன்றாம்வகைக் கூம்புப் பட்டகம் 

ha மாட்ட க 

மூ தல்வசைக் கூம்புப் . பட்டகம் 

Vea eA Lat drt = ¥ 

அடியிணை வடிவப்பக்கம் :, 

இரெண்டாம்வசைக் கூம்புப் பட்டகம் 

கப்பட 

ee Vea ‘ 

  

படும் ஏனைய பட்டகம், கூம்புப் ப்ட்ட்கங்கள் ஆடப் 
வற்றை “ஓத்தே ' காணப்படும். இயல்பு ” வகுப்பில் 
காணப்படும் முதல்வகைப்' பட்டகத்திற்கும்; மூன்றாம் 

... வகைப்'பட்டகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைக் காண். 
பிக்கும், பொதுவாக” 'இவ்வகுப்பில்'' "குறிப்பிட்டுள்ள 
மூன்றாம்வகைப் பட்டகமும், கூம்புப்:, பட்டகமும் 

தனிப்பட்ட முறையில் “ இயற்கையாக உருவான, படி. 
சுங்களில் காணப்படுவ தில்லை, ஏதேனும் ஓ! ர் அமைப் 
பின் இடத்தில் மாற்றாக: உருவானவைபோல்' வரும். 

இவற்றைத். தவிர இவ்வகுப்பில் ’ அடியிணைப் 1 பக்கம் 
(0001), மூத்ல்; இரண்டாம் 'வகைப் , பட்டகங்களும் 
கூம்புப் | பட்டகங்களும்'. , சேர்ந்து - . காணப்படும். 
ஆனால் அவற்றின்' படிக் 'மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பு 
(molecular - structure of. the crystals) இவ்வகுப்பின் 
“மபா மைத்தனக்கரக், கொண்டே 'காணப்படும்; 

ads ~ . Weak மம் iv, } 

“அரைவடிவக்' கூம்புப்பட்டக வ்குப்பு: “(pyramidal 
sian class) (16) அல்ல்து நெ. .பிலைட்டு வகை; 
இது வழக்கிலுள்ள. 32 படிக்! 'வகுப்புகளில் * '20ஆவது 
வகுப்பாகும். இதில் .நிலையச்சிற்கு இணையான” ஒரே 
யொரு, ஆறு, தமச்சீர்மைத்தளம். மட்டுமே . அண்டு. 
ஏனைய” 'வகையில் இத்ற்கு' முன்பு, விளக்கிய் 6 மூன்றாம் 
வகைக் கூம்புப்பட்டக ” வகுப்பைப் போன்றே. இது 
அமைகறது. ஆனால். அவற்றின் "மேல் 'அமைப்புகள் 
மட்டுமோஅல்லது Bip” அமைப்புகள் மட்டுமோ. தனித் 
தனியாகவே * 'அமைந்தப்டி' “இயற்கையில்: ப்டிகங்களில்



் காணப்படுகின்றன. இவ்வகையில் நெ்ஃபிலைட்டு 
(nephelite) stew snub - . கனிமம் படிகமாவதால்' இதை 
டயம் வகை என்னும் அழைக்கிறார்கள்... 

வட ட ப்பி ப ன . 

  

      

படம் 7, நெஃபிலைட்டூ (அமில ' ௮ரிப்பு உருவங்களுடன்) 

.. சரிவகப்பட்டக லகுப்பு (trapezohedral class) (17) 

Joos B குவார்ட்௬ு வகை. இது 32 படிக வகுப்பு 
களில் 17ஆவது படிக - வகுப்பாகும். இதிலுள்ள 
முக்கிய வகையான: அறுகோணச்:' 'சரிவகப் பட்டகம் 

(Hexagonal 17கற620060120) இயல்பு  வகுப்பிலுள்ள 
ஈரறு கூம்புப்பட்டகத்தின் ஒன்று விட்டு ஒன்றாக 

்... உள்ள. பக்கங்களைக்: கொண்டு முழுமையாக ௪௬ 
வாகி வருவதேயாகும். ,, அதனால் இதன், நிலையச்சு 

ஓர் அறுசமச்சர்மை அச்சாகும், இதில் . கிடையச்சு 
களுக்கு இணையான ஆறு இருமுகச் சமச்சீர்மைத் 
தளம் காணப்படுகிறது. இதற்குச் சமச்சீர்மை 
மையமோ சமச்சீர்மைத் தளமோ கிடையாது, 

இதில் வலஞ்சுழி, ..” இடஞ்சுழி “என் இரு வகை 

் அறுகோணச் சரிவகப்.  பட்டகங்கள் உண்டு. 
அடுத்தடுத்து உள்ள பக்கங்கள் கொண்டு சரிவகப் : ” 

பட்டக அமைப்புப் ' பெறுவதால் இவை இடவல . 

். மாற்றப்படிம (enantiomorphous) அமைப்புப் பெற்ற 

வையாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வகுப்பில் படிக. 

மாக உருவாகும் சில உப்புகள் வட்ட முனைவுறல் 

(018018£ ற௦1271531100) கொண்டவையாகக் காணப் 

we Bebe உ லு டட வர 

  

படம் 8." அறுகோணச் ' 'சரிவகப் பட்டகம் ‘ 

. குவார்ட்சுக் கனிமத்இன் “தோற்றம் 

Pee 
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_ படுகின்றன. இதில் படிகமாகும் கனிமங்களில் முக்கிய 
மானதான ர குவார்ட்சின் (8003712) பக்கக் குறி 
யீடுகளை மேலே உள்ளவற்றை 2131, 1321, 3217, 
2131, 1321, 3211 என்றும் கழே உள்ளவற்றை 1231, 
2311, 3121, 1231, 2311, 3121 என்றும் குறிப் 
பிடலாம். இக்கனி௰மத்தை வைத்து இவ்வகுப்பைப் 8 
குவார்ட்சுவகை என்றும் அழைக்கிறார்கள். 

முக்கோண வகுப்பு ((ாரத0ஈ2] class) (18) அல்லது 

பெனிட்டாயிட்டு வகை, இது 38 படிக வகுப்புகளில் 
18 ஆவது படிக வகுப்பாகும். இந்த வகுப்பு நிலை 
யச்சு ஓர் முக்கோணச் சமச்சீர்மை அச்சு, இதில் 
கிடையச்சுகளுக்கு இணையான மூன்று முக்கோண 

இருமுகச் சமச்சீர்மைத் தளமும் செங்குத்து மூலை 
விட்டங்களுக்கு இணையான மூன்று இருமுகச் சமச் 
சீர்மைத் தளமும் கிடைமட்டத்தளத்திற்குஇணையான 
ஒரு சமச்சீர்மைத் தளமும் உள்ளன. இத்தொகுதியின் 
இயல்பு வகுப்பில் காணப்படும் முதல்வகை அறும்கா 
ணப் பட்டகத்தில் உள்ள மூன்று பக்கங்களை மட்டும் 

கொண்டு உருவாவது, எனவே, இதிலுள்ள நேர், 
எதிர் (00811146, 628176) முறை அமைப்புகள் என 
முறையே (1010) (0110) என்ற குறியீடுகளால் 

குறிக்கப்படுகின்றன. இவற்றை மூன்று பககங்களைக் 
கொண்ட நேர் முக்கோணப் :பட்டகம் (0051111416 
trigonal prism), எதிர் முக்கோணப் பட்டகம் 

(negative trigonal prism) என அழைக்கிறார்கள். 

இதேபோன்று முதல்வகை அறுகோணக் க௯ூம்புப் 
பட்டகத்தினின்று இரு முக்கோணக் கூம்புப் பட்ட 
கங்கள் மேலேயுள்ள மூன்று பக்கங்களையும் கொண்டு 

். உருவாகின்றன. இவற்றின் மேலே &8£ழேயுவ்ள பக்கங் 
கள். ஒரே செங்குத்துத் தளத்தில்., அமைகின் றன. 
இவற்றின் நேர் முக்கோணக் கூம்புப் பட்டகமும் 
(positive trigonal), எதிர் முக்கோணக் கூம்புப் 
பட்டகமும் (12281146 112008] றர£கா14) முறையாக 
(1011) (0111) குறியீடுகளால் குறிக்கப்படுகன்றன, 
இதேபோன்று இத்தொகுதியின் இயல்பு வகுப்பில் 
காணப்படும் ஈரறு கோணப் பட்டகம் மற்றும் ஈரறு 

_ கோணக் கூம்புப் பட்டக அமைப்பினின்று அவற்றின் 
அடுத்தடுத்து வரும் இரு பக்கங்களை இணைத்து 

் இரண்டு இரு முக்கோணப் பட்டகம் (நேர், எதிர்) 
(1011),(0111) என்ற குறியீடு பெற்ற அமைப்புகளைப் 
பெற்றுள்ளன. இவ்வகுப்பில் பெனிட்டாய்ட்டு 
(041016) என்னும் கனிமம் பெரும் பகுதியாகக் 
காணப்படுவதால் இவ்வகுப்பைப் பெனிட்டாய்ட்டு 
வகை எனக் கூறுகிறார்கள். . இத்தகைய பெனிட் 
டாய்ட்டு கனிமப் :' படிகத்தின் தோற்றத்தைப் 
படத்தில் காணலாம். (படம். 9). இப்படிகத்தின் 
முக்கோணப் பட்டகங்கள். ற (1010) # (0110) 
என்ற பக்கங்களையும், !; j இரண்டாம் வசை 

. அறுகோணப் பட்டகம் & (1720) என்ற பக்கங் 
களையும்,முக்கோணக் கூம்புப் பட்டகங்கள் ற(101/1
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முக்கோணக் கால்பகுதி வடிவ வகுப்பு . ((7120௩21 
(2(கா(06072] ௦1256) (19) அல்லது டை. சில்ஙர் ஆர்த் 

தோ பாஸ்பேட்டு வகை. இது 35 படிக வகுப்புகளில் 
19ஆவது படிக வகுப்பாகும். இவ்வகுப்பின் 

நிலையச்சு ஓர் மும்முகச் சமச்சீர்மை வாய்ந்தது. 
இதல் இடையச்சுக்கு இணையாசு ஒரு சமச்சீர்மைத் 

தளம் காணப்படும், இதற்குச் சமச்சீர்மை மையம் 
கிடையாது. இவ்வருப்பீல் மூன்று வகையான முக் 
கோணப் பட்டகங்களும், மூன்று வகையான முக் 
கோணக் கூம்புட் பட்டகங்களும் காணப்படுகின்றன. 
இயற்கையில் உருவாகும் கனிமப் படிகங்கள் இவ் 

"வகுப்பில் காணப்படாவீட்டாலும், செயற்கையில் 

  

படம் 9. பெனிட்டாய்ட்டூ (பலாச்?) கனிமத்ுன் தோற்றம் , உருவாக்கப்படும் டைசில்வார் ஆர்த்தோ பாஸ்பேட்டு 

ஐ. - 7076, 05 பக்கங்கள். ்் ப்பட்ட (disilverorthophosphate) 61 68 spb வேதியியல் 
p - 0110, 03 பக்கங்கள் } முக்கோணப் பட்டகங்க சேர்மம் இவ்வகுப்பீன், . படிகக கட்டமைப்பைப் 
a ~ 1120, 06 பக்கங்கள் அறுகோண அரண்டாம் வகைப் பெற்றமைகன்றது. 

பட்டகம் : - . a 

P + 1011, 02: பக்கங்கள் : கத ' சசய்சதுரப் பட்டகப்பிரிவு' pehoinbohedcal division) 
w- O11], 06 பக்கங்கள் முக்கோணக் கூம்புப் பட்டகங்கள் ் 

€ - 0112, 06 ர் . - இப்பிரிவின் கீழ். இத்து" வகுப்புகள் "உள்ளன. 
KX - 2241,~12 பக்கங்கள் ' அறுகோளா இரண்டாம் வகைக் அவற்றில் சாய்சதுரப். பட்டக வகுப்பே முக்கியமான 

ன ர ர. லட கர் யட்டகம் . co . தரகும். fen 8 ‘tien beste . அ] பல் 

௪ (0112), 6. (0112) என்ற... பக்கங்களையும்" இரண் 3 . சரய்சதுரப் பட்டக-: வகுப்பு . ‘(rhombohedral class) 
பாம்வகை அறுகோண : கூம்புப், பட்டகம் ந (224) (20) அல்லது கால்சைட்டு லகை. . இவ்வகுப்பில் ‘2 
என்ற பக்கங்களையும் ச்ண்டு. காணப்படுகிறது, ் வாகும் அமைப்புகளில் - சாய்சதுரம்: ' பட்டசமும் 

= nd wre. : 2 Moe Shwe won 

   . “2 Loe ன் ஓ ச 

ட ட். ர ஆ பட டட... ட் 
5 ப * gang, he oo . 

tee, . Te YS pa ‘10. சாய்சதுரப் பட்டக வஸ்க்கள் 
ச 

ன. ' தேர்மறைச் க சாய்சதுரம். (கால்சைட்டு) ஆ, ் அதிசமைச் en _இ; நேர்மறைச் காய்சல் (ஃஎமடைட்டு) 

> .் * ் ன ட் ட ் ; _(thomobohedran) (ib 10)ஓவ்வாக் கூம்புப் பட்ட 
Dooly . ‘ கமும் fscalenohedron) . (படம் த முக்கியமானவை 

யாகும், வட பப RAT: ் 
ஷன் 

: இதுவகுப்றில் முக்கேர்ணச் சமச்சர்மையுடைய 
நிலையச்சும் மூன்று சமச்சர்மையுடைய தளங்களும் 
உள்ளன.  இத்தளங்கள் ". இடையச்சுகளின் , மூலை 

விட்டத்துக்கு இணையாகவும் திலையச்சை 60° 
. கோணத்தில் .. வெட்டியபடியும் அமைந்துள்ளன. 
மேலும் இவ்வகுப்பில் மூன்று படிகக் இடையச்சு 
களுக்கு இணையாக மூன்று இருமைச் சமச்சீர்மை 

  

படம் 11, ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம்



அச்சுகளும் ஓர் சமச்சீர்மை மையமும் நிலவுகின்றன. 
இவ்வகுப்புச் செஞ்சமச் சதுரத் தொகுதியின் நாற் 
கோண வகுப்பையும், நாற்கோணத் தொகுதியின் 
ஆப்பு . வடிவ (sphenoidal) வகுப்பையும் | ஒத்தது. 
ஏனென்றால் இவற்றின் வடிவ அமைப்பும் பக்கங் 
களின் எண்ணிக்கையும் இயல்பு வகுப்பிலுள்ள ஒரு 
பாதியையே கொண்டு உள்ளன. ஆ 

{ ் 

சாய்சஜ்ரப்'. பட்டகம், இது ஒரே இயல்புடைய 
அரைச் சாய்சதுரப்' பக்கங்கள் இணைந்து தோன்றி 
யதாகும். : இதில் ஒரே இயல்புடைய ஆறு பக்க 

வாட்டு . விளிம்புகள் (181681 ... 64265) .. ரம்பப்பற் 

போன்ற (212-288) அமைப்புடன் : பபடிகத்தைச் சுற்றி 

அமைந்திருக்கும். இதில் அடுத்தடுத்து" மேல் மூன்றும், 

இவற்றின் மாற்று இருப்புகளில் 58ழ் மூன்றுமாக 
அமைந்துள்ள ஆறு எற்று விளிம்புகளும் (terminal 
edges) உள்ளன. இதன் இரு முக்கோணப் பட்டகத் 

தண்மக்கோணங்களை நிலையச்சு இணைக்கிறது. 

இதன் கிடையச்சுகள் எதிர்ப் பக்கங்களின் . மையப்: 

புள்ளிகளைப் படத்தில் (படம் 10ஆ) காட்டியது 

போல் இணைக்கின்றன; சாய்சதுர: வடிவப் பக்கங் 

களின் பொதுக் குறியீடு (1 ௦  |)ஆகும்,சாய்சதுரப் 

பட்டகத்தின் ஆறு பக்கங்களில் மேலே உள்ளவற்றை 

1011, 1191, 
0111, 1017, - 1101] என்றும், குறிப்பிடலாம். சாய் 

சதுரப் பட்டக வடிவங்களின் பொது வடிவம் (860- 

metrical shape) - 
பொறுத்தும் நிலை, கிடையச்சுகளின் ' விகிதத்தைப் 

பொறுத்தும் மாறுபடும். இதன்பொருட்டுக் கிடையச் 

சுகளின் நீளத்தை எப்போதுமே 1 என்று வைத்துக் 

கொள்ளும்போது நிலையச்சின் (௦) நீளம் மாறுபட் 

டுக் கொண்டே போகும். நிலையச்சின் நீளம் குறை 

யக் குறைய: சாய்சதுரப் பட்டகம் மேலும் மேலும் 

விரிகோண அமைப்பைப்... பெற்றுக் ; தட்டையாகிக் 

கொண்டே பேர்கும். yg Ryle ey a , 

படம் ‘10 அதிலுள்ள கால்சைட்டு கனிமத்தின் ் 
இயல்பான சாய்சதுரப் பட்டகக் கோணம் 749 55” 
நிலையச்சின் நீளம் 0,854, அதேபோல் படம் 10(இ) 

இலுள்ள ஃஎமட்டைட்டுக் கனிமத்தின் சாய்சதுரப் 

பட்டகக் கோணம் 945, நிலையச்சின் 'நீளம் !1,266,: :. 
மேலும் சாய்சதுரப் பட்டகக் கோணத்திற்கும் நிலை... 

அச்சிற்கும் உள்ள தொடர்பையும் எளிதில் காண 
லாம். ஒரே கனிமம் வெவ்வேறு சாய்சதுர வடிவமைப் | , 

பைப்பெற்றுக் காணப்படலாம். இதைக் கால்சைட்டு 

கனிமத்தின் பிற தோற்றங்களைக் காட்டும் 12 (௮, 

ஆ, இ, ஈ) ஆம் படத்தில் காணலாம், 0412, 0554, “ 

0221, 4041, 16. 0. 16. 1 என்ற அளவுகளின் நிலை _ 
ws Pir’ BAZ IOS மு.தலில் குறிப்பிட்ட அடிப். 
படைக் ” 
லிதெத்தோடு 'ஒப்பிடும்போது 1/2, 5] 4, 2, 4, 16. 

SSN can Ee ay த Je “ ot a 

“0117 என்றும், கழே உள்ளவற்றை” 

அவற்றின் கோண” அளவைப். 

' கால்சைட்டுக் 'கனிமத்தின் (படம், 10)... 

அறுகோணப் படிகத் தொகுதி 635. 

என்றாகும், ஒவ்வொரு நேர்மறைச் சாய்சதுரப் 
பட்டகத்துக்கும் சமமான நிரப்பு எதிர்மறைச் சாய் 
சதுரப். “பட்டகம் அமையலாம். இச்சாய்சதுரப் 

பட்டகப் பொதுக் குறியீடு (0117) seb. Oa 
விரண்டு NOSE சாய்சதுரப் பட்டகங்களும் 
ஒருங்கே ஓத்த இயல்புடன் உருவானால் அது அறு 
கோண இயல்பு வகுப்பிலுள்ள முதல்வகை அறு 

கோணக் கூம்புப் பட்டகம்: போல் காணப்படும். 
இவ்வாறு ௨உருவாகியிருக்கும் ஜெமிலினைட்டு கனி 

மத்தின் தோற்றத்தைப் 72(௨, ௭௭) ஆம் படத்தில் 
காணலாம். அதில் “:அறுகோணப் பட்டகம் நேர், 
எதிர்மறைச் 'சாய்சதுரப். பட்டகங்கள், அடியிணை 

வடிவப் பக்கம் ஆகியவை அமைந்திருப்பதைக் காண 
லாம். இவ்விரு " சாய்சதுரப்பட்டகங்களும் ஒன்றாக 
உருவாகாமல் சற்று வேறுபட்டுக் காணப்பட்டால் 
இவற்றைத்தெரிந்து கொள்வது எளிதாக இருக்கும், 
இவ்வாறு இல்லாத போது இச்சாய்சதுரப் பட்டகங் 
களை அவற்றிற்கே உரித்தான அமில அரிப்புத் 
(640109) தன்மை மூலமாகவோ அல்லது இ - மின் 
இயல்பின் மூலமாகவோ (எடுத்துக்காட்டாக, 
குவார்ட்சு) வேறுபடுத்திக் காணலாம். நேர்மறைச் 
சாய்சதுரப்பட்டகங்கள், அடியிணை வடிவப் பக்கத் 
தற்கும் (0001), முதல்வகை அறுகோணப் பட்டகத் 
திற்கும் (1010) இடையேயுள்ள விளிம்புகள் இருக் : 

கும். இடத்தில் உருவாகும். ஆனால் எதிர்மறைச். 
் , சாய்சதுரங்கள் இதே அமைப்புகளின் அடுத்தடுத்து 

் வரும் விளிம்புகள் இருக்கும் இடத்தில் உருவாகும். 
- அதாவது, இவை (000.)க்கும் (0110)க்கும் இடையில் 
உருவாடஇன் றன, 

படம் 12 (௮) இல் சாய்சதுரப் பட்டகமும் அடி 
யிணை வடிவப் . பக்கமும், படம் 15 (௮) இல் சாய் 
சதுரப் பட்டகமும் அடியிணை வடிவப் பக்கமும் 
இரண்டாம் வகை அறுகோணப் பட்டகமும் (1120) 
இணைந்து காணப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு 
வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகங்களுக்கும இடையில் ஏற் 
படும் கோணம் ஏறத்தாழ 70° 32' என்றால் அந்தப் 
படிகம் முறையான எண்பட்டக வடிவமைப்பை 
(௦௦18120780) உருவாக்கும். (படம் 73 (இ) 0௦ - 
690 42', 0௦ - 71௦ 221), இவ்விருவகைச் சாய் 
சதுரப் பட்டகங்களுக்கிடையே உள்ள ஒரு முக்யெத் 
தொடர்பு, அதன் ஒரு வகையின் பக்கம், மற்றொரு 
வகையின் ஈற்று . விளிம்புகளை (terminal edges) 
Guuré செய்திருக்கும் போது, அவற்றின் படிக 

அச்சின் நீளம் மற்றொன்றில் உள்ள திலையச்சின் 
இ நீள விகிதத்தினும் குறைந்ததாக இருக்கும் என்பதே 

. யாகும். ;இதேவகையில் 0118 என்ற சாய்சதுரம் 
3011 ஐப்பெயரச் செய்கிறது.: 1014, 0172ஐயும் 
(1015), (2025) ஐயும் பெயரச் செய்கிறது (படம் * 
13.(#) ude » (1011). f (0221) 29 அரத்திஅமைப்பது 
காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது), ..... 5



636 அறுகோணப் படி கத் தொகுதி 
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படம் 12, கால்சைட்டூ (a a, B, *), ஜெம்பினைப, னி eon) கனிமத்தோ்றங்கள் 

௯,ஆ,ட,௪ கால்சைட்டுக் ans தோத்தம், 2, ear ஜெம்லினைட்டுக் கவிமத் தோற்றம்... 
ட்ட — ர]. ் 5 Bs St. 4 eye க 

மீ ம தெர, 1 . toy ட்ட. 
M — 2042: 5 ஒவ்வொன்றும் ஆறு பக்கங்கள் 4 சாய்சதுரப் பட்டகம் :, 
P — 16.0,16.1 ட் ் em 
ro o— 1011 a y . ak ae 
ரூ 2070, -: 08 பக்கங்ள் —_ அறுகோண முதல்வகைப் பட்டகம். ~~ 

aan © — 0001, | 02 பக்கங்கள் அடியிணை வடிவம் . oat Loe 

௩ 4 ்॥ 

௮ 
ak 

ட்ட . ‘ த 

+ # . ச் 
. 

ன த் 1 _ 
1”: 

, ் ் ட் * f° ர 

படம் 13, ஃஎமடைட்டூ (4 a), கொக்கம்பைட்டு (ஐ) வன்கைட்நத் கனிமத் தோத்றம்கள் 

நை 7077; 08 பக்கங்கள் எ நேர்மறைச். சாப்சதரப் பட்டகம் ட ் : 
Bm 1120, 06 பக்கங்கள் -- பட்டகம் ' ப. 
o— 22097, 08 பக்கங்கள் “எதிர்மறைச் சாப்சதுரப் பட்டகம் 

f — 0221, 06 பக்கங்கள் “௭ சாய்சதுரப் பட்டகம் -.. 3 . 
c— 0004, 02 பக்சங்கள் க - அடியிணை வடிவப் ய்க்கம் 

ஒவ்வாக். கூம்புப் பட்டகம். 
ஒரூ முக்கிய அமைப்பாகும். இது மேல் ஆறு, கழ் 
ஆறு... பக்கங்களாகக் காணப்படும், : இதல் 
வகையான ஈற்று வீவிம்புகள் காணப்படுகின்றன. 

இது 72 பக்கமுள்ள : 

இரு -: 

அவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றைபிட விரித்து (obtuse) 
காணப்படும், அதனுடைய பக்கவாட்டு விளிம்புகள் ... 

சாய் : 
(lateral edges) @s mu முன்பு கூறியுள்ள 
சதுரப்பட்டகத்ை தப் போன்றே மா, நிமாமிச்செல்லும்



(212-282) விளிம்புகளைக் . கொண்டுள்ளன. இவ் 
வமைப்பு ஈரறுகோண  க௯ூம்புப் பட்டக அமைப்பி 
னின்று ஓன்றைவிட்டு ஒன்றான Beer.) (pair) 
பக்கங்களைக் கொண்ட்: படிக அமைப்புப்பெற்ற 
தாகும். இதனுடைய! &ழ்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய : 
பக்கங்கள் அதன் மேற்புறப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 
அமைப்பின் நிலைக்குத்து வரைகளில் வருவதில்லை. 
இது அடுத்தடுத்த இணைப் பங்கங்களைக் கொண்டு 
உருவாகி இருப்பதால் இவற்றிலும் நேர்மறை (3121) 
எதிர்மறை (1251) என்ற இரு வகையான ஒவ்வாக் 
கூம்புப் பட்டகங்கள் உருவாகக் காணப்படுின்றன, 
படம் 14 (௮) வில் ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் (2191) 

ஓர் அடிப்படைச் சாய்சதுரத்தின் (1011) பக்கவாட்டு 
விளிம்புகளைச் சரித்து ௭61) அமைந்துள்ளது, படம் 

34 (ஆ) இல் எதிர்மறை ஓவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் 
(1341) ஓர் எதிர்மறைச சாய்சதுரத்தின் (0231) பக்க - 
வாட்டு வீளிம்புகளைச் சரித்து: அமைத்து “ காணப் : 
படுறது. அதனின்று ஓர் அடிப்படைச் சாய் சதுரத் : 

இற்கும் ஓர் ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகத்திற்கும் உள்ள 
தொடர்பைப் படம் 4 (௮), (ஆ) இல் ஒரு சாய்: 
சதுரத்தின் படிக நிலையச்சின் நீள விகிதத்தைப் 
போன்று மூன்று மடங்க நீளவிகிதத்தை .ஓவ்வாக் 
கூம்புப் பட்டகம் கொண்டுள்ளது என அருிகறோம், 
அதேபோல் அடுத்த படத்தில் (14) கூறப்பட்டுள்ள 

எதிர்மறை : ஓவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் இரு மடங்கு 
அதிகமான நிலையச்சு நீளவிகிதத்தைப் 
காணப்படுகிறது... 3 ட்ட 

ச் கவட ட் 
பா் ‘ 

a 
aH 

பெற்றுக்: 

அறுகோணப் படிகத் தொகுதி (17 

இவ்வகுப்பில் |அறுகோணத் தொகுதியின் இயல்பு 
வகுப்பில் காணப்படக்கூடிய அடியிணை வடிவப். 
பக்கம் (000), முதல்வகை (1010). இரண்டாம் 
வகைப் (1120) பட்டகங்கள், இரண்டாம்வகைக் கூம் 
புப் பட்டகம் (1121) பக்கங்களும் . இச்சாய்சதுர 

இயல்பு, ' வகுப்பில் காணப்படும். இரண்டாம்தரக் 
கூம்புப்: ' பட்டகம் இதில் காணப்படும்போது 
அவற்றை அறுகோண இயல்பு வகுப்பில் காணப் 
படும் கூம்புப் பட்டக அமைப்புக்குரிய சமச்சீர்மைத் 
தளத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் காண்பநறு இயலாத 
தாகும், இதனுடைய சாய்சதுரப் படிக அமைப்புகள் 
கலந்து காணப்படாதபோது இவ்வகுப்பிற்கே ரித் 

தான முக்கோண மூலக்கூற்றுச் சமச்சார்மைத் தளத் 
தைக் ((2120021 ௦1ச2யிகா வூ) காட்டக்கூடிய 

, அரிப்பு, க௫வ அமைப்புகளைக் (610002 figures) 

கொண்டு வேறுபடுத்திக் கரணலாம், இவ்வகுப்பில் 
ஃஎமடைட்டு, கால்சைட்டு (வே!௦116),குருந்தம் (0௦7ம0- 

்* 0) ஆயெ கனிமங்கள் உருவாகினறன. 

'அரையுருவச் சாய்சதுரப் பட்டக guy (rhombho- 
“ hedral hemimorphic class) (21) அல்லது டூர்மலின் 

._ வகை, இது வழக்கிலிலுள்ள 32 படிக வகுப்புகளில் 
21/ஆவது வகுப்பாகும். இவ்வகுப்பில் மூர்மலின் 
(tourmaline), பைரார்திரைட்டு (நராகாஜு116)), புரெள 
ஸ்ட்டைட்டு (0100511186) போன்ற கவிமங்கள் படிக 

மாடன்றன. இவ்வகுப்பில் சாய்சதுரப்பட்டக இயல்பு 
வரப்பில் காணப்பட்ட நிலையச்சிற்கு இணையான 

  

மத்தோற்றங்கள் கோலைட்டு (இ. ஈ) களி 
{ 
t 

படம். 14, கால்சைட்டூ (௮, ஆ) ஸ்பாங் 

7 011, 08 பக்கங்கள் - நேர்மறைச் சாய்சதுரம் : - 

ஏ. 2787,.78 பக்கங்கள் - நேர்மறை ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் 

0281, 06 பக்கங்கள் * எதிர்மறைச் . சாய்சதுரப் பட்டகம் 

% 2 7141) 38 பக்கங்கள் ஈ எதிர்மறை ஓவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் 

8 - 7780, 06 பக்கங்கள் - . அறுகோண, இரண்டாம் வசைப் 

டட ( “பட்டகம் ப 
ற 2 1722). 78 பக்கங்கள்: 
௦. 7722) 42 பக்கங்கள் ௪ 

அறுகோண இரண்டாம்வகைக் 

கூம்புப் பட்டகம் 

05 0007, 02 பக்கங்கள் = அடியிணை வடிவப்பக்கம்



638 அருகோணப் படிகத் தொகுதி 
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_ படம் 14. "குருந்தம் (௨, ஊன) கால்சைட்டு (எ, ஏ) கனிமத் தோற்றங்கள் 

3 பபப ப. ௬ட ௪௭ - குருந்தம் எ, ஏ. - கால்சைட்டு :' i 

f - 1011 ட 06 பக்கங்கள் ௪ தேர்மறைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் ட் 

We 2131 ’ 12 பக்கங்கள் - தேரிமறை ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் : : 

  

  

m- 1010 » 06 பக்கங்கள் - அறுகோண . முதல்வகைப் பட்டகம் 

உ - 22428 , 72 பக்கங்கள் வொ ee 

ஐ: சநக4ம )... ... ..... அறுகோண இரண்டாம்வகைக் - ட்ட 

2 14.14.28.3 , உட [ கூம்புப் பட்டகம் ர 

62 0007 08 பக்கங்கள் - அடியிணை வடிவப் பக்கம் “7 TOs Ss 
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படம் 15. ஒர்மலின் கனிமத் தோற்றம் 

ட ர் 

m~ 1010 , 72 பக்கங்கள் pekierent பட்டகம் 

m’= 0210 , 02 பக்கங்கள் 

@- 1120 , 06 பக்கங்கள் - அறுசோண இரண்டாம்வகைப் 

க? தி ரா? பம்பகம் ருரு ட்ட 11 

1 7072 , 03 பக்கங்கள் | 
$£- 017] , 03 பக்கங்கள் 
௮ 7701, 02 பக்கங்கள் | ட 

*- ஐ£2. ரர) 02 பக்கங்கள்.) சரய்சதுரப் பட்ட்கங்கள் - 
62 0178, 03 பக்கங்கள். |... ப. ப) 100 

, €- 1012 , 03 பக்கங்கள்]. . டட 
ohae tf as cme 

ரு ல்ல லெ 

Roan 
ந 21847, 08 பக்கங்கள் 
V- 2181 , 06 பக்கங்கள் ஒவ்வா முக்கூம்புப் பட்டகம் 

1 .௮-2780 , 02 பக்கங்கள் - மூன்றாம் வகைப் பட்டகம் : 
உ ஷி சு ate ty tow ரி ட ய ட்வ ho ge Sh 

சதகம் நிழ நட வட்டம், oe WE RG GLE A



மூக்கோணச் சீர்மை அச்சும், நிலை ஈரலை விட்டங் 
களுக்கு. இணையான முன்று முக்கோணச் சமச்சீர் 
தளங்களும் அமைந்திருக்கும்,  இவ்வகுப்பிற்கு சமச் 
'சர்மை மையமும் கடைச். சமச்சீர்மை " அச்சும் 
திடையாது.இவ்வகுப்பில் அடியிணை வடிவப் 'பக்கங் 
கள் (000.1), (0001) ஆகிய இரண்டும் தனித்தனியே 
இரு : அமைப்புகளாகக் ' காணப்படும். ' இரு" முக் 
கோணப் பட்டகங்கள் (10/0), (01/0): ஆகியன 
இரு முதல்வகைப் பட்டக வரிசைகளும் நான்கு முக் 
கோண முதல்வளகக் கூம்புப் .பட்டகங்களும் இவற் 
றுச்குச் சமமான நேர்மறைச் சாய்சதுரப் பட்டகத் 
தின் மேலேயுள்ள மூன்று சாய்சதரப் பட்டகப்பக் 
கங்களும், கீழேயுள்ள மூன்று சாய்சதுரப் பட்டகப் 
பக்கங்களும் தனித்தனியே படிகமாஏன்றன. இதைப் 
போல்' எதிர்மறைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் இரு வெவ் 
வேறு மூன்று பக்கங்களைப் ' பெற்றுக் காணப்படு 
Pog. இச்சாய்சதுரப் பட்டகங்களின் பிரிவுகள் 
போன்றே இவ் வரையுருவ வகுப்பில் ஓவ்வாக் 
கூம்புப் பட்டகமும் நேர்மறை இரண்டு பிரிவும் எதிர் 
மறை இரண்டு பிரிவாகவுமாக நான்கு வகையான 
வெவ்வேறு ' அமைப்புகளைப் 'பெற்றுக் காணப்படு 
கின்றது, இவ்வகுப்பில் படிகமாக அமையும் முக்கிய 
கனிமம் டூர்மலின், ' ' 

முச்சாய்ச துரப் பட்டக வகுப்பு (trirhombohedral 
class) (22) அல்லது ஃபீனாசைட்டு வகை. இது வழக் 
கிலுள்ள 22 படிக வகுப்புகளில்82ஆவது வகுப்பாகும், 

% 

    

, அறுகோணப் படிகத் தொகுதி 639 

இவ்வகுப்பில்சமச்சர்மைத்தளம் ஏதும் அமைவ தில்லை. 
ஆனால் நிலையச்ரிற்கு ' இணையான முக்கோணச் 
சமச்சீர்மை அச்சு ஒன்றும் சமச்சீர்மை மையமும் 

, அமைந்துள்ளன. :இவ்வகுப்பில் இரண்டாம் வகைச் 
சாய்சதுரப் பட்டகமும் அறுகோணப் பட்டகமும் 
மூன்றாம்வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகமும் முக்கியமான் 
வடிவ வகைகளாகும். இத்தகைய மூன்று வகை நோர் 
மறை, எதிர்மறைச் சாய்சதுரப் பட்டகங்கள் இவ் 
வருபபில் காணப்படுவதால் இதற்கு இப்பெயர் 
வந்தது. இரண்டாம் வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் 
இயல்பான ஓர் இரண்டாம் வகை அறுகோணக் 
கூம்புப் பட்டக வடிவத்தில் ஒரு பாதியைக் கொண்டு 
உருவான தாகும். எனவே,ழிவ்வடிவத்தில் நேர்மறை, 
எதிர்மறை என இருவகையான இரண்டாம் வகைச் 
சாய்சதுரப் பட்டகங்களைப் படிகங்களில் காணலாம். 
அவற்றின் பக்கக் குறியீடுகளை கீழ்க்கண்டவாறு 
குறிப்பிடலாம். நேர்மறை (மேலே) 11222, 2112, 
7212) (கீழே) 1272, 1122, 8112, எதிர்மறை (மேலே) 
1212, 1122, 2112, (GGip) 2112, 1212, 1122, மூன் 
றாம் வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் (bh kil) ccm 
பொதுக் குறியீட்டைப் பெற்று இயல்பான ஈரறு 
கோணக் கூம்புப் பட்டகம் வடிவமைப்பின் நான்கில் 
ஒரு பங்கு பக்கங்களை மட்டுமே கொண்டு உருவான 
தாகும். எனவே, இவற்றில் நான்கு வகையான சாய் 
சதுரப் பட்டகங்களைக் காணலாம். அவை, நேர் 
மறை வலச்சாய்சதுரப் பட்டகம் (2131) நேர்மறை 
இடச்சாய்சதுரப் பட்டகம் (4121), எதிர்மறை வலச் 

  

படம் 16, டயாப்டேசு (௮), ஃபீனாசைட்டூ (ஆ. இ) சுனிமத்தோற்றங்கள் 

௮ ல Lurie, ஆ, இ. - ஃபினாசைட்டு 

3 - 17180 ,, 06 பக்கங்கள் -. அறுகோண இரண்டாம்வகைப் பட்டகம். :!' 
5 0287 , 06 பக்கங்கள் - எதிர்மறை முதல்வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் 

"K- 1341, 06 பக்கங்கள் - மூன்றாம்வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் 

தன 06 பக்கங்கள் 

ட். 2 2172, 06 பச்சங்கள் 
த் த் 

். } முததல்வகைச் : சாய்சதரப் பட்டகம் 

“ஜூஎ.7070 06 பக்கங்கள் - முதல்வகை அறுகோணப் பட்டகம்



640 அறுகோணப் படிகத் தொகுதி 

சாய்சதுரப் பட்டகம் (1321), எதிர்மறை இடசசாய் 

சதுரப் பட்டகம் (1231) என்பனவாகும். இவை ஒவ் 

வொன்றிலும் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும். மூன்றாம் 

வகை அறுகோணப் பட்டகம், இயல்பான ஈரறு 

கோணப் பட்டகத்தின் . ஒரு பாதியைக் கொண்டு 

உருவா௫ன்றது. அதனால் இதல் வலம், இடம் என 

இருவகையான உருவமைப்புகளைக் காணலாம். 

அவற்றில் பக்க அச்சுக்குறியீடுகளை வல உருவமைப் 

புகளுக்கு 8130, 1380, 3210, 2130, 1320, 9210 என் 
றும் இட உருவமைப்புகளுக்கு .1230, 2410, 3120, 

1230, 2310, 3120 என்றும் குறிக்கலாம். இவற்றைத் 

தவிர இச்சாய்சதுரப் பட்டக வகுப்பில் காணப்படக் 

கூடிய வடிவமைப்பில் வேறு மாற்றம் ஏதும் இராது, 

அடியினை வடி.வப்பக்கம்(0001), முதல்வகைப் பட்ட 

கம் (1010), இரண்டாம்வகைப் பட்டகம் (1120), 

முதல்வகைச் சாய்சதுரப் பட்டகங்கள் (1011), (0111) 

முதலியனவும் மேற்கூறியவற்றோடு தொடர்புற்றுக் 

காணப்படுகின்றன. . இவ்வகுப்பில் . டயாப்டேசு 

(dioptase), (படம் 16), ஃபினாசைட்டு (phenacite) 

(படம் 76), வில்லமைட்டு (willemite),. Goo 

sno (dolomite), இல்மனைட்டு (ilmanite) போன்ற 

மூக்கியச் இன்வாவ்களை் படிகமாகின்றன. ் 

- சரிவகப் பட்டக வகுப்பு ' (trapezobedral ‘class) 

(23) அல்லது குவார்ட்சு வகை, இது வழக்கிலிலுள்ள 

32 படிக வகுப்புகளில் 23 ஆவது வகுப்பாகும். 

குவார்ட்சு” கனிமம். “573₹0க்குக் குறைவான வெப்ப 

நிலையில் உருவாகும்போது இவ்வகுப்பிலிலுள்ள 

வடிவமைப்பில் படிகமாகிறது, இதைத் தவீரச் சினன . 

என்ற கனிமமும் .இவ்வகுப்பில்-” பார் (cionabar) 

படிகமாகும் ஒரு முக்கியமான கனிமமாகும். இவ் 

வகுப்பில் சமச்சீர்மைத் களமும் சமச்சீர்மை 

மையமும்," கிடையாது... 

யான ஒரு முக்கோண சமச்சீர்மை அச்சும் 

இடையச்சுகளுக்கு ! இணையான மூன்று இருமுகச் 

சமச்சீர்மை  அச்சுகளும் காணப்படுகின்றன. இவ் 

வகுப்பில் அடியிணை வடிவப் பக்கமும் (0001)முதல் ... ..-- 

வகை அறுகோணப்பட்டகமும். இயல்பு சாய்சதுரப்: 

பட்டக வகையை ஒத்த அமைப்பில் காணப்படும். 

குவார்ட்சுக் கனிமங்கள் இயல்பான (1010) அறு 

கோணப் பட்டகத்தைக் கொண்டு காணப்படும். 

இரண்டாம்வகை முக்கோணப்பட்டகமோ (1120) 

இரு முக்கோணப் பட்டகமோ (1 %1௦) இக்கனிமங்' 

களில் காண்பது அரிது. இக்கனிமங்களில் நேர்மறை :: 

(௩௦௩1), எதிர்மறைச் (௦01) சாய்சதுரப் பட்ட. 
கங்கள் ஒரே படிகத்தில் ஒரே இயல்புடன் காணப் 
பட்டாலும் நேர்மறைச் சாய்சதுரங்கள் சற்று பெரிய 
தாகவே நிருக்கும், இல்வீரு சாய்சதுரங்களும் ஒரே 
மாஇிரியாக உருவாகியிருந்தால் . அவை முதல்வகை... 

ஈரறுகோணப் பட்டகத்தைப் போன்றிருக்கும். இரு - .- 
முக்கோணக் கூம்புப் பட்டகங்கள், நேர்மறை எதிர். ப படம் 78 இல்: இக்: கனிமம் 

நிலையச்சிற்கு இணை: 

மறை என இருவனக்களில் (hh 2h 1) என்ற. பொதுக் 
குறியீட்டைப் பெற்றுக் காணப்படலாம்; இருப்பினும் 
இக்கனிமங்களின் பக்கங்களைக் கண்டறிவதற்கு இவற் 
றின் மேல் காணப்படும்சால்வரிகள் (6118(1008)(11 21) 

அல்லது (2111) , என்ற பக்கங்களில் (1011) என்ற 
சாய்சதுரப் பட்டகப் பக்க விளிம்புகளுக்கு இனா 
யாகக் காணப்பட்டால் அவற்றால் நேர்மறை, எதிர் 
மறை இரு முக்கோணக் கூம்புப் பட்டகங்களை 
ஏனைய வடிவங்களிலிருந்து பிரித்துக் காண முடியும், 
இவ்வகுப்பில் (௩%11)- என்ற. பொதுக் குறியீடு 
களைக் கொண்டு ஆறு பக்கங்களால் உருவாகும் 
முக்கோணச் சரிவகப்பட்டகம் ' (1118001 1110 62006- 

dean) என்ற வடிவம் முக்யெமானதாகும்.' இவ்வடி 
வம் ஈரறுகோண கூம்புப் பட்டகத்தின் கால் பங்கைக் 

கொண்டு உருவாகியிருப்பதால் நான்கு வசையான 

நேர்மறை வல (2131) படம் 1794), இட் (3121) 

(படம் 374), எதிர்மறை ' வல (1234), இட (1321) 

முக்கோணச் 'சரிவகப் பட்டக "வடிவங்கள் காணப் 

படுகின்றன. இவற்றின் இட், வலச் சரிவகப் பட்டகங் 
களை. இட்: வலப்பொருத்தம் பெற்ற (enantiomur~ 

phous) வடிவங்கள் - எனக்: , கூறுறொர்கள். 

  

௮ ட பஷ 

ப படம் 17. மூக்கோணச் சரிவகப் [மட்டகங்கள் 

a தெர்மறை வலமுக்கோணச் சரிவகப் பனா! “213i 

பன் ஆ ஈ நேர்மறை இட முக்கோணச் சரிவகப் பட்டகம் $121 

- கீழ்க்கண்ட படங்களில் குவார்ட்சுக் கனிமத்தின் 
டர : ‘ . வெவ்வேறு உருவங்களைக் காணலாம், நேர், எதிர் 

சாய்சதுரப் பட்டகங்கள் சமமாக உருவாகி (படம் 18 

"அ, ஆ) காணப்படும்போது அவை இத்தொகுதியின் 
4 இயல்பு வகுப்பில் காணப்படும் அறுகோணச்சமச்சீர் 

.. . மைத்தளத்தைப் பெற்றன போன்று காணப்படும்.இவ் 
:-வாறுஅமையும் போது। அவற்றின் மூலக்கூறுக் கட்ட 
மைப்பைக் : கொண்டோ, அல்லது ஒரு வகை சாய்ச் 
சதுரம் மற்றொன்றைவிட உருவில் பெரிதாக இருப் : 
பதைக்: கொண்டோ :' வேறுபடுத்திக் கூறலாம். 

வல முக்கோணக்
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ப 

அறுகோணம் 641 

   
படம் 18, குவார்ட்சுக் கனிமத்தோற்றம் 

மூ - 1979, 08 பக்கங்கள் - முதல்வகை அறுகோணப் பட்டகம் 

12 2010, 06 பக்கங்கள் - நேர்மறைச் சாய்சதுரப் பட்டகம் 
2: 0177, 06 பக்கங்கள் - எதிர்மறைச் சாய்சதுரப்' பட்டகம் 

/§ -.1121, 60 பக்கங்கள் - முக்கோண வலக் கூம்புப் பட்டகம் 

நு 576], 06 பக்கங்கள் - நேர்மறை வலக் சரிவகப் யட்டகம் 

கூம்புப் பட்டக (1121) வடிவமும், வல நேர் சரிவகப் 
பட்டக (5701) வடிவமும் பெற்றமைந்துள்ளது.. இவ் 

வகையான வலஞ்சு[தி குவார்ட்சு (right bandee 

quartz) HenvdANS இணையாக ஊடுருவிய ஒளிக் 
கதிரின் முனைவாக்கத் தளம் வலப்புறமாக சுழற்றப் 

படுவதினின்றும் அதேபோல் படம் 18 இல் வள்ள 
கனிமத்தில் ஒளிக்கதிரின் முனைவாச்கத் தளம் இடப் 

புறமாக சழ.ற்றப்படுவதினின்றும் இக்கனிமங்களின் 
வல, இடஞ்சுழித் தனமையினைக் கன் டறியலாம், 

gyn ரவ முக்கோணக் கால்முக. பட்டக வடிவ 

வகுப்பு (219 t etartohedral hemimorphic class) 

(24) அல்லது சோடியம் பெர் அயோடேட்டு வகை. 

இது வழக்கிலிலுள்ள 32 படிக வகுப்புகளில் 24ஆவது 

வகுப்பாகும். நிலையச்சுக்கு இணையான ஒரே ஒரு 

முக்கோணச் ; சமச்சார்மை அச்சைத். தவிர வேறு 

ர்மைத்...களங்களோ ' சீர்மை: மையமோ எதுவும் 

இிடையாது. இதில் உருவாகும் 'வடிவங்கள் அனைத் 

*தும் அரையுருல (hemimorphic) வகுப்பிற்கு ஒத்த 

இயல்புகளைக் கொண்டு லிளங்கும், இதில் முக்கிய 

மாக அரையுருவ முக்கோணப்பட்டகங்களும் கூம்புப் 

பட்டகங்களும் காணப்படுகின்றன. " இவ்வகுப்பில் 

இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய கனிமம். எதுவும் 

இதுவரை சண்டுபிடிக்கவில்லை. ஆனால், செயற்கை 
யில் .. உருவாக்கப்பட்ட வேதியியல் ட் சேர்மமான 
சோடியம் பொ: அயோடேட்டு  : இவ்வகுப்பிற்குரிய 
இயல்பில் .- படிகமாகிறது. காண்க, | சோடியம்பெர் 
அயோடேட்டு. 

a - ஞா.வி.இரா. 
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Publishers, Moscow, 1985, ் 

அறுகோணம் 

எந்த மூன்று புள்ளிகளும் (6111085) ஒரே Car 
கோட்டிலமையாத ஆறு புள்ளிகளை , இணைக்கும் 
ஆறு நேர்கோடுகளால் வரம்பிடப்பட்ட (bounded) 
அமைப்பு அறுகோணம் (16௩220). எனப்படும். அறு 
கோணத்தில் உள்ள இரண்டிரண்டு , புள்ளிகளாக 
ஒரு தொடர்கோட்டினால் சேர்க்கப்பட்டும், ' அவ் 
வாறு சேர்க்கப்பட்டுள்ள இருகோடுகளுக்கிடையே 
யுள்ள கோணம் 180”-க்குக் குறைவாசவும் இருந் 
தால், இந்த அறுகோணம் ஒரு இயற்போக்கு அல்லது 
இயல்பான அறுகோணம் ($1/0ற16 : 6௩3200) எனப் 
படும். இயல்பான அறுகோணத்தின் பக்கங்கள் சம 
மாக இருப்பின் அது ஒர் ஒழுங்கான. அறுகோணம் 
(regular 6௧8200) ஆகும், ஒழுங்கான . அறுகோணத்
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படம். ழ இயற்போக்கு அறுகோணம் 

Box ௨ச்சகள் ஒரு "வட்டத்தில் ' “அமைவதுடன், 
அதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் சுற்றுவட்ட ஆரத்திற்குச் 
சமமாசவும், பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 
17205க்குச்: சமமாகவும், * அதன் பரப்பு. 2. 5981? 
ஆகவும் இருக்கும். இங்கு 1-என்பது சுற்றுவட்ட 

ஆரமாகும், : பச ras) வட க 

அறுத்துவம் oe 
அறுத்துவம் அல்லது © அறுவை 1. மருத்துவம் 
(80126) பழங்காலத்திலிருந்தே கையாண்டு வந்த 
ஒரு மருத்துவமுறை, மிருகங்கள், வனவிலங்குகள், 
விபத்துகள், போர்க்காயங்கள் முதலியவற்றை 

அறுத்துவம் மூலம், தான் குணப்படுத்த முடித்தது. 

“அறுத்துவர் (surgeon) என்பவர் அறுவை முறை 
களில் தேர்ச்சியும் ஞானமும். 'பெற்ற மருத்துவரே 
யல்லாமல், வெறும் கத்தியால் அறுப்பதற்கும், அல்லது 
புற்று முதலிய நோய்களைச் சுட்டெரிக்கும் அளவிற்கு 
மட்டும் தெரிந்து கொண்டவர் ' அல்லர். , உடலில் 
அன்னார்;தச்சு, கொல்லு; சித்து, 'சக்கிலி' முதலிய 
வேலைகள் செய்தாலும், அறுத்துவா்' உடல் தச்சர் 

போன்றவர் அல்லர், அவர்கள் அறுவை முறைகளை 

யும், ஒரு குறிப்பிட்ட் நோயாளிக்கு எந்த நேரத்தில், 
பல வகைகளுள் எத்த முறையில்: அறுத்துவம் நிகழ்த்த 
வேண்டும், வேறென்னென்ன : மருத்துவ முறைகளை 
யும் கூடவே கையாள வேண்டும் என்ற 'அனுபவமும், 
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கு a {hit 

ஆற்றலும், , அறிவும். Ginament, Det ad’ மூக்க 
மாக, எப்போது ஏதாவது ஒரு வித அல்லது எவ்வித 

அறுவைச் இச்சையும் செய்யக்கூடாது. என்று பகுத் 

கறியும் திறனும் பெற்றவர். ட. 

"அதுத்துவத்திற்குப் பல கருவிகளும். 'சாதனங்க 

ளும் தோன்றியிருந்தாலும், அறுவை முறை' 'ஒரு 
கைப்பழக்கமான சாத்திரமாகும். சிலருக்கு வேகமாக 
வும், மென்மையாகவும், சாதுரியமாகவும் கருவிகளை 
யும் திசுச்களையும் நன்கு ' கையாளும் : முறைகள் 
அமைந்து - விடுகின்றன, “இவர்கள்... இன்னும் அதிக 
முயற்சியாலும் உழைப்பாலும் மேலும் சிறந்த இறமை 
யைப் பெறலாம். வேறு இலருக்குக் “கைலிரல்க 
ளெல்லாம் கட்டை. விரல்கள்'' என்றவாறு : இத் 
திறமை இல்லாமல் சிரமப்பட்டு முயன்று இட்டாமல லம் 
இருக்கலாம், eee அதுத்துவப்பணிக்கு + ‘TOD, 

~ 
வர்களல்லர்!. So Cia yes 

'துளோரோபாரம். [வண்ட னிதன் ஆக் 
ஸைடு (௦117005 ௦106) போன்ற மயக்க , மருந்துகள், 
ஈத்தர்த்திரவம் முதலியன. சென்று. நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறுத்துவத்திற்குப் 
பயன்பட்டன. அறுத்துவம் வளர்ந்ததற்கு மயக்கக் 
கலை முதிர்ச்சி ஒரு முக்கிய காரணம்... நுண்ணுயிரி 
கள், நம்மைச் சுற்றியுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும், 
காற்றிலும் கூட உள்ளன. இவற்றை : நீக்கினால் 
அல்லது , அழித்தால் அறுத்துவக் காயங்கள் சீழ்ப் 
பிடிக்காமல் ஆறலாம் என்ற கண்டுபிடிப்பும் 

el ane



மற்றொரு முக்கிய காரணமாகும். . ஆபத்தின்றிச். சரி. 

யான வகை இரத்தம் செலுத்தல், குளுகோஸ் மின் 

உப்பு, இரவங்களை . நாளத்தினுள் செலுத்தல், பல் 

வேறு. நுண்ணுயிரின் தீர்ப்பிகளைத் தக்கவாறு உப 

யோகித்தல், கதிர்லீச்சுச்சோ தனை முறைகள் முதலி 

யன இன்றைய அறுத்துவத்தை மிகச் சிறந்த நிலைக் 

குக் கொண்டு வந்துள்ளன. 

அறுத்துவ : நோயாளியை முதலில் நன்றாகச் 

சோதனை செய்ய வேண்டும்.. உடல் நிலை நன்றாக 

இருப்பின், அவரை அறுத்துவத்திற்குத் தயாராக்க 
வேண்டும். விவரமான விளக்கங்களால், பயத்தைக் 

குறைத்து : .2மனோதைரியத்தை உண்டாக்குவது அவ 

சயம். அறுவைப்: பாகத்தை முடிநீக்கி, ' சோப்பால் 

சுத்தமாக்கித் : தோலைக்கிருமி *.' நாசினியால் : கழுவி, 

இருமி நீக்கிய - (5401111560) -கட்டுப். போட்டு . வைக்க 

வேண்டும். மயக்க முறையைப் பொறுத்து உணவை 

நிறுத்த. வேண்டும். பொது அல்லது பூரண மயக்கம், 

இருந்தால் © -அறுவைக்குச் சுமார் 12 - மணி நேரம்: 

முன்னிருந்து ஏதும் உண்ணக்கூடாது. சுமார் 3 மணி: 

நேரம் முன்னிருந்து நீர்கூட:' அருந்தக் கூடாது. 

மயக்கம். ஆரம்பிக்கும் . நேரத்தில்: வாந்தி எடுத்துப்: 

புரையேறா திருக்க : இந்த எச்சரிக்கை தேவை, அறு 

வைப் பகுதி மயக்கம் (1௦081: anaesthesiae) . ஏ.ற்பட்' 

டால் உணவை நிறுத்த வேண்டியதில்லை. அறுவை” 

யன்று காலை எவிமா கொடுத்து வயிற்றைக் காலி 
யாக்குவதுண்டு,.-. ் அ a 

பதா அனை த ர ரர 0 . 

-” அறுவையரங்கிற்கு :1 நோயாளியைக் : கொண்டு 
போகையில் சுத்தமான உடையணிவிப்பார்கள். அரங் 

இல், அறுவைக்குச் . சுமார் ஒரு மணி நேரம் ' முன்ன 
தாக. “அபினியும், அட்ரோப்பின்னும் (8110ற1௦6) திசு 
அ௭சியாகப்:. போடப்படும்... தற்போது' டயாசிபாம் 

(diazepam) : போன்ற புதிய” மருந்துகள் உபயோ 
கத்தில். உள்ளன; இதனால் நோயாளி ஓரளவு மயங் 
கிய நிலையிலும் மனக்கலக்கமில்லாமலும், நாவுலர்ந்' 
தும் இருப்பார். அட்ரோப்பினால் உமிழ்நீர் முதலியன 
சுரப்பது. குறைந்து. ,அரையேறும் வாய்ப்பும் " நீங்கு 

கிறது... ” ] லர். ர 

டர ஸ்ப பனி உட்க ve ஸி 

. .அறுவையரங்கு'- ஒரு வெகு ' சுத்தமான - இடம், 
பார்வைக்குப்பொதுவான முறையில் மட்டுமல்லாமல் 
மனித முயற்சியால் எவ்வளவு முடியுமோ: அந்த அள 
விற்கு... நுண்ணுயிரி நாசினிகள்,  அல்ட்ராவையலட்' 

கதர்... முதலியன . உபயோகித்து நோய்க்கிருமிகள் 

அகற்றப்பட. இடம். அரங்கிற்குள் செல்லும் எல் 

லோரும் தூயதான குல்லாய், முகத்தடுப்பு, pees 
கள். nae TITRE “a 

பொருளும் நுண்ணுயிரி ' நீக்கப் பட்டிருக்கும். HO 
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வைக்கருவிகள், சல்லாத்துணித்துண்டுகள், கையகலத் 
துண்டுகள், உப்புநீர் முகலிய யாவற்றிலும் நோய்க் 
கிருமிகளை நீக்க, இவற்றை அழுத்த நீராவிக்கலனில் 
குறிப்பிட்ட நேரம் வைத்து எடுப்பார்கள், இம்முறை 
ஸ்டெரிலைசேஷன் அல்லது தொத்து நீக்கம் எனப் 

படும்: ர ள் 

. அறுவல அரங்குள் நுழைந்ததும், . அறுத்துவச் 
செவிலி, அறுத்துவர், அவர் உதவியாளர் ஆகியோர் 

தனித்தனியே தம் கைகளை, .முழங்கைக்குமேல் ஒரு 
கையகலத்திலிருந்து விரல் நுனிகள் வரைச்சுத்தமாகத் 

தூரிகையால் தேய்த்துச் சுமார்10 நிமிட நேரம் வரை 
பல முறை கழுவுவார்கள். பிறகு கைகளைத் நூக்கிய 
வாறே ஈத்தர், சோப்,' ஸ்டெனிரல், உப்புநீர் ஆசிய 

வற்றாலும் சுழுவுவார்கள். : பிறகு ஸ்டெரிலைஸ்டூ 
அங்கி, ரப்பர்க் கையுறைகள் அணிந்து அறுவைக்குத் 

தயாராவார்கள். . இப்போது... நோயாளி ..அணிந் 
இருக்கும் கட்டுகள் அகற்றப்படும். மயக்க மருத்துவ ர் 

நாள ஊசி மூலம் மயக்கத்தை ஆரம்பித்து, நோயாளி 
யின் குரல்வளைக் காற்றுக் குழலுள் ரப்பர்க் குழாய் 
ஒன்றை நுழைத்து, அதன் மூலம் மயக்க வாயுக்கள் 

செலுத்தி, ': நோயாளியை : நினைலிழக்கச் செய்து 
தகுந்தவிதம் அவர்" உடம்பை வைத்து, அரங்கின் 
கூரையிலிருக்கும் அரங்க . விளக்கை அதன் ஒளி 
அறுவைப்பகுதியில் : நன்கு விழுமாறு. அமைத்துக் 
கொடுப்பார். அறுத்துவர், அறுவைப் . பாகத்தின் 
மேல் Gu) -grHef (disinfectant) தடவி, பிறகு 
ஸ்பிரிட் ($ற1216) தடவி, ஸ்டெரிலைஸ்$ துணிகளால் 
அறுவைத்தலத்தைத் தவிர நோயாளியின் உடம்பின். 

மற்ற பாகங்களை முழுவதுமாக மூடிவிடுவார். இதன் 

பின் அறுத்துவம் : ஆரம்பமாகும். : கத்தியால், 
வேண்டிய நீளத்திற்கும், : வடிவத்திற்கும் தோல் 
வெட்டப்படும். சிறு "இரத்தக்குமாய்கள் தென்படின் 

அவற்றை இரத்தக் கிடுக்ககளால் பற்றி இரத்தக் 

கசிவைத் தற்காலிகமாகத் தடுப்பார். பின் குடல்நார் 
முடிச்சு "அல்லது சட்டெரித்தலால் (௦௨0(₹71281100) 

ரத்தச் சுசிவை.. நிரந்தரமாக நிறுத்திவிட்டுக் கிடுக்கி 

களை 'அகற்றுவார். உடலியல் . அறிவால், எந்தத் 
தசையை எப்பக்கம் வீலக்கவேண்டும், எதை வெட்ட 
வேண்டும், : எந்த முக்கிய நரம்பு, தமனி அல்லது 

நாளத்தைக் காப்பாற்ற 'வேண்டும் ' என்று தெரிந் 
இருப்பதால், ஆபத்தின்றி நோயாளியை அணுகி அப் 
பகுதியை அகற்றுவார், இப்பணிகளில் தஇசுக்களை 
வெட்டுவதற்கும் பிரிப்பதற்கும் கத்தி, கத்திரி முதலிய 
கருவிகளை உபயோகிப்பார். தஇசுக்களை விலக்கிய 
நிலையில் வைக்கக் கையால் பற்றியிழுக்கும்' இசுப் 
பிரிப்பானையோ (1681180101) அல்லது தானே. பிரித்த 

நிலையில் : இருக்கக்கூடிய ' திசுப்பிரிப்பானையோ 
உபயோகிக்கலாம். ' இசுக்களை : எடுக்க, அல்லது 
வெட்டுவதற்குத் தூக்கக் காட்டத் இசுச் சாமணம் 
அல்லது மொக்கைச் சாமணம் என்ற இருவகைசளுள்
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ஒன்று தேவைப்படும். ' இவ்வாறு. -அறுத்துவத்தின் 

முக்கியப் பகுதி முடிந்தபின், காயத்தை மூடும் அல்லது 
செப்பனிட்டு அறுத்துவம் முடிக்கும் படலம் தொடங் 
கும். கசியும் இரத்தம், உளன் முதலியவற்றை வெளியே 

நீக்க, வடிகால்குழாய் வைத்துச் சேர்க்கவேண்டிய 
திசுக்களைச் சேர்த்துக் குடல் நார் அல்லது பட்டு 
நூலால் தையல் போடுவார், இந்தத் தையல் அல்லது 
இழை, ஏற்றிழை'. ஏற்றாயிமை. என்று இருவகைப் 
படும், குடல் நார் போன்ற .ஏற்றிழை, சில.நாள் 
களுக்குப் - பிறகு இசு நடவடிக்கைகளால் ..கரைக்கப் 
பட்டு மறைந்து வீடும். எனினும் ஒரளவு பாதிப்புடன். 
தான் கரையும்; இலகுவாகக் கரைவதில்லை. . ஆகவே. 

.நரம்புதீ .- தையலுக்கு ஏற்றிழையை : உபயோகிப்ப 
தில்லை. ஏற்றாயிழை உடம்பில் நிரந்தரமாகத் தங்கி 
யிருந்தூலும் இசு நடவடிக்கை 'அதிகமில்லை. ஆனால் 
சீம்ப்பிடித்துக் கொண்டால், ஏற்றிழை உடலிலிருந்து 
வெளிப்படும். வரையில் சீழ் வடிவது நிற்காது... இத் 
சுன்மைகளை : மனதில். கொண்டு '. இவ்விழைகளை. 
௨உள்தையலுக்கு உபயோகிக்க வேண்டும். தோலிற்கும் 
பட்டு நூல் அல்லது நைலான் :நூல்: தையல் போடு 

வார்கள். . தையலிட்ட.. காயத்தின் . ' மேல் கட்டுப். 

போட்டு, நோயாளி ஓரளவு.மயக்கம் தெளிந்ததும், 
காற்றுக்குழல் குழாயை எடுத்து விட்டு, நோயாளியின் 
தொண்டையில் திரவங்கள் சுரந்திருப்பின் அவற்றை 
உறிஞ்சானால் அகற்றி, அறுவைக்குப்பின் கவனிப்பு 
வார்டில் படுக்கைக்கு அனுப்புவார்கள்... .. அவசிய 

மானால் குளுக்கோஸ், ௨ப்புத் திரவங்கள் : அல்லது 
இரத்தம் . இவற்றில். எவை தேவையோ, . அவற்றை 

நாளத்தினுள் செலுத்துவர். கழிந்த :, சிறுநீர் அளவு, 
வாந்தியளவு, வியர்வை , ஆகியவற்றைப், பொறுத்து. 

நாளத்திரவங்கள். . கொடுக்கப்படும். . வலிறீக்க ௨9, 
நுண்ணுயிரிலி உளச முதலியனவும் தேவைக்கேற்பப் 
போடுவார். அறுவைக்குப்பின் ;. கவனிப்பில் : செவிலி. 
யா், உதவி மருத்துவர் ஆகியோரின் கடமை அதிகம், 
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... நோயாளியின், உடல்நிலை . தேறும்போது, நீர், 
திரவ உணவு, திட உணவு முதலியவை அனுமதிக்கப் 
படும். சாதாரண, அறுவையானால், சுமார்: 8 நாள். 
களுக்குப் பிறகு , தையல் .. பிரிக்கப்பட்டு,. நோயாளி 
வீட்டிற்கு ... அனுப்பப்படுவார். , அப்போது: அவர், 

வ ர் ஒப 

எப்போது குளிக்கலாம், ... நடக்கலாம், என்னென்ன ' 
உண்ணலாம், வாகனங்கள் உபயோடப்பது, வேலைக் 
குப் - போவது , என்பதையெல்லாம் ., அறுத்துவர் 
நோயாளிக்குச் சொல்வார். . மறுமுறை . உடம்பைக் 

% 

காண்பித்துப் பரீ£லனை செய்து கொள்ள வேண்டிய : 
நாள், நேரம் முதலியவற்றையும் சொல்வார். இதன் ' 
படி நடப்பது நோயாளிக்கு நல்லது, ஏதேனும் எதிர்; 
பாராத வலி, சுரம், - வீக்கம் ஏற்ப்பட்டால் உடனே 
அறுத்துவரிடம் காண்பித்துக்கொள்ள , வேண்டும்... 
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அறுமுறுக்கு "நூல்: 
இது ஒழுங்கற்ற ் அளவுடைய மெல்லிய ' நொறுங்கு” 

இருப்புகளுடைய இடங்கள் நிறைந்த: நூல் ஆகும்., 
இதனுடைய இழை அடிக்கடி அறும் இயல்பை உடை 
யது. ஆதலால் இப்பெயர் பெற்றது, 2“ ப்த 9 அக 

Ne ட . * ~ . 
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அறுவடை ' எந்திரங்கள்!” 
் வட உஷத் இயக் EE ae ee as poe 
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விரைவாகவும், குறைந்த செலவிலும் மனித , உழைப் 
பைக் குறைக்கும் வகையிலும் அறுவடைக்குப் பயன் 
படும் , எந்திரங்கள் ., குறித்த : காலத்தில் :. அறுவடை. 
செய்வதற்கு மிக”, இன்றியமையாதனவாகும்; உரிய 
காலத்தில் அறுவடை, செய்ய . இயலாமையால் :. முற் 
றிய மணிகள் உதிர்ந்து வீணாகின்றன. .-நெல் அறு. 
வடையில் ஒருவாரக்..காரல நீடிப்பு ., ஏற்பட்டால் (6. 
விழுக்காடும், பத்து.நாள்கள் 'கால ; நீடிப்பு: ஏற்பட், 
டால் 13 விழுக்காடும்... நெல் "வீணாகிறது எனக்! 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே: அறுவடைக் காலங், 
களில் நெல் ;, வீணாசாமல் : விரைவாக: அறுவடை, . 
செய்ய அறுவடை.: எத்இரங்கள்;.; மிகவும் ் பயன்படு. 
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வேளாண்மைத் தொழிலில் அறுவடைக்கும் aD: , 

டிப்பதற்கும்தான் அதிக அளவு ஆட்கள் தேவைப் 
படுகிறார்கள். , நிலத்தை அ. முதல்,:: சமன் ..செய்தல், 
களை எடுத்தல், மருந்து தெளித்தல், போன்ற பணி 
களுக்குப் பண்ணைக் கருவிகளை நாம் தற்பொழுது. 
ஓரளவு பயன்படுத்தத் தொடங்கிபுள்ள 'போதிலும், 
அறுவடையைப் பொறுத்தவரை : இன்னும் : : அரிவஈ. 
ளையும். கருக்கரிவாளையுமே பயன்படுத்தி . வருகி. 
றோம்... இம்முறை ஒரு ஹெக்டேர் நெல்..அறுவடை. 
செய்ய ஏறக்குறைய 170 முதல் 200 மனித மணி வரை' 
நேரம் ஆகூறது.:..மேலும்: குறிப்பிட்ட ane இடை 
வெளிக்குள் ௮ றுவடை செய்ய , முடிவதில்லை, தவிர, 
இம்முறையில் 5 முதல் 75 விழுக்காடு வரை கூலமும் 
வீணாகிறது, எனவே கூலம். (2781௦) . வீணாதலைத் 
தவிர்க்கவும், ,வேலை ஆட்களின் தேவையைக். குறைக் 
கவும், குறிப்பிட்ட . : காலத்திற்குள் , அறுவடையை 
முடிக்கவும் எந்திரங்களைப் , பயன்படுத்த வேண்டி. 
யது மிகவும் : தேவை. . மேனாடுகளில் பத்தொன்ப. 

தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே அறுவமை. 
எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தத். தொடங்கிய .. போதி. 
அம், நாம் இன்னும் அவற்றை அதிக அளவில் பயன் 
படுத்தவில்லை. அதற்கான முக்கிய ., காரணங்கள், 
பின்வருவனவாகும். விவசாயிகளின் குறைந்த அளவு 
நிலப்பரப்பு, நில, அமைப்பு,:, பழைய ; முறைகளில் 
விவசாயிகளுக்குள்ள , பிடிப்பு, , நிலங்கள் நாளுக்கு . 

தத தத கக



நாள் துண்டாடிப் பங்&டு செய்யப்படுதலால், வரப்பு 
மற்றும் வாய்க்கால் போன்ற தடைகளால் எந்திரங் 
sor சென்று வரமுடியாத நிலை, அதிக 'அளவு 
ஈரப்பதம், சீர் அற்ற விளைச்சல், பயிர்கள்  செங்குத் 
தாக நிற்காத தன்மை; எந்த கிரங்களின் அதிக விலை, 

எந்திரங்களை இயக்குவதில் "உள்ள “தொல்லைகள், 

தொழில் “நுட்பத்தில் பின் தங்கிய நிலை, அதிகப்படி 
பான. பராமரிப்புச் செலவு ' போன்றுவையாகு 

ன் 

- மேற்கூறிய. காரணங்களால் நாம்.  இதண்றும் 
பேரளவில் அறுவடை எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தத் 
தொடங்காவிட்டாலும் "இனிமேல் : பயன்படுத்து 
வதற்கான வாய்ப்புகள் :. சிறப்பாகவே... உள்ளன, 
வேளாண்மைக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலம்; விலை 
மிக்க எந்திரங்களை: வாங்கி வாடகைக்குப் பயன் 
படுத்துதல் பசுமைப் புரட்சியினால் உருவாகியுள்ள 

“அதிக விளைச்சல் 'தரும்' விதைகளைப் : பயன்படுத்து 
“வதன் : மூலம்: பயிர்களினால். : ஏற்படும் தடையை 
அசுற்றுதல், குறைந்த பராமரிப்புச் செலவில் - இயங் 
கக் கூடிய எளிய எந்திரங்களை நம். நாட்டிலேயே 

- வடிவமைத்து ' உருவாக்கல், எந்திரங்களை: வாங்கு 
வதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் "மானிய உதவி 
அளித்தல் போன்ற வாய்ப்பான நிலைமைகள் 
இதனை உறுதி செய்கின்றன, 
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அறுவடை செய்யும் முறைகள்... பயிர் அறுவடை 
நான்கு: முறைகளில் ' நடைபெறுகின்றது. அவை, 
.துண்டாக்குதல் (511012). சிறிது சிறிதாக அறுத்துச் 
சாய்த்தல் (621102), அதிக விசையுடைய பகுதி 
நிலையான பகுதியுடன் சுழன்று தாக்கும் விசையால் 
‘(impact force) அறுவடை செய்தல், கத்தரிக்கோல் 

போன்ற கருவியின் இரண்டு வெட்டுவாய்ப் பகுதி 
களில் ஏர்.படும் உராய்வால் அறுவடை. செய்தல் 
“ஆகியவையாகும். நடைமுறையில் துண்டாச்குதலும் 

அறிவாளால் அறுக்கும் முறையும் ஆட்கள் 'மூலமாக 
அறுவடை செய்வதில் பயன்படுகின்றன. அதுபோல் 

் மூன்றாவது வகைக்கு எடுத்துக்காட்டாகப் புல்தரை 

“கள். அறுவடை செய்யும் அறுவடை எந்திரத்தைக் 
கூறலாம். நான்காவது வகையான கத்தரிக்கோல் 
போன்ற அமைப்பே அனைத்து அறுவடை. எந்திரங் 

களிலும் பேரளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

். அறுவடை எந்திரங்களை அவை இயக்கப்படும் 
முறையால் &8ழ்க்காணுமாறு Cetin eg 

மனித உழைப்பால் இயக்கப்படும் கருவிகள், : அரி 
் வாள், கருக்கரிவாள், வாள் ஆகிய கருவிகள் ' மனித 
உழைப்பால் இயக்கப்படுகின்றன, நமது நாட்டில் 
அறிவாள்கள்தான் பழங்காலந்தொட்டு இன்றுவரை 

| 

  
- படம் 1; கருக்கரிவாள் வகைகள்
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அறுவடைக்குப் பேரளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அரிவாள் வடிவமைப்பு இடத்துக்கு இடம் வேறுபட் 

பிருந்தா லும் அதன் அடிப்படை ஓன்றே (படம் 1). 

விலங்கு வலிமையால் இயக்கப்படும் எந்திரங்கள். 
விலங்கு வலிமையால் அறுவடை. செய்யும்பொழுது, 

ஆட்களின் மூலம் அறுவடை செய்வதில் ஏற்படும் 

செலவில் மூன்றில் ஒரு பங்குதான் ஆகறது. இதன் 

மூலம் 8 மணி நேரத்தில் 3 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பை 

ஒரு நாளில் அறுவடை செய்யலாம். முக்கியமாக 

இக்கருவியின். செயல்இறன் இழுவை மாடுகளின் 

வேனலத்திறன், அறுவடை அரிவாளின் கூர்மை, 

பயிர்களின் சாய்வுநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 

அமைகிறது. . ப . 

எந்திரத்' திறனால் இயக்கப்படும் எந்திரங்கள், எந்த 
ரத் இறனால் இயக்கப்படும் அறுவடை எந்திரங் 
களை மூன்று வகைகளாசப். பிரிக்கலாம். இரண்டு 
குதிரைத் திறன் (horse power) உள்ள பெட்ரோல் 

எந்திரத்தால் இயங்கக் கூடிய.சுழல் வட்டத்தகடு 
வகை, முதல் வகையாக வீளங்குகிறது. இது 6 முதல் 
8 கலோூராம். எடையுள்ளது.. Bee அறுவடை 

pee டட பரு 

  

செய்யும் பகுதியாக . ரம்பம் போன்ற பற்களை 
உடைய வட்டத்தகடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 
எந்திரத்தால் 0. .20 முதல் ப.40 ஹெக்டேர் நிலத்தை 
ஒரு நாளில் அறுவடை செய்யலாம். ஜப்பான் வகை 
அறுவடை எந்திரம் இரண்டாவது வகையைச் 'சார்த் 
தது. இவ்வகைதான் நெல் அறுவடைக்கு அதிக அள 

வில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 5 முதல் 6 குதிரைத் 
, திறன் உள்ள எந்திரம் கொண்டு இயக்கப்படுறது. 
இதைக் கொண்டு ஒரே நேரத்தில் 2 முதல் க வரிசை 
“களை அறுவடை செய்ய முடிகிறது. மூன்றாவது 
- வகையாக கூட்டு அறுவடை எந்திர த்தைக் குறிப்பிட 
லாம்.. இவ்வெந்திரம் : அமெரிக்கா, ' சோவியத்நாடு 
போன்ற முன்னேறிய நாடுகளில் மிக அதிக.அளவில் 
பயன்படுத்தப் படுகிறது. 'அண்மைக் காலத்தில்தான் 

“நம் நாட்டில் இவ்வகை எந்திரம் வழக்கில் கொண்டு 
வரப்பட்டுள்ளது. இந்த எந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி 

னால் இது: பயிரை அறுத்துப் போரடித்துத், தூற் 
. றித் துப்புரவு செய்வதுடன், “தானியத்தை மட்டை 
யாகவும் Sit DS Dis of nee! 

“ “ரெல் - அறுவடைக் கருவி,  அண்ணமையில் : வடிவ 
'மைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கருவி 8 முதல். 10 குதிரைத் 
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டம். 2,, நெல் அறுவடைக் கருவி



திறன். கொண்ட திறன் துளறின் (0௦௭௯6: (111687) 
முன்பக்கத்துடன் இணைந்து வேலை... செய்யக்கூடி 
யது, இதற்கெனத் தனியாக பொறியைப் . பொருத் 
தும் அடிமனை (01889818) உள்ளது. பொறியிலிருந்து 
3” வடிவப்பட்டைகள் (06115) மூலம், எந்திரத்துக் 

குத். திறன் _ செலுத்தப்படுகிறது. இதற்காக உருளை 
களும் பல்சக்கரப்பெட்டியும் (2681 0௦) பொருத்தப் 

பட்டுள்ளன. ரப்பர் சக்கரங்களுக்குப் பதிலாக 
இரும்பு வட்டைகள் கொண்ட சக்கரங்கள் பொருத் 
தப்பட்டுள்ளன (படம் 2). 5 | 

". இவ்வெந்திரம், முன்! பகுதியில் 1.6 மீட்டர் அச 
லம் கொண்ட அறுவடை செய்யும் கத்தியையும் 
(001182 681), பயிர்களைத் திரட்டி வெட்டும் கத்திக்கு 
ஒரே சீராகத் தள்ளிக் கொடுக்கும் பொருட்டு நட்சத் 
திர வடிவம் கொண்ட ஐந்து திரட்டும் முனைகளை 
ujth (gathering headers), வெட்டிய பயிர்கள் கீழே 
விழாமல் இருக்கக் கம்பிமுனை, தகடு பிடிப்புகளை 
யும், அறுவடை செய்த பயிரைச் சீராகவும் ஒரு முக 
மாகவும் வெளியேற்றி 'வரிசையாகப் போடும் தனிப் 
பகுதியையும் 'கன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. :' ' 

இந்த அறுவடை எந்திரம் ஒரு நாளைக்கு ஏறக் 
குறைய 2 ஹெக்டேர் வயலை அறுவமை. செய்ய 
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வல்லது. பயிர்கள் தரையிலிருந்து 2 சென்டிமீட்டர் 
உயரத்தில் வெட்டப்படுகின்றன. கருவியை வயலில் 
இறக்குவதற்கும், கருவி வேலை செய்யும் போது 
பயிர் வரிசையாக விழுவதற்கும் வசஇயாக வயலின் 
ஓர் ஓரத்தில் 2,75%2 பீட்டர் அளவும், சுற்றிலும் 
25 சென்டிமீட்டர் அகலமும் பயிர்களைக் கையால் 
அறுவடை செய்ய வேண்டும், எந்திரத்தை இயக்க 
ஒரே ஓர் ஆள் போதும். ஓரங்களை வெட்டவும், 
வெட்டிய ' பயிர்களை : ஒதுக்கித் தரவும் 4 ஆட்கள் 
தேவை. வரிசையாக நட்ட . வயல்களிலும் வரிசை 
யில்லாமல் நட்ட வயல்களிலும் இந்த எந்திரம் நன்கு 
வேலை செய்கிறது. கீழே. சாயாத (௦0-1௦02102) 
எல்லா: வகை நெற்பயிர் இனங்களுக்கும் இந்த 
எந்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். 

தன்னியக்க நெல் அறுவடை எந்திரம் (8614 றா௦- 
pelled paddy harvester), Guotadw எந்திரத்தில் 
உள்ள அறுவடைக் கருவீப்பகுதி 8 முதல் 10 குதிஎரத் 
திறன் கொண்ட எந்திரத்துடன் நேரிடையாகப் 

பொருத்தப்பட்டு, தன்னியக்க எந்திரமாக மாற்றப் 

பட்டுள்ளது(படம் 3).இதன் மூலம் எத்திரத்தில் எடை 
குறைந்து சேற்றுப்பாங்கான நிலத்திலும் நன்கு 
வேலை செய்ய ஏற்றபடி அமைந்துள்ளது. ஒரிடத் 
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இலிருந்து மற்றோர். இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வ 
குற்கும் எளிதாக உள்ளது. இதன் செயவ்திறன், 
அறுவடை : செய்யும் முறை அனைத்தும் இறன் 
துளறில் இணைக்கப்பட்ட கருவிக்கு ஒப்பான தாகும். 

கூட்டு அறுவடை எந்திரம். இது அறுவடை 

செய்யும் பகுஇ, கதிரடிக்கும் பரு, தூற்றும் பருஇ 
அய மூன்று முதன்மையான பருஇகளையும் கொண் 
டூள்ளதால் ஒன்றிணைந்த கூட்டு அறுவடை எந்திரம் 
(combined harvester) எனப்படுகிறது (படம் 4), இவ் 
வெத்திரத்தின் முன் பகு£இயில் அறுவடை :' செய்யும் 
உறுப்பும்,நடுப்பகுஇயீல் மணிகளைப் பிரித்தெடுக்கும் 
உறுப்புடன் மணீகளைக் கோணிப்பைகளில் திரட்டும் 
உறுப்பும், பின்பகுஇயில் தூற்றும் உறுப்புடன் மணி 
களைக் கோணிப்பைகளில் திரட்டும் உறுப்பும் அமைக் 
கப்பட்டுள்ளன. 25 குதிரைத் திறன் கொண்ட இழு 
பொறியை : (180100) இவ்வெந்திரத்தை இயக்கவும் 
வயல்களில் இழுத்துச் செல்லவும் பயன்படுத்தலாம். 

இவ்வெத்திரத்தை இழுபொறியீன் - வலது புறத்இல் 
இணைக்கும்பொழுது எந்திரத்தில் நடுப்பகுதி இழு 

பொறியுடன். இணைந்நிருக்கும். நெல், கோதுமை 
போன்ற பயீர்களை அறுவடை செய்ய இது மிகவும் 

ஏற்றதாகும். ப ப்ர 

நெற்பயிரின் ' கதிர்களை அறுவடை செய்யும் 
பகுஇக்கு 'வளைத்துக் கொடுக்கும் ' உருட்டி (reel), 
அறுவடை. செய்யும் வெட்டலகு(001(2 037), Narco. 
செய்யப்படட சுதிர்களை ஒன்று திரட்டி எடுத்துச் 
செல்லும் பகுத “(auger and elevator), ap ayib 
உருளையுடன் கூடிய கதிரடிக்கும் உருள்கலமும் 
தொட்டியும்  ((01881102 drum. and concave), 57 
வாரியாகப் பிரித்தெடுக்கும் சல்லடை (sieves), 370). 
வான். (100௭61), நெல் திரட்டும் பகுதி ஆகியவை 
இல்வெந்திரத்தின் முதன்மையான பகு நிகளாகும்.. 

. இவ்வெந்திரத்தைக் கொண்டு வயலில் அறுவடை. 
செய்யும்பொழுது பயிர்களை அறுத்தல், மணிகளைக் 

கீதிரிலிருந்து பிரித்தெடுத்தல், தாற்றுதல், பதர் நீக்க 
மணிகளைக் கோணிப்பைகளில் சேகரித்தல் ஆய 
வேலைகள், யாவும் , தொடர்ந்து" ஓரே, சமயத்தில் 

as 

me 
பவட 50 so eke 

  
படம் 4, கூட்டு அறுவடை எந்திரம்: 

ஞ்



நடப்பதால் ஏராளமான நேரமும், அறுவடைச் 
செலவும் மீதப்படுவதோடு வீணாசலும் தவிர்க்கப் 
படுகிறது. குறித்த நேரத்தில் எல்லா வேலைகளும் 
முடிவடைந்துவிடுவதால், மழை, காற்று, விலங்குகள் 
முதலியவற்றால் உண்டாகும் சேதத்தைத் தவிர்க் 

கவும் முடிகிறது. இந்த எந்திரத்தின் மூலம் நாள் 
ஒன்றுக்கு 6 முதல் 8 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் 
விளைந்த நெல்லை அறுவடை செய்து கதிரடிக்க 
லாம். இந்த எந்திரம் பெரிய வயல்களுக்கு மட்டுமே 

ஏற்றது. 

நெல்லைத் தவிர நிலக்கடலை, உருளைக்கிழங்கு 
ஆகியவற்றை அறுவடை செய்யும் எந்த ரங்களும் 
இப்பொழுது நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்றன. 

நிலக்கடலை, உருளைக்கிழங்கு அறுவடைக்கருவி, 
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தால் 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கருவி இரண்டு 
இரும்புச் 'சக்கரங்களும், 50 சென்டிமீட்டர் இடை 
வெளியில் பொருத்தப்பட்டு வண்டி போன்று அமைக் 
கப்பட்டுள்ளது (படம் 5), இவ்விரு சக்கரங்களையும் 

  

" அறுவடை எந்திரங்கள் 649 

இணைக்கும் சட்டத்தின் நடுவில் அறுவடை செய்யும் 
கொழு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கொழுவை 
மாற்றி அமைப்பதனால் நிலக்கடலை அல்லது 

உருளைக்கிழங்குப் பயிர்களை அறுவடை செய்ய 
இயலும். இதில் ஓட்டுநர் அமர்ந்து கொள்ள இருக் 
கையும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தோண்டும் ஆழத் 

தைக் குறைக்கவோ கூட்டவோ செய்ய நெம்புகோல் 
போன்ற அமைப்பு இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

நிலக்கடலைச் செடியை அறுவடை செய்வதற்குப் 
பிறை வடிவக் கத்து போன்ற அறுவடை அலகைப் 

(harvesting blade) பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். 

இக்கத்தி நிலத்தில் 7.5 சென்டிமீட்டர் முதல் 12.5 
சென்டிமீட்டர் அழம் வரை செல்லக்கூடியது. 
அவ்வாறு செல்லும் பொழுது மண்ணைத் தளர்த்து 
வதுடன் கத்தியானது நிலக்கடலைச் செடியின் காய் 
கள் உள்ள ஆழத்துிற்கும் &$ம சென்று செடியின் 
வேரை வெட்டிவிடுசிறது, காய்களுடன் கூடிய 
வெட்டப்பட்ட செடி தளர்த்தப்பட்ட மண்ணில் 
குத்துக் குத்தாக நிற்கிறது. இச்செடிகளை ஆட்களைக் 
கொண்டு திரட்டிக் கொள்ளலாம். இக்கருவியின் 
கத்தி நிலத்தில் சென்று மண்ணைத் தளர்த்துவ தால், 

    
படம் 5, நிலக்கடலை, உருளைக்€ழங்கு அறுவடைக் கருவி



650 அறவடைக் குறிமீடு 

காய்கள் நிலத்தில் தங்காமல் செடிகளுடன் சேர்ந்து 
வெளிவரும். ஒரு நாளில்” இக்கருவியைக் கொண்டு 
ஏறக்குறைய ஒரு ஹெக்டேர் வரை : நிலக்கடலை 
அறுவடை செய்யலாம். - ட் 

உருளைக்கிழங்குகளை அறுவடை '' செய்ய 
நாட்டுக்கலகப்பை ' போன்ற அமைப்புடைய அறு 
வடைக் கொழுவைப் பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். 
இந்தக் கருவியால் உழுவதால் புதைந்திருக்கும் 
உருளைக் இழெங்குகள் வெளியே கொண்டு வரப்படு 
கின்றன. தோண்டிய கிழங்குகளை ஆட்களைக் 
கொண்டு திரட்டிக் கொள்ள வேண்டும். . இக்கருவி 
யைக் கொண்டு ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய ஒரு 
ஹெக்டேர். வரை, உருளைக்கிழங்கைத்: ' தோண்டி 
எடுக்கலாம். ப றப பட 

புல்வெட்டும் கருவி (Mower). தீவனப். பயிரான 

புல்லை அறுவடை. செய்யும் எந்திரங்கள் வடிவமைக்' 
கப்பட்டு அவை நடைமுறை வழக்கில் உள்ளன. 
இவை இரண்டு வகைப்பழம், ஒன்று, கத்திரிப்பான் 

முறையில் வெட்டும்முறை;மற்றொன்று,மரை வடிவக் 
கத்தி உருளை கொண்டு வெட்டும் முறை, இதற்தத் 
தக்கவாறு புல் வெட்டும் கத்திகள் வடிவமைக்சப் 
பட்டு, அவை மனித அல்லது விலங்கு வலிமை 

யாலோ அல்லது எந்திரத்தின் திறனாலோ இயக்கக் 
கூடிய முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் 
கருவீயீன் மூலம் இவனப் புற்களை ஒரே சீராக 
வெட்ட முடியும். மேலும் புல் தரைகளையும் ஒரே 

சீராக வெட்டி அழகுபடுத்த முடியும், 

மேலே கூறிய அறுவடை எந்திரங்களைத் தவிரக் 
கரும்பு அறுவடை ,செய்யவும் சோளம் போன்ற 
தீவனப் பயிர்களை ., அறுவடை செய்யவும் புதிய 
எந்திரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

“உ வீ, 

நூலோதி : 

1. Kapur, R.A., et al., Principles of Farm Machi- 
nery, The AVI Publishing Company Inz., 1972. 

2. Improved Farm Implements and Processing 
Machinery, College of Agricultural Engineering, 

Tamil Nadu Agricultural Uriversity,Coimbatore, 
1984. 

3. Research Highlights, College of Agricultural 
Engineering, Tamil Nadu Agricultural University, 
Coimbatore, 1984. 

ப் 

அறுவடைக் குறியீடு ' 

வேளாண்மை உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்குப் பல 
வழிமுறைகள் . கையாளப்படுகின்றன, இவற்றில் 
உயர் விளைச்சலைத் :தும் பயிர்களைத் தேர்வு 
செய்யும் வி முறை மிக முக்கியமாகும். பயிர்களின் 
அறுவடைப் பண்புகளைத் தெள்ளத் “தெளிவாக 
அறிந்துகொள்ள அறுவடைக் குறியீடு (2750 
index) பயன்படும், - 

நிச்சிபோராவிக் (Nichiporavic) எனும் வல்லுநர் 1960 ஆம் ' அண்டில், அறுவடைக் குறியீட்டை 
(0214651 108௩) வெளியிட்டார், உயிரின விளைச்சல் (diological 91214), ஆதாயமிக்க விளைச்சல் (6௦000- 1081 91614) எனும் இரு புதிய சொற்களையும் 'அவர் உருவாக்கினார். உயிரின விளைச்சல் * உயர் (Y biol) எனும் குறியீட்டுச் சொல்லால் அழைக்கப் படும், அது ஒரு பயிரின் மொத்தப் பயிர் ' எடை' அல்லது மொத்த. உலர் பொருளைக் (total dry matter) @Duugs7ew. ஆதாயமிக்க விளைச்சல் Y பொருள்: (% 6000) எனும் - குறியீட்டுச்" சொல்லால் அழைக்கப்படும். இவ்விரண்டு : ' பகுதிகளையும் இணைத்தால், 8 பொருள் (8 6000) அமையும்,இதன் : மறுபெயர்தான் அறுவடைக்குறியீடு (44 index) என்பது, 

ம் பொருள் 2 ந பொருள் % 1 யர 
(Y econ) (K econ) (Y biol) 

அல்லது 

% பொருள் = ௩ பொருள் 
(K econ) Y out 

இச்சமன்பாட்டை (equation) வைத்து ஒரு 
பயிரின் விளைச்சல் தன்மையை அல்லது அறுவடைக் 
குறியீட்டை அறியலாம். ஒரு பயிரின் விளைச்சலைப் 

பெருக்குவதற்கு அப்பயிரின் மொத்த உலர் பொரு 
ளைப் பெருக்குவது மிக அவசியமாகும். இதற்கு 
வேளாண்மை சார்ந்த தொழில் நுட்பங்களைப் 
பயன்படுத்த வேண்டும், பொதுவாக அறுவடைக் 
குறியீடு உயர் மட்ட: அளவில் ஒன்று எனும் எண் 
ணில் அமையும். 

சான்று 1. ஒரு பயிரின் விளைச்சல் ஒரு இராம் 
எடையுடனும், அதன் வைக்கோல் விளைச்சல் (911217 
91610) ஒரு கிராமாகவும் இருந்தால் அறுவடைக் 
குறியீடு, 1/2-0.5 ஆக அமையும். 

்.. சான்று 2. ஒரு பயிரின் தானிய எடை 2 கிராமா: 
கவும், வைக்கோலின் எடை, இரண்டு கிராமாகவும்



இருந்தால், அறுவடைக் குறியீடு: 4[6-0,66 ஆக 
. அமையும். 

இக்குறியீட்டு வீகிதம் (78110) மிகுந்தால் ஆதாய 
மிக்க விளைச்சலும் மிகும், எனவே இப்பயிரை மட் 
டுமே பல்வேறு பயிர் சோதனைகளுக்கு மிகுதியான 
அறுவடையைத் தரும் பல நற்பண்புகளைக் கொண்ட 

முன் மாதிரிப் பயிராக (141௦ (406) எடுத்துக்கொள் 
வது வழக்கம். 

சான்று 3. ஒரு பயிரின் தானிய எடை ஒரு 
இரா.மாகவும், தட்டை எடை 2 கிராமாகவும் இருந் 
தால்" அறுவடைக் குறியீடு: 1/3--0.93 ஆக 

அமையும். 

இச்சான்றில் அறுவடைக் குறியீடு குறைவாகக் 
காணப்படுகிறது. இதற்கு முச்சிய காரணம் அப் 
பயிரில் தழை வளர்ச்சி (4626181146 growth) Desa, 

, நிழலினால் பாதிக்கப்பட்டு, . ஒளிச்சேர்க்கை (00010- 
றம் 65186) : குறைவதாகும். பொதுவாகத் தழை 
வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கும் பயிரை ஆய்வுகளில் 
சேர்ப்பது வழக்கம். . பொதுவாகத் தீவனப் பயிர் 
களில் (701896 01008) உலர்ந்த மொத்தப் “பொருள் 
அல்லது உயிர்க் கூட்டுப் பொருள் (biomass), உற் 

பத்தி பொருளாதார அடிப்படையில் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது, ஆனால், பேணி வளர்க்கப்படும் (domes- 

11081604) பயிர்களில் : இந்நிலையை எதிர்ப்பார்க்க 
முடியாது. இப்பயிர்களில் ஒரு சிலபகுதிகளே உழவர் 
களுக்கு முக்கியமாக உள்ளன. தட்டை, வைக்கோல், 
தாள் போன்ற மற்ற பகுதிகள் சிறப்புக் குறைந்தவை 

- யாக உள்ளன. உயிர்க்கூட்டுப் பொருள் உள்ள 
எப்பகுஇகள் பொருளாதார த்தில் பயன்படும் 
பகுதிகளாக (6000016 products) மாறுகின்றன என் 

பதையே பொருள் அறுவடை குறிக்கும். 

ஒரு பயிரில் தழை வளர்ச்சி போன்ற உற்பத்திப் 
பகுதிகளுக்கும், பொருள் விளைச்சல் தரும் சேமிப்புப் 
பகுதிகளுக்கும் ஒரு சமன்பாடு (balance) அவசியம், 

உலர்ந்த மொத்தப் பொருள் மிகுந்தால்தான் 

பொருள் அறுவடை மிகும். தானியப் பயிர்களின் 
மிகுதியான பெருக்கம் ஏற்படும்பொழுது அவற்றிற் 
கிடையே சூரிய ஒளிக்கும் நீருக்கும் போட்டி ஏற்பட் 

டுக் குறைவான தானியங்கள் அல்லது அதிக அளவு 

பதார்களைக் கொடுக்கக் கூடும். 

ஆதாயமிக்க விளைச்சலினுடைய நிலைநிறுத்தும் 

“பண்புகள். தானியப் . பயிர்களில் ஆதாயமிக்க 

விளைச்சலை ' உறுஇப்படுத்துவதற்கும், அவற்றை 

வேளாண்மை செய்வதற்கும், பயிர்ச் சோதனைகளில் 

பயன்படுத்துவ்தற்கும் ஒரு' வாய்பாடு . (formula) 

உள்ளது.பின்காணும் இவ் வாய்பாட்டை ஆய்வாளர் 

கள் பலர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்... 

அறுவடைக் குறியீடு 651 

Yoaxbxexd 

32 ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவில் விளையும் 
தானிய விளைச்சல் 

8௨ 5 ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவில் வளர்ச்சப் 
டடும் பயிர்களின் விளைச்சல் 

ம - ஒரு பயிரில் காணப்படும் வளமிக்க சிம்பு 
aot (tillers) 

6 5 ஒரு கதிரில் காணப்படும் தானிய மணி 
களின் எண்ணிக்கை 

d = தனிப்பட்ட தானிய மணியின் எடை 

ஆதாய அறுவடையைப் பெறுவதற்கு வயல் 
களில் பயிர்களின் எண்ணிக்கை சீராக இருப்பது 
அவயம். மக்காச். சோளச் சாகுபடியில் பயிர் 
களின் எண்ணிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை 
மீறும்பொழுது விளைச்சல் குறைந்து விடும். ஆனால், 
பருத்திச் சாகுபடியில் பருத்திப் பயிர்களின் எண் 
ணிக்கை மிகுதியாக இருந்தாலும் அவை ஒன்றோ 
டொன்று இணைந்து வளரும் இயல்புடையன என 
ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆதாய அறு 
வடையைச் சீராகப் பெறுவதற்குப் போதிய சூரிய 
ஒளியும், நீர் வசதியும் சரிய வேளாண்மை வழி 
முறைகளும் இன்றியமையாதவை, 

~ 2. SH. 
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அறுவடைசார் பூஞ்சணவியல் | 

தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றைச் 

சேமிக்கும்போது பல பூஞ்சணங்கள் (10021) _ அவற் 

Ons தாக்கி மிகுந்த சேதம் விளைவிக்கின்றன. 
வீவசாயத்துறையில் மிக முன்னேற்றமடைந்துள்ள 

அமெரிச்காவீல் ஆண்டுதோறும் ,அறுவடைசார் 

நோய்கள் ஏறக்குறைய 200 கோடி ரூபாய் இழப் 
பினை ஏற்படுத்துகின்றன என்று மதிப்பிடப்பட்டுள் 
ளது. 

பழங்களிலும், காய்கறிகளிலும் பூஞ்சன வளர்ச் 
- சக்கத் தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்களும், நீர்ச் 

சத்நும் அதிக அளவில் இருப்பதால் அவை எளிதில், 
வெகுவீரைலில்: பூஞ்சணங்களினால் ' தாக்கப்படு 
இன்றன. இதன் விளைவாக, அவை அழுஇிவிடு 

: இன்றன. தானியங்களை அறுவடைசார் பூஞ்சணங் 
கள் தாக்கெபோதிலும், காய்கறி, பழங்களில்' ஏற் 
படும் சேதம்போன்று பெருத்த அளவில் அவற்றிற்குச் 

சேதம் ஏற்படுவதில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம் 

அவற்றைச் சேமிக்குமுன் தொன்று தொட்டு வழக் 
கத்திலிருந்து வரும் வெயிலில் காய வைக்கும் முறை 

யாகும். இவ்வாறு காயவைக்கும்போது அவற்றின் 
ஈரப்பதம் குறைந்து விடுகிறது. அறிவியல் வளர்ச்சி 
பெற்றிருக்கும் இக்காலத்தில் கோதுமை, நெல் :ஆ௫ய 
தானியங்களில் 75 விழுக்காடுக்குக் குறைவாக ஈரப் 
பதம் இருந்தால் அவை சேமிப்பின்போது பூஞ்சணங் 
களால் தாக்கப்படுவதில்லை என்று தெரியவருறது. 

பழங்களைத் தாக்கும் சல பூஞ்சணங்கள் அப் 
பழங்கள் வளர்ச்சிபெற்றுவரும் முன்பே அவற்றினுள் 
புதந்து உறங்கு நிலையில் (dormant state) Qs qu. 
பின் காய்கள் பழுக்கும்போது' பூஞ்சணங்கள் 
அவற்றிலுளள சர்க்கரைப் பொருள்களைப் பயன் 
படுத்தி வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து பழங்களின் 
தோல் மீது அயிரக்கணக்கான : ஸ்போர்களைத் 

(spores) தோற்றுவித்து அவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழல் 

(life cycle) நடைபெறுமாறு செய்கின்றன. ஏழை 

களின் பழம் எனக் கருதப்படும் வாழைப்பழத்தில் 
. இவலியோஸ்ப்போரியம் மூசாரும் (2/7௪020714/4 8120௭௭) 
என்ற பூஞ்சணம் அழுகல் நோயை உண்டாக்குகிறது, 

இதன் விளைவாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பழச் 
சத்துக்கள் பூஞ்சணத்தின் வளர்ச்சிக்கு OOS BIA 

கொள்ளப்படுகின்றன. இதுவுமன்றி, பஞஸ்சவத்தின் 
வளர்ச்சியால் உண்டாகும் பல நச்சுப் பெ Ob at HOT 

பழம் : முழுவதும் பரவி அதைச் சினாகக்கின்றன.. 

வாழைத் தாரை அறுவடை செய்யும் : முன்பு அதன் 

மேல் 0,5% கேப்டான் (captan) அல்லது 0.1% 

டைஸ்போலட்டான் (0140180௨2௦) என்ற மருந்தைத் 
தெளித்தால் இந்நோய் பரவுவதைக் முறைக்கலாம், 

பழங்களின் அரசன் என்று கூறப்படுகின்ற மாம் 
பழத்தைப் போட்ரியோடிப்ளாய்பியா தஇயோபுரோமே 

(20/7:04/2/௦1214 1௪௦4701102) என்ற பூஞ்சலம் தாக்கி 

- அழுக வைக்கறது. . பழக்காம்பின் அருகில் Gye wD 

பழுப்பு நிறத்தில் பல புள்ளிகள் தோன்றி விரி 

UM fs இணைகின்றன. அப்பாகத்திலிருத்து பீசு 
பிசுப்பான ஒரு திரவம. கசிகிறது. இது காய்கமில் 
ஏற்படும் சிராய்ப்புகளின் மூலம் உட்புகுந்து வலர் 
கிறத. மாம்பழங்கள் 30% இந்நோயால் பாதிக்ஃப் 
படுகின்றன. பழங்களைக் குளிர்சாதன அறைகவில் 
10₹.செ, ' வெப்பநிலையில் சேமித்து வைப்பதால் 

இறழ்நோய் தாக்காமால் 25 நாள்கள் வரை பாதுகாக் 
கலாம். 

'காய்கறிகளில் மரவள்ளி, தக்காளி, மிளகாய், 
ஆகியவை அறுவடைசார் பூஞ்சணங்களால் மிகவும் 
சேதமடைகின் றன, இவற்றுள் தக்காளியைத் தாக்கும் 

coyGaiut (fusarium: sp.) மிளகாயைத் தாக்;ும் 
கோலிட்டோட்டிரைக்கம் - கேப்சியை  (22//2/217/0/1147 
284021), : மரவள்ளியைத்" தாக்கும் பெனிசிலியம் 
Qecidiato (penicilium italicum) ஆகியவை முக்கிய 

மானவையாசகும். 

- இரா.ஜெ. 
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1, Christensen, C.M., and Koufmaan, H.H., Grain 
Storage-The Role ofFungi. Ann. Rev. Phyto 

path. Vol. 3, 1965, , 

2. Dennis, C., Post-harvest Pathology of Fruits and 
Vegetables, Academic Press, New York, 1983, 

3, Ryall, A.C., and Lipton, W.J., Handliog,Traas- 
portation and Storage of Fruits and Vegetubies, 
Vol, AVI Fublishing Co., .. Cornecticut, 
USA., 1972.



அறுவடை நிலா 

ஓரளவு உயர்ந்த வட அகலாங்கில் (high northero 
latitude) உள்ள இடங்களில் செப்டம்பர்த் இங்கள் 
22ஆம் தேதியை ஒட்டிய இலையுதிர் காலத் (80100௦) 

தொடக்கத்தில் சூரியன் மறைந்த சிறிது நேரத்துற் 
கெல்லாம் சந்திரன் உதயமாகும். பகல் நேரம் குறை 
வாகவும் இரவு நேரம் அதிகமாகவும் உள்ள இக் 
காலம், பல இடங்களில் அறுவடைக் காலமாகும், 

குறைவான பகல் நேரத்தில் முடிக்க முடியாத அறு 

வடை வேலைகளைத் தொடர்ந்து செய்து முடிக்க, 

உழவர்களுக்கு நிலாவொளி கிடைப்பதால், செப்டம் 
பர் திங்கள் 23ஆம் தேதியை ஒட்டித் தோன்றும் 

முழுச் சந்திரனுக்கு அறுவடை நிலா (184651 0௦0) 
என்றும், உழவர் நிலா (farmer’s moon) «res mb 
பெயரிட்டுள்ளனர். 

சூரியனைப் பொறுத்துச் சந்திரன் புவியை ஒரு 
சுற்றுச் சுற்றிவர ஆகும் காலவட்டம் (06100) ஒரு 
சூரிய வழி மாதம் (800016 month) எனப்படும். 

இம்மாதத்தின் கால அளவு 29.53 நாள்கள் ஆகும். 

புவியில், ஏதேனும் ஓர் இடத்தில் ' தோன்றும் 
அடுத்தடுத்த'சூரிய உதயங்களுக்கு இடையேயுள்ள 

கால இடைவெளி ஒரு சூரியவ.ழிநாள் (50147 08) 

அல்லது ஒரு நாள் எனப்படும், சூரியன் ௨ச்சி 

வட்டத்தைக் (610180) கடக்கும் போது ஏற்படும் 
அடுத்தடுத்த ௨ச்சிக் கடத்தல் (8000655146 (280818) 
களுக்கடையே உள்ள கால இடைவெளியையும் ஒரு 

சூரியவழிநாள் எனலாம். இவ்வாறே, சந்திரனின் 
அடுத்தடுத்த இரு ௨ச்சிக் கடத்தல்களுக்கிடையே 

உள்ள கால இடைவெளியை ஓரு சந்திரவழிநாள் 

(102 089) எனப்படும். மேலும் 28.53 சந்திரவழி 
நாள்கள் 29.58 சூரியவதி நாள்களுக்குச் . சமமாவ 

தால் ஒரு சந்திர வழி நாள் 24 மணி, 50.5 நிமிடங் 

களுக்குச் சமமாகிறைது. இதன் விளைவாகச் சூரியன் 

மேற்கில் மறைந்தவுடன் கிழக்கில் முதல்நாள் முழுச் 

சந்திரன் தோன்றினால், மறுநாள், சூரியன் மறைந்த 

பின்னர் 50,5 நிமிடங்கள் கழித்துக் குறைச்சந்திரன் 

ஒழ்வானில் தோன்றும், இந்தக் காலதாமதம் ஓரே 

ராக இல்லாமல் மாறும் தன்மையுடையதாகையால் 

சந்திரோதய நேரத்தில் ஏற்படும் தாமதம் சராசரி 
யாக 50.5 நிமிடங்கள் எனக்கொள்ள வேண்டும். 

“. சந்திரோதய நேரத்தில் ஏற்படும்: தாமதத்தைக் 
கணித முறையிலும் நிறுவலாம். ர அகலாங்கு 

(latitude) உள்ள , ஓர் இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

நாளில் சந்திரனின் நடுவரை விலக்கம் (460118110௦) 

“55. எனவும், .சந்திரோதயத்தின்போது தொடு 

வானத்திலிருந்து ...சூரியனின் தோற்றப் பாதை 

(eclipse) யின். சாய்வு 0 எனவும், ஒரு நாளில் 

சந்திரன் நகரும் தொலைவு 4 எனவும் கொண்டால், 

- மிகவும் குறையும், 

அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பவியல் 653 

மறுநாள் சந்திரோதய நேரத்தின் தாமதம் 

(40% 51100/15 /008”2- 61059: எனக் கணக் 
கடலாம். 

ஓரளவு உயர்ந்த வட அகலாங்கில் உள்ள 

கனடா, மற்றும் வட ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள 
உழவர்களுக்கு அறுவடை நிலாவீன் பயன் அதிக 
மாக இருஃகும், மிக உயர்ந்த வட அகலாங்கில் 
உள்ள இடங்களில், கதிரவன் தோற்றப்பாதைக்கும் 
வான நடுவரைக்கும் (0616511841 6402107) இடையே 
தொடுவானம் வரும்போது சந்திரோதய தாமதம் 

வெப்பமண்டலத்தில் (torrid 
zone) உள்ள இடங்களுக்கு ஏறக்குறைய சமபகல் 
இரவுக் காலமாகையால், குறிப்பிடத் தக்க அளவு 
அறுவடை நிலாவின் பயன் கிடைக்காது. புலிமீது 
தென் அகலாங்கில் உள்ள இடங்களுக்கு, முழுச் 
சந்திரன் இளவேனிற் சமஇரவுப் புள்ளியிலோ 
அல்லது அதற்கு அருகிலோ ' ஏற்படும்போது 
பயனுணடு. 

வேடுவர் நிலா (மா(6£'8 ௦௦0), இலையுதிர் 
காலத்தின் ஆரம்பத்தில் தோன்றும் அறுவடை 
நிலாவுக்கு அடுத்தாற் போலத் தோன்றும் முழுச் 
சந்திரனின் உதய நேரம் 50,5 நிமிடங்களுக்குக் 
குறைவாகவே இருக்கும், இக்காலம் மேனாட்டவர் 
களின் வேட்டைக் காலமாகும். இதனால் முன் 
னிரவுப் பொழுதிலேயே வேட்டையை முடித்துக் 
கொண்டுத் திரும்பப் பயன்படுவதால் இம் முழுச் 
சந்திரன் *வேடுவர் நிலா' என அழைக்கப்படுகிறது. 

- தி.வீ. 

நூலோதி 

1. ,கோவிந்தராசன் தி. & முத்துசாமி, கொ, 
“வானியல் (முதல் புத்தகம்), கல்லூரி நூல் 
வெளியீட்டு இயக்கம், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனம், சென்னை, 1977, 

அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பவியல் 

பசுமைப் புரட்சியின் (81660 1610101100) விளைவாக, 
விளைச்சல் பன்மடங்கு பெருகியுள்ளது. ஆனால், 
விளைச்சலைச் சரியான முறையில் அறுவடை செய்து, 
பாங்காகப் பதன் செய்யாத காரணத்தால், தமது 
நாட்டில் ஆண்டொன்றுக்குப்.பலகோ.டிரூபாய் மதிப் 
புள்ள உணவுப் பொருள்கள் வீணாவதாகக் கணக் 
கிடப்பட்டுள்ளது.கதிரடிக்கும்போது1.70விழுக்காடும் 
பொருள்களை எடுத்துச் செல்லும் போது 0,5 விழுக்
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காடும், பதன் செய்யும்போது 0.92 விழுக்காடும், சரி 

யான முறையில் சேமித்துவைக்காததால் 6.52 விழுக் 
காடும் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதைத் தவிர்ப்பது எப் 

படி என்பதைப்பற்றி ஆய்வுகள் செய்வதே அறுவடை 

பின்சார் தொழில் நுட்பவியலின் (post-harvest tech. 

௦1௦8) நோக்கமாகும். அண்மைக் காலத்தில்தான் 

இந்த இயல் முன்னி கடு | வந்துள்ளது. இவ்வியலின் 

பலனாகப் பல புதிய உத்திகளும் முறைகளும் புதிய 

கருவிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பயிர்த் தொழி 

லுக்கு உதவிவருகன் றன. 

தானியங்களைக் களத்தில் மட்டுமன்றிச் சாலை 

யோரத்திலும் உலர்த்துவதைக் காணலாம். இந்த 

முறையீல் ஏற்படும் குறைகளை அநேகர் அறிவ 

தில்லை. தேவையானபோது வெய்யில் கிடைத்தாலும் 

ஒரே ராக உலர்த்துவது எளிதனறு, இதனால், 

இலவகைத் தானியங்கள் முளைவிட்டு விழும்; பூஞ் 

sanmacr (fungi) பிடித்துப் பாழாடவிடும்; முளைப் 

புத்கிறன் குறையும்; நிறம் மாறித் தரம் பாதிக்கப் 

படும்; விலையும் குறையும். :*அஃப்லோ டாக்சின் 

(“271௦ 1௦920”) என்ற நச்சுப் பொருள் வேர்க்கடலை 

யீலும், எண்ணெயிலும் உண்டாகி உண்ணு 

வோருக்கு ஊறு விளைவிக்கும். நெல் அரைவை,. 

நிலக்கடலையில் தோல் பிரித்தல், பயிறுவகைகளைப் 

பருப்பாக்குதல், சிறுதானிய வகைகளில் -உமிபோக்கு 

தல், சுதிர்களிலிருந்து மக்காச்சோளத்தைப் , பிரித் 

தெடுத்தல் போன்ற பதனிடும் முறைகளில் பலப்பல . 

இழப்புகளும் பாஇப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. இவை 

யன்றிப் பயிர்களை உலர்த்தும்போது பூச்சி, புழுக் 

கள்), பறவைகள், எலிகள் போன்ற உயிரினங்களி 

னாலும் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இவற்றை எல்லாம் 

தலிர்க்கத்தானிய உலர்த்திகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் 

ளன. இவற்றின் உதவியால், பூச்சி, புழுக்கள், பூஞ் 

சணங்கள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு 
விளைபொருள்களைக் குறிப்பிட்ட குறைந்த அளவு 
ஈரத்தோடு சேமித்து , வைத்துக்கொள்ள முடியும். 

இதனால் தரமும் கூடும்; இழப்பும் குறையும்; 
வருவாயும் பெருகும், 

பயிர் சாகுபடிக்காகத் தரப்படும் மொத்தக் 

கூலியில், ஏறத்தாழ 30 விழுக்காடு அறுவடைச்காகத் 
தரப்படுகிறது.' ஆயினும், கவனக் குறைவினால் 5' 
விழுக்காடு விளைச்சல் வீணாகிறது. சானம்மெழுகிய 
மண் தரையில் தானியக் கதிர்களையும் பயறு செடி 

களையும் அடித்து, விளைபொருள்களைச் சேமிப்பது 
வழக்கம்.” அறுவடையின்போது ' நிலக்கடலையைச் 

செடியிமிருந்து பிரித்தெடுத்து நிலத்தின் மீது குவித்து ' 
வைப்பார்கள். செடியிலிருந்து எடுத்த பருத்தியையும் 

நிலத்இன் மீது குவித்தும் பரப்பியும் வைப்பார்கள், 

இம்முறைகளினால் விளைபொருள்கள் மண்ணுடன் 
கலந்து வீணாவது மட்டுமல்லாமல், கல், மணல் 

"3, Chakravarthy, 

முதலியவை சேர்ந்து பொருள்களின் தரத்தைக் 
குறைத்துவிடுகின்றன. நெற்கதிர் அடிப்பதற்கான 
கருவீயைப் பயன்படுத்தினால், குறந்த செலவிலும் 

குறைந்த கால அளவிலும், கதிரடித்து முடித்து 
விடலாம். நெல் மணிக்கும், வைக்கோ லுக்கும் சேதம் 
ஏற்படாது.இதேபோல்,மக்காச்சோளத்தைக் கதிரடிக் 
கவும், செடியிலிருந்து நிலக்கடலையைப் பிரித்தெடுக் 
கவும் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

் தரையில் கஇிரடித்து, உலர்த்தப்பட்ட தானியங் 

களில் குப்பை, சருகுகள், மணல், பொடிக்கற்கள் 
போன்றவை இருக்கும், இவற்றைப் பிரித்தெடுக்கக்' 

கதிர் அடித்து முடிந்தவுடன், களத்திலேயே முறத் 
தால் தூற்றி எடுப்பது வழக்கம், சில நேரங்களில் 
காற்று அடிக்காது, இதனால் தாமதம் ஏற்படும். 
செலவும் அதிகமாகும். மேலும், இம்முறையில் 

தானியம் முழுமையாகத் தூய்மை அடைவதில்லை. 
இவற்றைத் தவீர்க்கத் தானியத்தைத் 'தரற்றியெடுக் 
கும் கருவிகளும், தரம்பிரிக்கும் சரூவிகளும் வந்துள் ' 
ளன. விளைச்சலைப் பெருக்கினால் மட்டும். 
போதாது... விளைந்ததைச் சீரிய முறையில் செப்ப 

னிட்டுச் சேமித்து வைக்க உதவுவதே அறுவடை பின் 
சார். தொழில் நுட்பவியலின் நோக்கமாகும், ்் 
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அறுவை 

உலோக வட்டை (0150), அலகு (51802), வாள்(02ஈ0) 

அல்லது இராய்ப்பு வட்டைகளைக் (௨18516 01805) 
கருவிகளாகக் கொண்டு பொருள்களை வெட்டும் 

முறையை அறுத்தல் அல்லது அறுவை என்கிறோம், 

பொருள்களை வடிவமைப்புக்கு முன்பு அறுப்பதைத் 

துண்டு அறுவை (மேட ௦11 58௭102) எனலாம். தேவை 
யான உருவத்துக்கு அறுப்பதை உருவ அறுவை (600 

tour sawing) எனலாம், 

் எந்திர முறை அறுவையில் ஜந்து வகைச் செயல் 
முறைகள் உள்ளன. அவை 1, ரம்ப அறுவை (120% 
sawing), 2. வாளறுவை (3 sawing), 3. தண்- 

அறுவை, 4, உராய்வு அறுவை (friction sawing), 

5, சிராய்ப்பு அறுவை என்பன. 

ரம்பங்கள் வெட்டுக் கருவிகளே. இதில் பல் 
உடைய அலகை இழுத்துப் பொருத்தி முன்பின் 
செலுத்திப் பொருளை வெட்டலாம், பொருளை 
ஒரு குறடு (14௦6) பிடித்துக்கொள்ளும். வெட்டும் அல 
இற்குப் புவியீர்ப்பு முறையாலோ வீல்களைக் 
கொண்டோ, எந்திரத்தாலோ, நீரியலழுத்தியாலோ 
ஊட்டம் தரலாம். தொடர்ந்த உற்பத்திக்குத் தன்னி 

யக்க எந்திரங்கள் பயன் படுசின் றன. 

பட்டை வாள்கள் மிக வேகமாக அறுக்கின்றன. 
அவை துண்டு அறுவை, உருவ அறுவை இரண்டுக் 
கும் பயன்படுகின்றன. இந்த எந்திரங்கள் வாளின் 

அலகு அமையும் தள நிலையைப் பொறுத்துக் கிடை 

அல்லது குத்து எந்திரங்கள் என வகைப்படுத்தப்படு 

கின்றன. பட்டை வாள் என்பது கப்பிகளில் அல்லது 

சக்கரங்களின் மேல் இயங்கும் நீண்ட நெளிவான 

எஃகுப் பட்டையாகும். இந்தப் பட்டைகளின் ஓர் 

ஓர விளிம்பில் பற்கள் உள்ளன, இவை எந்நேரமும் 

விறைப்பு நிலையிலேயே ' இயங்கும். இவை நழுவி 

விடாதபடி இருக்க வழிகாட்டு அமைப்புகள் ௨ள் 

ளன, இடைவகை எந்திரத்தின் சட்டகம் பொருளைக் 

குறட்டில் இடம் மாற்றுவதற்கேற்றபடி பொருத்தப் 

பட்டிருக்கும். இடை எந்திரங்கள் நேர் அறுவை 

கோணமுறை அறுவைகளுக்குப் பயன்படும். பொரு 

ளைப் பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்றபடி அமைந் 

துள்ள மேடையும், வாளின் அலகைக் குத்து நிலையில் 

உள்ளபடி பிடு.த்துக் கொண்டிருக்கின்ற கழுத்தும், 

குத்துநிலைப் பட்டை வாள் எந்திரத்தை உருவ 

அறுவை வேலைகளுக்குப் பொருத்தமானதாக ஆக்கு 

கன றன. உயர் வேகத்தில் இயங்கும் பட்டைவாள் 

கள உராய்வு அறுவைக்கும் பயன்படுகின் மன. 

. தண்-அறுவை (cold sawing) Qug@buT gy 

வெட்டல் வேலைகளுக்குப் பயன்படும். வெட்டலகு 

ஒரு வட்ட வடிவமான வட்டையின் பரிதியில் அமைந் 

அறுவை 655 

துள்ள பற்களால் அனது. இந்த அலகுசள் சில 
சென்டிமீட்டர் முதல் பல மீட்டர் விட்டமுள்ளவை. 
இவற்றில் அமைந்துள்ள பற்கள் வெட்டப்பட்டேரு 
வட்டையைவிடக் கடினமான பொருளால் செய்து 
செருகப்பட்டோ அமையலாம். இந்த அலகு, வெட்டப் 
படும் பொருளின் மீது முன்னேறும் இசையில் 
இயங்கும். வெட்டப்படும பொருள், மனிதரைக் 

கொண்டோ தன்னியக்க முறையாலோ உரிய இருப்பு 
நிலைகளில் வைக்கப்படும். 

உராய்வு-அறுவை (18110110௦0 54௭1௩) ஒரு விரை 
வான செயல்முறை, இது எஃகையும் ல ஜஞெூழிப் 
பொருள்களையும் (018916) வெட்டப் பயன் படுகிறது. 
இதுவார்ப்பிரும்புகளுக்கும், இரும்பல்லாத உலோகங்க 
ளுக்கும் ஏற்றதன்று, இங்கு, உராய்வு வெப்பம்மூலம் 
பொருளை மென்மையாக்கி, அலகைக் கொ டு 

வெகுவேகத்தில் வழிப்பதன் மூலம் வெட்டல் பணி 
நிகழ். த்தப்படுகிறது. வட்ட வடிவ எஃகு-உலோகக் 

கலவை அலகுகள் வெட்டுதலுக்கும், உராய்வுப் 

பட்டை. வாள்கள் வெட்டல் அல்லது உருவ அறுவை 

வேலைகளுக்கும் பயன்படுகின்றன. இந்த வட்ட 
வடிவ அலகுகள் வேலைப்பொருளில் முன்னேறு 
முறையில் செலுத்தப்படுகின்றன. பொருள் கனமா- 
யிடுந்தால் உராய்வு அறுவை மூலம் வெட்ட மின் 

திறனூட்டிய மேடை தேவைப்படும்.    
  

  
அறுவை எந்ஜஇரம் 

சிராய்ப்பு அறுவை (20725146 88௭102) என்பதும் 
ஒரு வெட்டுதல் நிகழ்ச்சியே, இது ரப்பர் அல்லது 
பேக்லைட்டு பிணைந்த சராய்ப்புச் சக்கரங்கள் மூலம் 
செய்யப்படும். எஃகு மட்டுமின்றி இரும்பல்லாத 
உலோகங்கள், பீங்கான் பொருள்கள், கண்ணாடி- 
கள், ல ஜஞெூழிப் பொருள்கள், வலிய ரப்பர்கள் 
ஆகியவை இம்முறையில்தான் வெட்டப்படுகின்றன. 
வட்டையிலுள்ள சிராய்ப்பும் துகளின் தேய்ப்பு 
வினையால் வெட்டுதல் நிகழ்த்தப்படுிறது. 

சிராய்ப்புச் சக்கரங்கள் ஈரமாகவோ, சர 
மின்றியோ இயங்கலாம். அஇிஇறன் வெட்டுதல்களில் 
கட்டாயமாகக் குளிர்ப்புப்பொருள்கள் பயன்படுத்தப்



696 அறுவை அரங்கு 

படுவது வழக்கம். பொருள் உறுதியாகப் பிடிக்கப் 
பட்டிருக்க, சக்கரம் அதன் ஊடாகச் சுழலும், 

அறுவை எந்திரங்கள் மனிதர்களால் இயக்கப்படுவன 
வாகவோ,' தாமே இயங்குவனவாகவலோ வடிவமைக் 
கப்படுகன்றன. காண்க, எந்திரவினை; தச்சுவேலை 

அறுவை அரங்கு 

அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் : அறை தான் 

அறுவை அரங்கு. மருத்துவ மனை களுக்கேற்ப 

அறுவை அரங்கு அமைக்கபிபஇம், 

அறுவை அரங்குகள் பல்வேறு அறுவைச் 
சிகிச்சைக்காக அமைக்கப்படவேண்டும். எடுத்துக் 
காட்டாக,ஒரு பெரிய மருத்துவமனை இருக்குமானால் 
அங்கு சில சிறிய அறுவை அரங்குகளும் சில பெரிய 
அறுவை அரங்குகளும் சல சிறப்பு அறுவை அரங்கு 
களும் இருக்க வேண்டும். 

சீழ் நோய் அறுவை அரங்கு. இது ₹ழ்- நோயுடன் 
வரும் புற:. நோயாளிகளுக்காகவும், சீழ் நோயுடன் 
தீவிர சிகிக்சைக்காக உள்ளே சேர்த்து. வைக்கப் 
பட்டவர்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும். எடுத்துக் 

காட்டாக,சழ்க்கட்டிகள்,நீரழிவுப் புண்கள்,அறுவைச் 
சிகக்சைக்குப் பின் உண்டான அழற்சிகள் (post 
operative wound infection, wound 4810150605) 

ஆகியவை உடைய நோயாளிகள். 

சிறிய அறுவைச் சிகிச்சைக்கான அறுவை அரங்கு. 
இங்குச்சிறிய அறுவைச் சிரிச்சைகள் வெளி நோயாளி 
களுக்கு அளிக்கப்படும், எடுத்துக் காட்டாக, புதிதாக 
ஏற்பட்ட, தூய்மையான காயங்களுக்குச் சிச்சை 
அளித்தல், தோல் கட்டிகள், திசுக்கிள்ளியெடுத்தல், 

சுன்னத் அறுவை நோய்களுக்குச் FIRS one 

அளித்தல் = (warts, corus, sebaceous, cysts, lipoma, 

haemangioma, circumcision, biopsy epasfus அ துவை 

கள் செய்யப்படும், 

முக்கிய அறுவை அரங்கு: இது பெரிய அறுவைச் 

சிகிச்சைக்கான அரங்கு, இதில் பொது அறுவை. 
ததிச்சை, மாற்று உறுப்புகள் பொருத்தல், விபத் 

துக்கான அறுவைகள் ஆடயவை நடைபெறும், 

இது சுற்றுப்புறத் துப்புரவு கொண்ட இடமாக : 
- அமைய வேண்டும். முற்றிலும், : அதி நுண்ணுயிர், 

அதி நுண்ணுயிரிகள். அற்றதாக உள்ளே 
நன்றாக வெளிச்சமும், தூய்மையான வெளிக் 
காற்று உட் செல்லவும், உள்காற்று வெளியே . 

செல்லவும் பாதுகாப்பான தடுப்புகள் வைத்து 
நுண்ணுயிரிகள் உள்ளே செல்ல முடியாதபடி 
அமைக்கப்பட வேண்டும். அறுவை அரங்கை மூன்று 

அறைகளாகப் : (2006) பிரிக்கலாம். . : குளிர்பதனம் 
செய்யப்பட்ட அரங்குகள் மேலானவை, முதல் அறை 
யில் மருத்துவர்கள் தங்கள் உடைகளை மாற்றி 
அரங்கு உடைகளை அணியவும், தலை உறை, 

முகவுறை, கால் உறைகளை மாற்றவும், மருத்துவர் 

களுடைய மாற்று உடைகள், மற்ற பொருள்களை 
வைக்கவும் பயன்படும். மேலும் இவ்வறையின் 
அருகாமையில் நோயாளியின் வார்டு உடுப்புகளை 
மாற்றி, அரங்கு அடுப்புகள் அணிவிப்பதோடு 
வார்டின் தள்ளுவண்டியில் இருந்து அரங்கின் தள்ளு 
வண்டிக்கு மாற்ற வேண்டும். வார்டு புண் கட்டு 
களை (07658102) இங்கே எடுத்து விட வேண்டும், 

நோயாளிக்கு வேண்டிய சிரை ஊசியுடன் கூடிய 
குளுக்கோஸ் பாட்டில் அல்லதுஇர த்தக் குடுவைதாங்கி 
யில் (58116 51௧௩) மாட்ட வேண்டும். சில வேளை 

களில் மூக்கினுள் செலுத்தும் குழாய் (௫189 11௫), 
Anst wwsGib Giprw (tube-urinary) (catheter), 
உள் 'உறுப்புகளின் அறுவைச் சி௫ச்சைக்குப் 
பின் வைக்கப்பட்ட வடி குழாய்கள் (drainage 

tube) ஆகியவையுடன் நோயாளியை அரங்குக்குள் 
சேர்க்க நேர்ந்தால், அதைச் சுற்றியுள்ள புண்கட்டு 
கள், பிளாஸ்டர் (0185061) ஆகியவைகளை வார்டி 

லேயே சுத்தமாக்கியோ, , நன்றாகத். துடைத்தோ 

அரங்கிற்கு அனுப்ப வேண்டும். 

இரண்டாவது அறை, மருத்துவர்கள் கை, கழு 
வவும், கழுவியப் பின் அரங்கு அறுவை மேலாடை 
யையும், கை உறைகளையும் போட்டுக் கொள்ளவும் 
உபயோ௫க்கப்படும். இவ்வறையில் ஒரு பகுதிக்குப் 
பின் தொற்று நீக்கி அறை . (8(61111281101 room) 
அமைந்திருக்க வேண்டும். இதில் சிகிச்சைக் கருவி 
களைத் தூய்மையாக்கும் (16216 2101001276) கருவிகள் 
வைக்கும் பேழை, கருவிகளைக்கழுவும் தொட்டி. 
(instruments washing sink) yAwonc அமைக்கப்பட 
வேண்டும். மற்றொரு பகுதியில் பக்க மேசை (6146 
table) எனப்படும் அறுவை மேசை அமைக்கப்பட்டு 

இங்குச் சிறிய அறுவைச் சிச்சைகள், எடுத்துக் 
காட்டாக மூலம், பவுத்திரம், விரைவாதம், குடலிறக் 

கம் (ப₹ேப18), கை, கால்கள் ஆகியவைற்றில் அறுவைச் 
சிகிச்சைகள் செய்யப்படும்.மூன்றாவது முக்கிய அறை 

யில் முக்கிய மேசை (81௩ 18016) அமைக்கப்படும், 

சற்றுப் பெரிய அறையாக இருந்தால் இங்கு இரண்டு. 
மேசைகள் . வைத்துக்கொள்ளலாம். 

, அரங்கு அமைப்பு, தரை வழவழப்பாச மொசைக் 

தரையாக இருப்பது நன்று, அறை வட்ட வடிவ 
மாகவும் அல்லது. முட்டை வடிவமாகவும் அல்லது 

அரைவட்டமாகவும் இருப்பது நன்று, சதுரமான



அமைப்புக் கொண்ட அறைகளில் பூச்சிகள், ஒட்டடை 
கள் சேர வாய்ப்பு உண்டு. சுவர்கள் அள் உயரத் 
திற்கோ முழுமையாகவோ மொசைக்கினால் ஆனவை. 
யாக இருந்தால் தூய்மை செய்ய வசதியாக இருக்கும். 
மின் விளல்குகள், மின் விசிறிகள் குளிர்ப்பதனக்' 
கருவிகள் பொருந்திய இடங்கள் முதலியவை அடிக். ..: 
கடி. சுத்தப்படுத்த வாய்ப்புள்ளவையாக அமைத் 

இருக்க வேண்டும், மின் இணைப்புகளும், அனைத்து 
மின் கருவிகளும் நிலத்தில் பதிந்து இருக்க வேண்டும்- 
அரங்கு மேசைகள் நனநாகப் பொருந்தி. இருக்க 
வேண்டும். பெரிய அரங்குகளில் வெற்றிடம் (ருகல்யரு 
ஆக்சிஜன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அகியவை. முக்கிய 
கிடங்கு அறையிலிருந்து குழாய் வழ்யாக அரங்கற்கு 
வர வேண்டும். இவற்றின் மின் இணைப்புகள்; 
ஆகியவை நன்கு மீவலை செய்யக் கூடியவையாக 
அமைக்கப்பட வேண்டும், 

அரங்குப் பொருட்கள். மருந்துகள் வைக்கும் 
பேமைகள் கண்ணாடியினால் ஆனவையாக இருக்க 

வேண்டும். உள்ளே இருக்கும் மருந்துகள் பார்த்த 
வுடன தெரிய வேண்டும். 

ஊசிகள், சிரின்ஜிகள் பல அளவுகளில் எவர் 

சில்வர் டிரேயில் இருக்க வேண்டும். ,அவற்றை எடுக்க 
இடுக்கி பக்கத்திலேயே. இருக்கவேண்டும். 

மின் விளக்கு. அரங்குகளில் மேசை மின் விளக்கு 

மற்ற மின் விளக்குகளின்நிழல்விழாதபடி அதிக ஆற் 

றல் வாய்ந்த மின்குமிழ் (12ம் power bulbs)@ur@sf 

இருக்க வேண்டும். மேசை மேல் சரியான உயரத்தில் 

மேலும் &ீழும் நகர்த்தும்படியாகவும், பக்க வாட் 
டில் நகர்்தும்படியாகவும் இருக்கவேண்டும். உள் 

உறுப்புகள் அறுவையின் போதும், இரத்தக் குழாய் 

கள் அல்லது நரம்புகளைத் துண்டிக்கும் போதும் 

அவற்றைத் தைக்கும் போதும் வெளிச்சம் நன்றாக 

உள்ளே தெரிய வேண்டும். விளக்கு வெளிச்சம் போத 

வில்லை என்றால் அதிகப்படியாக ஒளிகுலி விளக்கு 

களை (8௦005 1௨ஸற$) வைக்க ஏற்பாடுகள் இருக்க 

வேண்டும். 

உறிஞ்சு கருவிகள் (501100 ௨றற27க(ம5). இவை 

மின் ஆற்றலால் மோட்டார். வைத்து, வெற்றிடம் 

உண்டு பண்ணி தொற்று நீக்கக் குழாய் (585016 606] 

இணைத்து உறிஞ்சுகைப்பிடியுடன் அறுவைச் சிகிச் 

சையின் போது ஏற்படும் இரத்தப் பெருக்கையும், 

வயிறு, சிறுகுடல், பெருகுடல், சிறுநீரகம் போன்ற 

உறுப்புகளை அறுக்கும் போதும், அந்த உறுப்புகளில் 

உள்ள நீர்மங்களையும் வயிற்று அறையில் (abdomiaal 

கோப்ர) இதறாமல் உறிஞ்சுவதற்குப் பயன்படும். 

மின் தீய்ப்பு முறை (electro diathermy). 

மின் ஆற்றலால். இயங்கும் இந்தக் கருவி துண்டித்த 

௮.௧-2-42, 

அறுவைச் சிகிச்சை ஆயத்தங்கள் 657 

இரத்தக் குழாய்களிலிருந்தும் வரும் இரத்தத்தை 
உறையச் (௦௦82018186) செய்ய உதவுகிறது. மேலும் 
தசைகளை வெட்டும் போது வெட்டப்பட்ட தசை 

களில் இருந்து இரத்தச் சிதைவை உறையச் 

(௦0௦8201818) செய்கிறது. 

மின்வாள், துளைக்கும் கருவிகள் (electric saw, 

drills & arcessories). மின்சாரத்தினால் இயங்கும் 
வாள் துளைக்கும் கருவிகள் பல அளவுகளில் எலும்பு 
அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பயன்படும். இவை தொற்று 

நீக்கக் (512711156) கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும். 

மயக்கம் கொடுக்கும் கருவி, இது இனமும் நன் 
றாகத் துடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

இதில் உள்ள கண்ணாடிக் குடுவை, ஒரு வழி அடைப் 
பான்கள் (valves), இணைப்புகள் ((ப0188) சுத்த 
மாக வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த இயந் 
ரத்துடன் கூடிய கருவிகள் யாவும் சுத்தமாக இருக்க 
வேண்டும். ஆக்சிஜன், நைட்ரஜ ஆக்சைடு, (1117005 
௦௩108) போன்றவாயுப் பொருள்கள் சரியாக நிரம்பி 
இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 

கண்ணாடிப் புட்டிகள், வடி குழல்கள் ஆக 

யவை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். 

இதர பொருட்கள். அரங்கிற்குள் % - கஇர் ஊடு 
ரவு கருவி (7, [326 1205101220) தேவைக் 
கேற்ப இதய - நுரையீரல் கருவி (Heart luog 

102௦01௦6 ), செயற்கைச்சிறுநீரகம் (412150) ஆகியவை 
இருக்க வேண்டும்.மின்சார தடங்கல்களைச் சமாளிக்க 
மின் 46h (electric 2606781020) தயார் நிலையில் 
இருக்க வேண்டும். 

இவை அனைத்தையும் காட்டிலும் முக்கியமாக 
அரங்கிற்குள் தேவையில்லாமல் அங்கும் இங்கும் 
நடப்பதும் சத்தமாகப் பேசுவதும் தும்முவதும் இருமு 
வதும் கிருமிகள் பரவச் செய்யும். இவற்றைத் தவிர்க்க 
வேண்டும், , 

- Boa. ௮. 

அறுவைச் சிகிச்சை ஆயத்தங்கள் 

அறுவைச் சிகிச்சைக்கான ஆயத்தங்களின் முக்கியத் 
துவம் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்படும் புண்ணில் 
துண்ணியிரிகள் புகுந்து சீழ் வைக்காமலும், வேது 
கோளாறுகள் ஏற்படாமலும் இருக்கச் செய்யப் 
படும் பாதுகாப்பே ஆகும், அறுவைச் சி௫ச்சைப் 
புண்ணில் புகுந்து கொள்ளும் நுண்ணுயிர்கள்,



"656 அறுவைச் சிகிச்சை ஆயத்தங்கள் 

: அறுவைச் சிூச்சை-. அரங்கு, அறுவைச் "சிகிச்சை 
* நோயாளி, 'அறுவைச் சி௫ச்சை மருத்துவர், - உழைச் 

் செல்வோர் 'ஆகிய மூன்று வழிகளிலிருந்தும் 'தொற் 
“றிக் கொள்ளலாம். வழக்கமாக அறுவைச். சிகிச்சைப் 
புண்ணில் தொற்றிக் கொள்ளும் © துண்ணுயிரி 
களாவன) 

ட ’, ச fa aen we aoe Ps 

. டமீ.. ஸ்ட்டாஃன்லோகாக்கஸ் 'ப்பயோஜெனஸ் 

Staphylococcus | pyogenes . 2, "ஸ்ட்ரெப்ட்டோகாக்கஸ் - 

8 GroroAC eg dadv Streptococcus haemolyticus 3.. எஸ்சரி 
“ஷியாகோலி Eschertchia coli 4. வளிம ALG பா௫ில்லஸ் 
“Bacillus of gas gangrene 5. "டெட்டனஸ் பாடில்லஸ் 

. Bacillus tetanus 6, காற்றிலி ॥ பாக்ட்டீராய்டூகள் , Anaero- 

bic bacteroids 7. "கராம்" நிற ஏற்பி' பாடில்லஸ்கள் Gram 
ose bacilli (Be. Proteus, B. Pyocyneus).., 

M ste உ ரய : 
so அறுவைச் எடச்சைக்கான. 'ஆய்த்தங்களின் முதன் 

,மையானது : - அறுவைச்” “ARs engi புண்ணில் , மேற் 
கூறப்பட்ட 'நுண்ணுயிரிகளால்-- மாசு படாமல், பிற 
“கோளாறுகளும். ஏற்படாமல். முன்னோடியாக: நுண் 
'ணுயிரிகளற்ற ஒரு. ,சூழ்.. நிலையை, உருவர்க்குவதே 

ஆகும். - ன் 

15% எனவே | அறுவைச்" சடச்சைக்கான" ஆயத்தங்கள் 

மூன்று வகைப்படும்,'* SPL". = 

(> ce Ie 

ge 5 ச் a ity 

அறுவைச். இச்சை "நோயாளி, ஆயத்தங்கள். 
tee 

| அவவர. ச்சை. அரங்கு” "ஆயத்தங்கள். 
த... 

2. அறுவைச்! சிகிச்சை * மருத்துவர், 3 'உழைச் 

Tears செல்வோர் ஆயத்தங்கள். ட்ட 1 
ரே சன்டிவியில் Sot அர போவர் Reid) GS, படம் 

அறுவைச் சிகிச்சை gong -owssmissr, 
அறுவைச் சிகிச்சைப் புண் நுண்ணுயிரிகளால் மாக 
“படாமல் 'இருக்கும்:படி அறுவைச் '௪ி௫ச்சை :- “அரங்கு 
கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.: * நுண்ணுயிரிகள் “காற் 
பநிலிருந்தும், புண்ணைச் சுற்றியுள்ள தோலிலிருந்தும், 
“அறுவைச்: சி௫ிச்சைக்கு* ““உபயோகப்படுத்தப்படும் 
கருவிகளிலிருந்தும் தொற்றலாம். அவ் 

  

ன > மேய் 

a8 

ne அம் “அறுவைச் சிகிச்சை அரங்கினையும் 'அதன் 

சுற்றுப் புறங்களையும். சவர்க்காரத் தண்ணீர், 
சுத்தமான தண்ணீர், ஃபீனைல் ஆகியவை கொண்டு 
கழுவ வேண்டும். இறுதியாக, ஃபார்மாலின் ஆவியி 
ஸால் நுண்ணுயிர்களை: அழிக்க. வேண்டும்.3:: 3. 

ஆ, மருத்துவரும், . ,உழைச்_ செல்வோரும் 

“வெளியே ' பயன்ப்டுத்தப்படும்் ஆடை, கால்ணிகளு 

டன், அரங்கிற்குள். செல்லக்கூடாது. : ் “அரங்கிற்கு 
எனத் “தனிப்பட்ட உடையும். காலணியும் அணிவது 

டன், தொப்பி, முகமூடி: 'ஆயெவை அணிந்தே அரங் 
இற்குள் . நுழைய வேண்டும்; rece he BS vo kee TS 

mwah 1 Mo he Nk 

fry, 
wv 

~ 4H,” அரங்கில் புற் ஊதா” - (ultia’ violet) “கதர் 
களைப்” பரப்பி ' நுண்ணுயிர்களை: ் அழித்தல் 

eee I Ta Govern Gib. " 
. அடர் eras 

TF, அரங்கில் அறுவைச் எச்சை நோயாளியின் 
மேல் மூடப்படும் துண்டு, கையுறை, “தொப்பி: “முக 
மூடி முதலியவற்றையும்: அழுத்தக் : கொப்பறையில் 

் (8040018467. வைத்து ண்ணபபிங்களை *: அழிக்க 
- வேண்டும், :- a wo lea mS oe na 
ae. ea te Cae ர இ os StU 

அட தையல் ., , சாதனங்களையும் : கருவிகளையும் 
- அழுத்தக் கொப்பறையில் வைத்து அுண்ணுயிர்களை 
அழிக்க வண்டும் tee aids Guat ட்ட, Le vk 

re 

‘pen, 'கூர்மையான கருவிகளை ' (கத்தி, கத்தரிக் 
“Gand, உட் போன்றவற்றை) ' கார்பாலிக் அமிலத் 
தில் தோய்த்து நுண்ணுயிரிகளை' அழிக்க வேண்டும். 

airs or. கருவிகளையும் " தார்பாலிக் ் ் அமிலத்தில் 
been நேரம் தோய்த்து ,வைத்இருக்க ,வேண்டும்;... ன் 

Ye ட்டம் 

அறுவைச் சிகிச்சை கோயி ஆயத்தங்கள், இவை, 
அறுவைச் சிகிச்சை நோயாளியின் நிலையையும் , 
“அறுவைச் * சிகிச்சையின் 'அளவினையும்)* “அறுவைச் 
'இடச்சைக்காகக் ~ - கொடுக்கப்ப்டும் '* ,உணர்வகற்றி 
(மயக்க) மருந்தின் ' மூறையையும் பொறுத்தவை..' 

“அ. நோயாளி- அறுவைச் :1.”இ௫ கிச்சைக்கு". முன் 
குறைந்தது 6 மணி நேரமாவது” 'பட்டினியாக, உண 
வும்..தண்ணீரும் இல்லாமல்" இருக்க வேண்டும். அதி 
'காலையில் அறுவைச் = ANF ene + -நட்ப்பதாயின் 'இரவு 
மணி அளவில் ரெட்டியும் பாலும் 'சாப்பிடுவதுட்ன் 

நிறுத்திக்? கொள்ள: வேண்டும். ் குழந்தைகளாயின் 
2 அல்லது 38: மணி: . நேரம்- we eee இருந்தால் 
போதுமானது; : Me போர்ப் fe 

  

dais 42 
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7 ஆ கன்ட தகு 

ஆப் அறுவைச். சடிச்சைக்கு முன், Ase 9D 
ரயில், ஆயின் முதல் நாள்: இரவும்; : நடுப்பகல் 

ஆயின் அதிகாலையிலும்... எனிமா: கொடுக்கப்பட 
வேண்டும். ஒரு முறை எனிமா கொடுத்தால் போதும். 
மலக்குடல், ஆசனவாய், அறுவைச் சி௫ச்சை நோயா 

னிகளில் ; பலமுறை , எனிமா ,கொடுத்துத்: இரும்பப் 
பெறப்படும் நீர்... சுத்தமாக, இருக்க ... வேண்டியது 
அவசியமாகும். , பெரும்பாலான... ; அவசரச் , இச்சை 
நோயாளிகளில் _இது, அவசிய்மற்ற்து; கொடுக்கவும் 
டாது. ள் ae tg: Bae cs wel 1 be TEN மக்க வாம 

பலன் 

“இ: அறுவைச். சிகிச்சை: 'நோயாளிக்குச்' ARS om 
செய்யப்படும் பகுதயில்” உடலில்:  மயிரினை' பறித்தல் 
வேண்டும். 'முதகெலும்புப்” பகுதியில் உணர்வகற்றி 
மருந்தைச்சிரைவழி ஏற்ற 'வேண்டியிருந்தா லும்"' முது 
குப் புறமும் மயிரை மழிக்க வேண்டும். பின்னர். அப் 
பகுதியைக் ; கழுவ வேண்டும், ட் 

க்] “அடி Sent



ஈ) நோயாளி உட்டமின்றி இருப்பாராயின் 

அவருக்கு எந்த கஎட்டச்சத்துக் குறைவாக உள்ள 
தோ அதனை இரத்தத்தில் ஏற்றிச் சமப்படுத்துவது 
அறுவைச் சிசிச்சைக்கு முன் அவசியம் ஆகும். 

- நீர்மச்சத்து, உப்புச்சத்து, மாவுச்சத்து, புரதச்சத்து, 

முழூ இரத்தம் அல்லது இரத்த அடர் திசுக்கள் 
ஆகியவற்றில் தேவைப்.படுவனவற்றைச் செலுத்திச் 
சமநிலைப்படுத்த வேண்டும், 

௨.) அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்படும் பகுதியில் 
தோலைச் சுத்தமாகக் சழுவித்துடைக்க வேண்டும். 
பின்னர் எரிசாராயம் அல்லது பயோடின் செமட்ரி 

மைட் ஆகிய நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகளள த் (01510 
fectants) தடவ வேண்டும். அறுவைச் சிகிச்சை 
செய்யப்படும் இடத்தைத் தவிர்த்து மீது உடல் முழு 
வதும் அழுத்தக் கொப்பறையில் தூய துண்டுகளால் 
மூடவேண்டும். - 

om) Fo நோயாளிகளுக்கு அறுவைச் சி௫ச்சை 
தேவைப்படும் நோய் அல்லாத பீற நோய்களும் 
உடன் இருக்கலாம். அவை இதய நோய், மிகை 

இரத்த அழுத்தம், அஸ்த்துமா, நீரிழிவு நோய், வாத 
நோய், உளநோய், தோல்நோய் முதலியன. அறுவைச் 

சிகிச்சை செய்வதற்குமுன் இந் நோய்களைக் கட்டுப் 

படுத்துவது இன்றியமையாதது. அதற்குத் தக்க 
மருத்துவ வல்லுநர்களிடம் காண்பித்து அதற்கான 
சிச்சையைப் பெற வேண்டும். 

௭) இறுதியாக உணர்வு அகற்றி கொடுக்கும் 
உணர்வகற்றி மருத்துவரிடம் நோயாளியைக் காண் 
பித்துப் பரிசோதித்து மயக்கம் கொடுக்கும் முறையை 
அந்த நதோயாளிக்குத் தக்கவாறு 

வேண்டும். 

ஏ) அறுவைச் சிகிக்சைக்கு 1 மணி நேரம் முன் 

னரே முன்னோடி மருந்தைச் சிரைவழி செலுத்த 
வேண்டும். 

அறுவைச் சிகிச்சை மருத்துவர், உழைச் செல்வோர் 

ஆயத்தங்கள் 

௮. இவர்கள் வெளியே உடுத்தும் ஆடையுடனும், 

காலணிகளுடனும் அறுவைச் ௪௫ச்சை அரங் 
கிற்குள் நுழையக்கூடாது. 

ஆ. தொப்பியும், முகமூடியும் அணிய வேண்டும், 

© தொற்றுநோய் உள்ளவர்களும், . கை கால் 

களிலும், உடம்பிலும் சீழ்க் கொப்புளங்கள் 
உள்ளவர்களும் அரங்கிறள் நுழையக்கூடாது. 

ஈ. நகங்கள் 

வேண்டும். 

இரத்தமாக வெட்டப்பட்டிருக்க 
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௨. இவர்கள் தங்கள் கைகளை முழங்கை வரை 
சவர்க்காரம் போட்டுத் தூய தண்ணீரில் பல 
மூறை கழுவ வேண்டும். பின்னர் எரிசாராயத் 

தினால் துடைக்க வேண்டும். 

௪௭, செந்தரய்மையாக்கப்பட்ட மேலுறை (gown) 

யும் கையுறையும் அணிந்த பின்னரே அறுவைச் 
சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும், 
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அறுவைச் சிகிச்சை - விரும்பத்தகா 
விளைவுகள் 

அறுவை மருத்துவ முறைகளை ஏற்றுக் கொள்ளு 
மாறு அறிவுரை கூறப் பெரும்பாலான மருத்துவர் 
களும்கூடத் தயங்குவதற்கும், அறுவை முறைகளைக் 

கையாளப் பல அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்களுமே 
தயங்குவதற்கும் காரணம் அவற்றால் ஏற்படும் விரும் 

பத்தகா விளைவுகளே ஆகும். 

நோய்களைத் தீர்ப்பதற்குப் பல வேளைகளில் 
அறுவைச் ௪ிகச்சை இன்றியமையாதது என்பதையும், 
தக்க ஆலோசனைக்குப் பிறகு கையாளப் பெறும் 
அறுவை மருத்துவ முறைகளால் விளையும் நன்மை. 

களை வீட விரும்பத் தகா விளைவுகள் மிகக் குறைந்த 
வையே என்பதையும், இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் 
ஏற்படும் விரும்பத்தகா விளைவுகள் பெரும்பாலும் 
எதர்பாராதனவும், தவிர்க்க முடியாதனவுமேயாகும் 
என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். 

அறுவைச் சிகச்சையின் போக்கில் மருத்துவர்கள் ' 
பலவிதக் கருவீகளைக்கொண்டு நோயாளியின் உடற்
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பகுதிகளைக் கழித்துத் திறந்து மீண்டும் தைத்து 

மூடுவர். மேலும் உடலிலுள்ள நோய்க்கட்டிகளை 

நீக்கும் போக்கில் நோயுற்ற உடலுறுப்புகளின் சிறு 

பகுதிகளையோ, அவ்வுறுப்புகள் முழுவதையுமோ 

நீக்கி எடுக்க வேண்டி வரலாம். சில வேளைகளில் 

உடலுறுப்புகளின் இயல்பான அமைப்பைச் சற்று 

மாற்றியமைக்க வேண்டி இருக்கலாம். உடலினுள் 

செயற்கை அமைப்புகள் சிலவற்றைத் தற்காலிக 

மாகவோ, நிலையாகவோ பொருத்தி வைப்பது 

முண்டு. இத்தகைய பலவிதச் செயல் முறைகளால் 

மருத்துவர் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு நோயாளிக்குப் 

பெரும் நன்மை விளைவதோடு சில விரும்பத்தகா 

விளைவுகளும் ஏற்படலாம். இவை அறுவை மருத்து 

வத்தின் உளடேயே (intra operative) ஏற்படலாம், 

- அல்லது அறுவைச் சிூச்சை முடிந்த சில மணி 

நேரங்களுக்குள்ளோ (80(8 0110601816 2051 00818- 

11946), ல நாட்களுக்குள்ளோ ($ய0 acute or delayed 

ற௦5( 0ற68(446)சில வாரங்கள் அல்லது பல மாதங்கள் 

கழித்தோ கூட. ஏற்படலாம். சில விளைவுகள் 

தற்காலிகமாகத் தொல்லை கொடுத்துவிட்டுத் தாமா 

கவோ, தக்க மருத்துவத்தின் விளைவாகவோ நீங்கி 

விடலாம். வேறு சில, நிலைத்து நின்று நோயாளியின் 

எஞ்சிய வாழ்நாள் முழுவதுமே தொல்லை தரலாம், 
இவற்றுள் சிலவற்றைத் தக்க மருத்துவ முறைகளின் 
மூலம் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம்; சிலவற்றுக்கு மருத் 
துவ உதவி எதுவுமே செய்ய இயலாமல் போவதுண்டு. 

அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன்னரோ, பின்னரோ, 
அதனூடேயோ நோயாலிக்குக் ' கொடுக்கப்பெறும் 
மருந்துகள், உணர்வு அடக்கி மருந்துகள், உணர்வு 
அடக்கும் செயல்கள், இன்னபிற சிறு செயல்களின் 
போக்கில் பலவித வேண்டா விளைவுகள் ஏற்பட்டுச் 
சில வேளைகளில் மரணம் கூட ஏற்படலாம். மருந்து 

கள் ஒவ்வாமை (811829), அவற்றின் அளவு மீறு 
தலால் ஏற்படும் நச்சு விளைவுகள் (10௩1௦ 6148015), 

நோயாளியின் உடலியலின் தனித்தன்மை (141033 
௦1899) போன்ற பலவற்றால் ' இவ்விளைவுகள் ஏற் 
படலாம். உணர்வடக்கிக் கொண்டிருக்கும் போதோ, 

உணர்வடக்கம் தெளிந்து கொண்டிருக்கும் போதோ 
வாந்தியெடுத்துப் புரையேறுதல், மூச்சுப் பாதையைச் 
சளி அடைத்தல் போன்ற பல காரணங்களால் எதிர் 

பாராத விதமாகத் திடீரென்று மாரடைப்பு ஏற் 
பட்டு நோயாளி உயிரிழக்கலாம். 

பெரிய அறுவை மருத்துவ முறைகளின் போக் 
கில், நோயாளியின் உடலிலிருந்து : உண்டாகும் 
இரத்த இழப்பை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு நோயா 
ளிக்கு இரத்தம் கொடுக்கப்படும், இப்போக்கில் ஏற் 
படும் பலவிதக் குழப்பங்களினால் ஒவ்வாமை விளைவு 
soi (allergic reactions), இரத்த அணுச் சிதைவு 

(haemolysis), இரத்த உறைதிறன். சீர்கேடு (haemo | 

51411௦ 016070878), கடல் வெப்பம் அளவுக்கு மீறிக் 

Gams (bypothermia), சிறுநீரகச் செயல்திறன் 
குறைபாடு (renal failure’, கல்லீரல் பணிக்குறைவு 
(hepatic failure) போன்ற விரும்பத்தகாத விளைவு 
கள் ஏற்பட்டு, உடல் பகுதிகளின் இரத்தம் உறைந்து 
போதல், நிறுத்தவொண்ணா இரத்தக் கசிவு, இரத்த 
அழுத்தக்குறைவு, ' மஞ்சள் கரமாலை, மயக்கநிலை 
போன்றவற்றோடு உயிரிழப்பும் ஏற்படலாம். 

அறுவைச் சிரிச்சையின் போக்கில், அளவுக்கு 
மீறிய இரத்தச்சேதம், உடலுறுப்புகளுக்கு ஏற்படும் 
இடர்கள் போன்ற விரும்பத்தகா விளைவுகளால் 
நோயாளிகளுக்குப் பலவகை இன்னல்கள் விளைய 
லாம். நோய் நீக்கும் போக்கில் உடலுறுப்புகளையும் 
நீக்க வேண்டி வந்தால் அவ்வுறுப்புகளின் பணி 
இழப்பாலும் லை விரும்பத்தகா விளைவுகள் ஏற் 

படலாம். எடுத்துக் காட்டாக, மூளைக் கட்டிகளை 

நீக்கும்பொழுது அருகிலுள்ள மூளைப் பகுஇகள் நீக் 
கப்படுவதாலோ, இடர்ப்படுவதாலோ : நோயாளி 

பார்வைத் திறன் இழப்பதையும் கை, கால் வலுவீழப் 
பதையும் . குறிப்பிடலாம். கழுத்தின் முன்புறமுள்ள 
தைராய்டு சுரப்பியில் ((09014 gland) வளரும் கட்டி: 

களை நீக்கும் போக்கில், அச்சுரப்பியின் பகுதிகளும் 
அதைச் சார்ந்த சுரப்பிகளும் (ரகக1131014 glands) 

நீக்கப்பெற்றால் அச்சுரப்பிகளின் பணிக்குறைவு ஏற் 

பட்டு அவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பெறும் உடலியக் 

கங்கள் சீர்கெடுவதையும் இதற்கு எடுத்துக் 

காட்டாகக் குறிப்பிடலாம். உணவுப்பாதை, சிறுநீர்ப் 
பாதை போன்றவற்றின் போக்கில் பலவித நோய்களி 
னால் ஏற்படும் அடைப்பை நீக்க முடியாத நிலை . 

யில் அடைப்பட்ட பகுதிகளைத் தாண்டிச் செல்லும் 

மாற்று நெறிமுறைகளை (690355 றா௦064 129) மருத்து 
வார்கள் கையாள்வதுண்டு, இம்முறைகளின் இயல் 
பான பணியால் Bt MEG ஏற்படும் நன்மைகள் 
நோயாளிக்குக் கிட்டாமல் போகலாம். இதன் விளை 
வாக உடல் ஊட்டக்குறைவு, இரத்த வேதியியல் 

மாற்றங்கள் போன்ற பல விரும்பத்தகா வீளைவுகள் 
தோன்றக்கூடும். 

அறுவைச் சிகிச்சையின் போக்கில் இடப்பெற்ற 
தையலிமை முடிச்சுகள் தளர்வதாலும், வேறுபல 
காரணங்களாலும் இரத்தக் சுவு, நெஞ்சுக் கூட்டி 
னுள் விலாவுறையில் ' காற்றுச் சேர்க்கை (0௩௫௯௦. 
1௦௦78௩), வயிற்றுப் பகுதியினுள் ' குடல் நீர்க் கவு, 

பித்தநீர்க் கசிவு, குடல் வெடிப்பு, வயிறு வெடிப்பு 
போன்ற பல விரும்பத்தகா விளைவுகள் அறுவை 

மருத்துவம் முடிந்த சில மணி நேரங்களுக்குள்ளோ; 
சில நாள்களுக்குப் பிறகோ ஏற்பட்டு நோயாளியின் 
உயிருக்கு ஊறு ஏற்படலாம். . 

ட அறுவை மருத்துவ முறைகளுக்கு உள்ளான. 
உடற்பகுதிகளிலும், மூச்சுப்பாதை, சிறுநீர்ப்பாதை 
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போன்ற உடற்பகுதிகளிலும் நுண்ணுயிரிகள் சேர்வ 
தால், காய்ச்சல், சீழ்ப்பிடித்தல், நெஞ்சுச்சளி, சிறு 

நீர்ப்பாதை சிதைவுறுதல் போன்ற பல விரும்பத்தகா 

விளைவுகளும் ஏற்படலாம். 

அறுவை மருத்துவத்தின் போக்கில், பல 
செயற்கைப் பொருள்களையும், அயற்பொருள்களையும் 

நோயாளியின் உடலில் பொருத்த வேண்டி வரலாம், 

அறுபட்ட இரத்தக் குழாய்களைக் கட்டுவதற்கும்; 

கிழிபட்ட உடற்பகுதிகளைத் தைத்துச் சேர்ப்பதற்கும் 
பலவகைப்பட்ட நூலிழைகள், பொருத்தூசிகள் 

போன்றவை பொதுவாகக் கையாளப்படுகின்றன. 
எலும்புகளுக்குப் பதிலாகக் ' .நெசிழித் தகடுகள் 
(218510 ற12466), உலோகத் துண்டங்கள் (metallic 

றகா(5) போன்றவை பொருத்தப்படுகின் றன. கண்ணி 

னுள் செயற்கை வில்லை பொருத்துதல், இதயத் 
தினுள் செயற்கை அடைப்பிதழ்களைப் (valves) 
பொருத்துதல், இதயத்தாண்டு கருவிகளை (081018௦ 

ற306ம2%618) உடலினுள் பதித்தல், உணவுக்குழாய், 

மூச்சுப்பாதை, சிறுநீர்ப்பாதை போன்றவற்றின் 
போக்கில், நெடிழிக் குழாய்கள் முதலியன பொருத்தப் 
பெறுதல், சிறுநீரகம், இதயம் போன்ற அயலு 
றுப்புகள் பொருத்தப்பெறுதல் (organ transplanta- 

11௦௦) போன்ற சிச்சைகளுக்குப் பிறகு இத்தகைய 
அயற்பொருள்களை நோயாளியின் உடல் ஏற்றுக் 
கொள்ளாமையால் ஏற்படும் ஏற்காமை நோயின் 
(rejection phenomenon) Semen aor Qucpuson ya Gd 
கடுமையாக இருக்கலரம், அறுவை மருத்துவம் 

நடந்து கொண்டிருக்கும்போதோ, அதன் பிறகோ 
நோயாளியின் உடலில் ஏற்கனவே உள்ள நோய்கள் 
மிகைப்படவோ, வேறு சில புது நோய் நிலைகள் 
தோன்றவோ வாய்ப்புண்டு. நீரிழிவு, மிகை இரத்த 
அழுத்த நோய் போன்றவை இவ்வேளைகளில் கட்டுக் 
கடங்காது போய் நோயாளியின் உயிருக்கே corm 

விளைவிக்கலாம். சல அறுவை முறைகளுக்குப் பிறகு 
நோயாளியின். உடலூட்டமும், நோயெதிர்ப்புத் திற 
னும் தற்காலிகமாகக் குறைவதால் அவ்வேளைகளில் 
காச நோய் போன்றவை நோயாளியைத் தொற்றிக் 

கொள்ள வாய்ப்புண்டு. சில மூளை-நரம்பு அறுவை 
முறைகளுக்குப் பிறகு தலைப்புற நரம்புகளை அக்கி 
நோய் பாதிக்கலாம். பெரும் அறுவை முறைகளிற் 
பெரும்பாலானவை தோயாளியின் உடல்நிலையைப் 

பெரும் அதிர்ச்சிக்கு (511055) ஆளாக்குவதால் அதன் 
விளைவாக நீரிழிவு, இரைப்பைப் புண் போன்ற 
நோய்கள் புதிதாகத் தோன்றவும் வாய்ப்புண்டு, 

மூளை அறுவை முறைகளுக்குப் பிறகு திடீரென 
இரைப்பையில் புண் (285111௦ 1௦6) ஏற்பட்டு இரத் 
தம் கசிந்து இரத்த வாந்தி (1360021606818) ஏற்பட்டு 
தோயாளியின் உயிருக்கே ஊறுவிளையலாம். 

அறுவைச் .சி௫ச்சைக்குப் பிறகு ஏற்படும் தொற்று 

அறுவைச் சிகிச்சை - விரும்பத்தகா விளைவுகள் 661 

நோய்களுள் மிகக் கொடுமையானது இூவு நோய் 
(tetanus) எனப்படுவதாகும், அறுவைச் இகிச்சைப் 
போக்கில் இந்நோய் நுண்ணுயிரிகள் உடலிற் புகுந்து 
விட்டால் நோயாளியின் உடல் தசைகள் அனைத்தும் 
இறுகி விறைத்து நோயாளி மூச்சடைப்பாலும், உடல் 

வலுக்குறைவாலும் இறக்கும் வாய்ப்பு மிகுதியாகும். 
அறுவைச் சிகிச்சைக்குட்பட்ட நோயாளி ஒருவருக்கு 
இந்நோய் ஏற்பட்டால் அவருக்கு அறுவைச்சிகிச்சை 
செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட அறுவை அரங்கில் அறு 

வைச் சிகிச்சைக்கு ஆளாகும் பிற நோயாளிகளுக்கும் 
இக்கொடிய நோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு நிறைய உண்டு, 

ஒரு நோயாளிக்கு இந்நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் 
அவருக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட அறுவை அரங்கைச் 
சில நாட்கள் வரை மூடிவிட வேண்டிவரும், எனவே , 

இந்நோய் வராது தடுக்கத்தக்க நடவடிக்கைகள் 
எடுப்பது நல்லது, 

  

  
  

  

அறுவைச் சி௫ச்சைக் காயம் ஆறும்போது தழும்பு 
(5087) நிலைத்து நிற்கும். இத்தழும்பின் அளவு பல் 
வேறு நோயாளிகளினுடலில் பல்வேறு அளவுக்கு 
ஏற்படும், சிலரது உடலில் இத்தழும்பு அளவுக்கு 
மீறிப் பெருந்தழும்பாக (161014) வளரும், Aw 
இடங்களில் வலுவான தழும்பு அவ்வுடற்பகுதிக்கு 
வலுவூட்டினாலும், பெரும்பாலும் இத்தமும்பு 
விரும்பத்தகா விளைவாகவே அமைகிறது, முகம் 
போன்ற பருதிகளில் நிலைக்கும் தழும்புகள் உருக் 
குலைவை விளைவிக்கன்றன;கண்ணிமைத் தழும்புகள் 
சுருங்கினால் இமைகள் இழுக்கப்பெற்றுக் கண் மூட 
முடியாது போகலாம். கை, கால் மூட்டு வரிகளி 
னூடே ஏற்படும் தழும்புகள் சுருங்கி அம்மூட்டுகளின் 
அசைவுச்குத் தடை விளைவிக்கலாம். நரம்புகளில் 

, ஏற்படும் தழும்புகள் தீர்க்கவொண்ணாத வலியை 
உண்டாக்கலாம். மூச்சுப் பாதை, உணவுப் பாதை,
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சிறுநீர்ப்பாதை போன்ற உடற்பகுதிகளில் வளரும் 
டதழும்புகள் சுருங்கி அப்பாதைகளைக் குறுக்கிச் சில 
"வேளைகளில் அடைத்து விடவும் கூடும், தோற்பரப் 
பில் அளவுக்கு மீறி வளரும் பெருந்தழும்புகள் வேர் 
'வைக் கூவு, நுண்ணுயிர்ச் சேர்க்கை முதலியவற்றால் 
Yasser . பெருந்தொல்லை விளைவிக்கலாம். 
'இப்பெருந்தழும்புகளையொட்டிப் புற்று நோய் 
வளரக்கூட. வாய்ப்புண்டு. இத்தழும்புகளை அடிக்கடி. 

'உராய்ந்தாலோ, வெட்டி நீக்க மூயன்றாலோ இத்த 
கைய eae வனும் பயை மிகுதியாகும். 

= கா. Gar. 
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அறுவை நோய்களில் நுண்ணுயிர்க் 
கொல்லிகள் 

ர த. வ ரர ட ரூ 

அறுவை சச்சையில்' : “நோய்”? என்ற: சொல் 

பலவிதமான பொருள்களில் உபயோகப்படுத்தப் 
படுகிறது, ஆயினும், “நோய்'' என்றால், உடம்பில், 
காயங்களில் நுண்ணுயிரிகள் ' (bacteria) நுழைந்து, 
அதனால், ஏற்படும் மாறுதல்களைத்தான் குறிக்கும். 
ர, வ்ட்ட 

அறுவை BAS one நோய்களை ் மூன்று: வகை 

sone பிரிக்கலாம். மருத்துவமனையில் தங்குவதால் 
ஏற்படுவது, ஒரு நோயாளியிடமிருந்து மறு நோயா 
AMIGO பரவுவது, மற்றும் நோயாளியின் உடம்பின் 

"ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்ற. ) பகுதிகளுக்கும் பரவுவது 
எனப் | பிரிக்கலாம். உ கேன பு மய 

பண்டைக் ் காலத்தில் நடத்த ‘Gunutaaie, வீரர். 
சுளுக்கு ஏற்பிட்ட் காயங்கள், காயங்களின் ஃ “கடை 

காயம் அறும் கால அளவு, அப்போது ஏற்படும் 
நோய்கள், நோய்களுக்குக் காரணமாயிருந்த நுண் 
ணுயிரிகள், இவைகளைப் பற்றி முழுமையான 
விவரங்கள் கிடைத்துள்ளன. 

அறுவைசிகிச்சை வரலாற்றில், டாக்டர் லிஸ்டர் 
என்பவர் முக்கிய பங்கு பெறுகிறார். அவர் அல்லும் 
பசுலும் ஆராய்ந்து, அறுவை சிகிச்சையில் ஏற்படும் 
அழற்சிகளைப் பற்றிப் பல விவரங்களைச் சேகரித் 
தார். இதனால் அறுவை சிகிச்சை முறையில் பல. 
முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 

. இச்சமயத்தில் லூயிஸ் பாஸ்டர் என்ற மருத்துவர் 

நுண்ணுயிரிகள் காற்றின் மூலமாகப் பரவுவதைக் 
கண்டு பிடித்தார், அக் கிருமிகளைக் கொல்ல, கார் 

பானிக் ஆக்ஸைடு ் (க0௦ாம்5 ௦௩106), ' ஐயோடின் 
(1081௦6), ' மெர்க்குரி. பெர்குளோரைடு (mercuric 
perchlorids) போன்ற மருந்துகளை உபயோசப்படுத் 

தினார். இதனால், அறுவை சிகிச்சை முறையில் ' 
முன்னிருந்த ஏறத்தாழ 100. விழுக்காடு மரணத்தை 

மிகவும் குறைத்தார். 
‘ a 

அறுவை "சிகிச்சையில் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுக் 
Gb முறைகள். “வருமுன் காப்பது என்ற வகையில், 
நோய்களைத் தடுக்கப் பல விதமான :, "முறைகள் 

உள்ளன. அவைகளைக் 'கடைப்பிடிப்பது தலையாய 
கடமையாகும்; அறுவை சி௫ச்சை செய்பவர் (802600) 
அறுவையின் . போது இலருக்குத் “ துணைபுரிவோந் 
சிகிச்சை தேவைப்படும். நோயாளிகள், இவர்கள் 
யாவரும் மிகச் சுத்தமான - நிலையில் இருத்தல் அவசிய 
மானதாகும். அது போலவே சிகிச்சை நடக்கும் 

அறுவை அரங்கம், அங்கு.  உபயோகப்படுத்தப்படும் 

ஆயுதம்,' “அனதிகள்/ தையல் நூல்கள், மற்ற துணைக் . 

கருவிகள், ' கட்ட உதவும் துணிகள் (08௨0465), ஆகி 
யவையாவும் சத்தமாக கன்னல் துண்ணுயிரின்றி 
Bosse அவசியம்... ் 

ல்க வரு, 
ப்பர் . 

. இத்தனன் : தடுப்பு - முறைகளைக்" கடைப்பிடித் 
தாலும், சிற்ல நேரங்களில், அறுவை சிகிச்சைக்குப் 
பின், அழற்சிகள்; சீழ் கட்டுதல்,: இரத்தம் கட்டுதல், 
நோய்கள், புண்கள் 'ஆறாதிருத்தல் போன்றவைகள்: 
ஏற்பட்டுவிடும். ' இதற்கான காரணங்கள் &ழ்க்கண்ட' 
வற்றுள் - இறைக்க கூட்டா கவோ. .. இருத்கக்' 
௬டும்.. wt ~ nergy : a 

“Tye காயம் ஏற்வட்ட ் இடத்தில், இருத்தும் 
அண்ணுயிரிகளும்முன்னமே. தங்கியிருந்து ச்ம் act a 

யிருத்தல். லஸ் இரும log? 

2) சீழ்கட்டியதால், நுண்ணுயிரிகள் பெருகி 

இரத்தத்துடன் கலந்து, உயிருக்கு ஆபத்தான தின்ன 
களை அற்படுத்தல்,. of, ets . 1



ட்ட க): நோயாளியின் உடம்பில், நோய்த் தடுப்புச். 

சச்தி குறைந்திருந்து, .. அதனால்... , நுண்ணுயிரிகள் , 
வளர .வாய்ப்பு ஏற்படுதல், 

து “காயம் ் ஏற்பட்ட். இடத்தில். தோல்கள் கெட். 

46550, இரத்தம்"கட்டு.' இருத்தல், De, ் இரக்தம்.. 
போக்கு 'ஆலியிருத்தல்,. we ர் நத : 

5) அறுவை சகச்சைக்குப் "பின்; நோயாளியின்" 
மார்பில் சளி “கட்டுதல்,::ஒஓவ்வாத . இரத்த தானம்,” 
அதனால் ஏற்படும் மஞ்சள் காம்றகை, சிறு நீரகங்கள் 
சீராக வேலை செய்யாதிருத்தல். : a viel a. wl 

2. 6) பக்கத்து ,., நோயாளவியிடமிருந்து; - அறுவை 
நோயாளிக்கு : நுண்ணியிரிகள் ... .பரவுதல்,,. காயத் 
திற்குப் போடப்படும் கட்டுத்: துணிகள் - அசுத்தமாக, 

இருத்தல். 'ஆயெவைகளாகும்; 2 அ பலவ டர 

அறுவை” நோய்களில் 'நுண்ணுயிரிகள்'' ் அறுவை 
நோய்களை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் கிராம் 
நிற. ஏற்பிகள்.' (gram +) அன்றும், கிராம் நிற 

எதிர்ப்பிகள்' (gram, =) என்றும் இரு” வகைகளாக 

உள்ளன... ,அராம்றிற. எதிர்ப்பி ' - நுண்ணுயிரிகள் 
நியுமோனியா” (pneumonia), sa Be சீழ் வடி.தல், 

eipenen uted “ip A” (meningitis) “போன்ற . நோய் 
களை உண்டா்கிகுகனிறுன். ரா 

சராம். நிற் எதிர்ப்பி நுண்ணுயிரிக்ளில் 1 பல. கட். 
பிரிவுகள் (sub-divisions) உள்ளன. குடற்காய்ச்சல் 

(117ற10௦14)கரரணமான வை* சால்மெனல்லாட்டைபை”, 

(salmonella. typhi)‘ சால்மெனல்லாப் பாரா ட்டைபை” 

(salmonella para. “typhi) ” “எனப்படும் , நுண்ணுயிரி. 

களாகும். "இந்நுண்ணுயிரிகள் இரத்தத்தில் கலந்து, 

பித்தப்பையில் , தங்கிக் “ கொண்டு பித்தப்பையில் 
(gall bladder) அவ்வவ்போது: 'குடற்காய்ச்சலைக் 

குறை "தவிர... (sub: acute) * 'முறையிலேயோ, தீவிர 
முறையிலேயோ, ப (80016) 'உண்டாக்க வல்லவை. : 

“அறுவை  நரய்களுக்கான. மருந்துகள். அறுவை 
நோய்களில், "் “உபயோகப்படுத்தப்படும் ' மருந்துகள். 

இரு வகைகளாகும்; . அவையாவன. யர 

12 அ] செயற்கை முறையில் ... தயாரிக்கப்படும் 
வேதியியல் மருந்துகள். (chemotherapy) ஒரு வகை. 

ஆ) மற்றொன்று இயற்கையான வழியில் 
கிடைக்கும் நுண்ணுயிர்க் Cea: er 

5 வேதி யியல் - மருந்து 
போனமைட் (ல10௦௩க௦706) ' போன்ற மருந்துகள், 

நுண்ணுயிரிகளைக்  கொல்லவல்லனவல்்௨ . "அவைகள் ' 

நுண்ணுயிரிகளை “ வளராமல், பரவாமல் ..தடுக்க! 

(bacteriostatic) . உபயோகப்படுகின் றன, 

* வனகயைச் சார்ந்த. a. 
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வேதியல் .. மருந்துகளில் . பலலித முன்னேற்ற 
முறையில்,  சல்போடிமிடின், பாக்டிரிம் போன்ற 
GA மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மருந்து 
களில்சேர்க்கப்படும்டிரை மிதோப்பிரிம்((1ற1ம௦0பற) 

என்பது நோயைக் கட்டுப்படுத்த அதிக சக்தியைத் 

தரவல்லது. இவை இரத்தத்தில் கலந்து, நோயைக் 
அவ பம பக டப அறுநீர் வழியாக வெளியேழி 

விடும். டப ட ட டு 

் நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் (௨௱(1110116). நுண்ணு 
யிரிக் கொல்லிகல் என்ற மருந்து வகையில் முதலாகக் 
கண்டு பிடிக்கப்பட்டது பெனிஸிலின் '. நுண்ணு 

யார்க் கொல்லிகள் காளான்களிலிருந்து தயாரிக்கப் 

படுகின்றன; சில நுண்ணுயிரிகள் (08018114) மூலமும் 
உண்டாச்கப்படுகின்றன. . இதனோடு அமைனோ 

HenenGanenonicv (aminoglycosides) rem மற்ற 
வகை நுண்ணுயிர்ச் கொல்லிகளும் கண்டு பிடிக் 
கப்பட் ட்டுள்ளன. : 

சல்போனமைடு மருந்து போலல்லாது, நுண்ணு 

யிர்க் கொல்லிகள், நோய்க் கிருமிகளைக் கொல்லும் 
சக்தி வாய்ந்தவை (bactericidal). 

நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் சார்ந்த மருந்து 
வகைகளையும், எவ்வித நோய்களுக்கு அவை பயன 

படும் என்பதனையும், சில . சமயங்களில் இம்மருந்து 

களால் ஏற்படும் தஇங்குகளையும் பற்றித் தெரிந்து 
கொள்ளுதல் நல்லது. 

பெனிஸிலின் மருந்து, ழ், சல்போனமைடு மருந்தைப் 
போலல்லாது, சீழ், . இரத்தக்கட்டி போன்ற இசை 
கேடான சூழ்நிலைகளிலும், நோய்க்கிருமிகளைக் 
கொல்லும் சக்தி வாய்ந்தது. சராம். கிருமிகளால் 

ஏற்படும் நோய்களுக்கு மிகச் சிறந்த மருந்து, இதே 
போன்று மேசுநோய் (syphilis), Gacv Gamer 

(gas gangrene), or விறைப்பு: (618018), .ஆக்டி, 

னோமைகோஸிஸ் (80111013/00815) - முதலான நோய்: 
களுக்கும் ஏற்ற மருந்தாகும், 2 

பெனிஸிலின் போன்று, நுண்ணுயிர்க் கொல்லி. 

களில், காலத்திற்கு ஒவ்வ, நவீன. முறைப்படி, வேறு 

சில அதி சக்திவாய்ந்த மருந்துகள் கண்டு பிடிக்கப் 

பட்டுள்ளன... பென்சைல் (benzyl) பேனிஸிலின . 

‘al’ என்ற மருந்து அமிலச் குழ்நிலையிலும், நோய்க். 
திருமிகளைக் கொல்ல வல்லது, ஆகையால், மருந்தை 

உணவுக் குழாய் மூலம் தரலாம். உ ௫ 

பாதி இயற்கை - பாதி. செயற்கை முறையில் 
தயாரிக்கப்படும் *6மெதிஸிலின்' 2, . ஆக்ஸஸிலின் . 3,. 

கிளாக்ஸஸிலின் போன்ற மருந்துகள், பெனிஸிலினை 
விட, அதி சக்தி வாய்ந்தவை. ஏனெனில், சல வேளை 

களில், பெனிஸிலின் நுண்ணுயிர்க் . கொல்லிகளையே
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தாக்கும் பெனிஸிலினேஸ் . என்பதை இம்மருந்துகள் 
தடுத்துவிடும். -அம்மா திரி சூழ்நிலைகளில், அதாவது, 
பெனிஸிலின் மருந்துக்குக் கட்டுப்படாத நிலைகளில் 
(9601011110 768791401) மேற்கூரிய மருந்துகள். நோய்கீ 
இருமிகளைக் கொல்லவல்லவை, 

பெனிஸிலின் நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளால் சில 
வேளைகளில் ஏற்படும் தீங்குகள்? தோலில் அரிப்பு 
கொப்புளங்கள் உண்டாகலாம். நோயாளியில் வளர் 
fas (metabolism) மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, மின் 
அயவிகள் (minerals) மாறுபட்டு, இரத்த அழுத்தம் 

மிகவும் குறைந்து, உயிருக்கே ஆபத்தான நிலை 

(anaphylactic shock) ஏற்படலாம்... 

். அமைனோ குளுகோஸைட்ஸ் வகையைச் சார்ந்த 
மருந்துகளில்" டெட்ரமைஸின், ஜென்டமைஸின், 
டோப்ரமைஸின் போவ்றவை நோய்க் இருமி 
களைக் கொன்று விட்டுச் சிறுநீர் வழியாக வெளி 
யேற்றப்படும். இம்மருந்துகள் எட்டாவது. மூளை 
நரம்பைப் (௦2121 ௨₹6 8)பாதிக்கலாம். அதனால், 
காது கேட்கும் தன்மை குறைதல், காதில் இரைச்சல். 

இம்மருந்துகள் போன்றவை ஏற்படலாம். எனவே, 

உபயோகப்படுத்தும் போது, சரியான அளவில் 
கொடுக்க. வேண்டும். அவ்வப்போது, : இரத்தத்தில் 
இம்மருந்துகளின் அளவைச் சோதித்துக் கொள்ளு 

தலும் நலம்.. ட 

டெட்ரஸைக்கிளின் எனப்படும் மருந்து பலவித 
மான நோய்க்.இருமிகளைத் தாக்க.வல்லதாகையால் 
பிராட்ஸ்பெக்ட்ரம் (01080 5260120000) என்ற வகை 

பில் சார்ந்தவையாகக் கருதப்படுவறைது. : 

- இம்மருந்துகளின்: பெருங்குறை,. இவை near 

விகமான கிருமிகளைக் கொல்வதேயாகும்.அதாவது, 
உடலுக்குத் தேவையானதும், இங்கு இழைக்காமலும் , 
பெருங்குடலில் வாழும். கிருமிகளையும் அழித்து 
விடும். (போரில் on, நண்பர் எனப் பேதமில்லாமல் 
கொல்வது போலாகும்). தேவையான நல்ல Hal 
மிகளும் நாசமாக்கப்படுவதால், பெருங்குடலில் சில 
நோய்கள் ஏற்பட . ஏதுவாகும். இம் மருந்துகளைக் 
கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கும், சிறுநீரகங்கள் சரிவர 
வேலை செய்யாத நோயாளிகளுக்கும் பயன் படுத்தும் 
போது, மிக. கவனமாக இருத்தல் அவசியம். 

 குளோரம்பெனிகால் : மருந்து, நோய்களைத். 
தடுக்க உ்பயோகமாகுப்ர வெள்ளணுக்களைக் 
குறைத்து விடும். : அதனால், நோயாளிக்கு நோய் 

களை: எதிர்க்கும் சக்தி குறைந்து விழற (கக 
malchooyidsls)." பு abe oS i aa 

தக! ட டா. . த ச 

te ன்னலே, t . டெட்ரோமைஸின்;, குனோருமியெணி' 
கால் போன்ற மருந்துகள் உட்கொள்ளும் போகுடி 

உடம்பிற்குத் தேவையான வைட்டமின்களையும் 
சோத்துக் கொள்ள வேண்டும். 

அறுவை நோய்கள், நோய்க்கிருமிகள் அவைகளுக் 
கான நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள், ௮) எஸ்ஸெரிஷியா 
கோலை (6500-௦011). இக்கிருமிகள் காற்றுச் சூழ்நிலை 
யில் வாழும்(3610010). இக்கருமிகள் சாதாரணமாகப் 
பெருங்குடலில் தங்கியிருக்கும்.இவைகளால் ஏற்படும் 

நோய்கள்,௨உதர அழற்சி (2611001118), நீர்த்தாரையில் 
ஏற்படும் நோய்கள். இக்கருமிகள் உண்டாக்கும் நச்சு 
(toxin) உடலில் பரவலாம். 

ஆ) குடோமோனஸ் ஏரோஜினஸ் என்ற இருமி 
கள் வாழக் காற்று தேவைப்படும் . (670010). 
இவை வாழும் பகுதிகள்: பெருங்குடல், நோயாளி 
யின் துணிமணிகள், ஒரு நோயாவியிடமிருந்து மற்ற 
வர்களுக்கு, நேர்த்தொடர்பு மூலம் பரவும். 

.. இக்கிருமிகள் தன் நச்சை (600010௩110) உண்டாக்க 
வல்லவை. இவைகளினால், தீக்காயங்கள், புண்கள் 
தொண்டைக் குழிப் புண்கள் ஏற்படலாம். தவிர 
இவிர நோயினால் அவஇுப்படும் நோயாளிக்கு, இக் 
கிருமிகளால் உயிருக்கே ஆபத்தான : நிலை ஏற் 
படலாம். 

_ மேலே குறிப்பிட்ட கருமிகள் பெனிஸிலின் ஆம். 
பிஸிலின் போன்ற துண்ணுயிர்க் கொங்லிகளுக்குகி 

a 
கட்டப்பட, ப 

-இ) புரோடியஸ் இருமிகள் வாழ காற்றுத் தேவை 
(acrobic), (enc பெருங்குடலில் ' அதிகமாகக் 

காணப்படும். உதர அழற்சி நோய் இதனால் ஏற்பட 
லாம். இக்கிருமியால்: ஏற்படும் நோய்களுக்குப் 
பெனிஸிலின் ஆம்பிஸிலின் மருந்துகள் பயன்படா. 
ஆனால், குளோரம்பெனிகால், எரித்திரோமைஸின், 
கிளின்டோமைஸின், மெட்ரநிடசால் போன்ற மருந்து 
களுக்குக் கட்டுப்படும். 'இராம் - கிருமிகளால் ஏற் 
படும் நோய்களுக்கும், ஹெச் இன்புளுயன்ஸா, பால் 

வினை நோய்களுக்கும், . லிம்போடிரானுலோமா 
வெனிரியம் எனும் நோய்க்கும், ஸ்டெரப்டோ 
காக்கை, ஸ்டெபெல்லோ காக்கை இருமிகளால் ஏற் 
படும் நோய்களுக்கும் ' டெட்ரோஸைக்கிளின் மருந்து 

ஏற்றதாகும். ப டட 
இராம் - - (negative) இரும்களால் ஏற்படும் நோய்: 

களுக்கு எரித்தீரோமைஸின் நல்ல மருந்து. இம்மருநீ 
இற்கு நச்சு உண்டாக்கும். தன்மை கிடையாது. 
ஆனால்,.. ஸ்டெபெல்லோ. வகைக் Agia nea ஏற் 
படும் நோய்களுக்கு இவை பயன்படா. ் 

அறுவை இச்சையில் '' உபயோகப்படுத் தும்



நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள், அவைகளின் தன்மை, 

எந்த நோய்க்கு எந்த மருந்து ஒவ்வும், ஒவ்வாது, 
அதனால் வரும் தீங்குகள் பற்றி அறிந்து 
கொண்டோம். 

இவையன்றி இம்மருந்துளை எப்போது 
உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றியும் 
தெரித்து கொள்ளுதல் நலம். 

நல்ல அறுவை சிகிச்சையிலே குணமாகும் 
நோய்க்கு, நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் உபயோகப் 
படுத்தத் தேவை இல்லை, தேவையிருப்பின், எந்த 
மருந்து பொருந்தும் என்பதை நுண்ணுயிர் இயல் 
துறையாளர் (bacteriologist) மூலம் தெரிந்து 
கொண்டு, குறிப்பிட்ட அளவில், குறிப்பிட்ட கால 

திர்ணயத்தில் கொடுக்க வேண்டும். 

நோய்களைத் தடுப்பதற்காக மாத்திரம் நுண்ணு 
யிர்க்் கொல்லிகளை உபயோகிப்பது மீகத் தவறாகும், 

ஆனால், இதற்கும் விதி விலக்கான சில நோய்கள் 
உண்டு. அவை டெட்னஸ் எனும் வீறைப்பு நோய், மற் 
றும் கேஸ் கேங்கிரீன் (285 280272067) என்னும் நோய், 

இரா. அன, 

அறுவை நோயாளியின் 
வளர்சிதை மாற்றம் 

உடலில் காயம் எப்படி ஏற்பட்டாலும் பொதுவாக 
வளர்சிதை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இீப்புண் 
(யாடி), : G@ugay (trauma) அறுவை ANgene (sur- 

gical operation) அகியவற்றால் ஏற்படும் காயங்க 
ளால் உடலில் வழக்கமாக நடைபிெபறும் வளர்சிதை 

மாற்றத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இம்மாற்றம் 
காயங்களைப் பொறுத்து மிகுந்கோ குறைந்தோ 

ஏற்படும், சிறு காயம் ஏற்பட்டால் இவ்விளைவுகள் 

வெளிப்படையாகத் தெரிவதில்லை. ஆனால் காயம் 
பெரும் அளவில் ஏற்படும்பொழுது நோயாளிகளின் 
உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அதிகமாக உள்ள 
தால்' அவற்றைச் சீராக்க அவர்களை மருத்துவமனை 

். யின் இீவிரச் சிகிச்சைப் பிரிவில் சேர்த்துச் சரிபடுத்து 

வது அவசியமாகிறது. 

காயத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் எதிர் விளைவு 
களைப் பற்றிக் கடந்த இரண்டு உலகப் போர்களின் 
அனுபவங்களின் வாயிலாக அறிவியல் உலகம் ஒர 

ளவு அறிந்து கொண்டது. முல்லர் 1884 இல் டைஃப் 
பாய்டு சுரத்தன் போது அதிக அளவு நைட்ரஜன் 
சிறுநீரில் வெளியேறுவதை உணர்ந்தார். : இதைப் 

அறுவை நோயாளியின் வளர்சிதை மாற்றம் 665 

போல் பெர்னாடு 1877 இல் அதிக இரத்த ஒழுக் 
கிற்குப் பிறகு இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு 
அதிகரிப்பதை அறிந்தார். 

பொதுவாகக் காயத்திற்குப் பிறகு உடலில் புர 
தம் குறைந்து ஆக்ஸிஜன் தேவை அதிகரிக்கிறது. 
மேலும் சிறுநீரில் நைட்ரஜன் அதிகம். வெளியேறு 
கிறது. இதேபோல் எலும்பு முறிவிற்குப் பிறகு உட 
லில் ஃபாஸ்ஃபரஸ், சல்ஃபேட் போன்றவைகளும் 
சிறுநீரின் வழி அஇகம் வெளியேறுகன் றன, 

இம்மாறுதல்கள் குறைவாகவோ கூடுதலாக3வா 
நிகழ்வதற்குக் காரணங்கள் காயத்தின் தன்மை, 
அதன் அளவு, சுற்றுப்புற வெப்ப அளவு, ஊட்டச் 
சக்தி, வயது அகியவைதாம். 

தீப்பட்ட நிலையில் காயத்தின் அளவு அதிகமாக 
இருப்பதால் அதன் எதிர் விளைவுகளும் அதிக 

மாகவே ஏற்படுகின்றன. இதேபோல் தொற்று, 
எலும்பு முறிவு, தசை அழிவு. முதலியவை ஏற்படும் 
பொழுதும் அதிக அளவு வளர்சிதை மாற்றங்கள் 
ஏற்படுகின்றன. இம்மாற்றத்தைச் சிறு எலும்பு 
முறிவின்பொழுது கூட உடல் எடை குறைவது 
லிருந்து எல்லோராலும் கண்கூடாக அறிய முடி 
கிறது, 

எல்லாக் காயங்களிலும் இம்மாற்றங்கள் ஒரே 
சமமாக இல்லாது சில மாறுபாடுகளுடளே நடை. 

பெறுகின்றன. தட்பவெட்ப அளவு 3 செண்டிகரேடு 

இருக்கும் நிலையில் காயம் ஆறும் காலம் அதிக 
மாகிறது. இதற்கு மாறாக 280 300 இன் 

பொழுது வளர்சிதைமாற்றம் மிகக் குறைவாக 

ஏற்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து குறைந்த நிலையிலும் 
வளர்சிதை மாற்றம் குறைவாகவே ஏற்படுகிறது. 

வயதைப் பொறுத்த மட்டில் சிறு குழந்தைக்கு 
அப்போது பிறந்த குழந்தையை விடக் கூடுதலாகவும் 
இதே போல் வாலிபரைவிட முதியவருக்கு 70 வய 
துக்கு மேல் குறைவாகவும், எதிர் விளைவுகள் நடை 

பெறுகின்றன. மற்றும் அண்களைவிடப் பெண்க 
ளுக்கு எதுார்வீளைவுகள் குறைவாகவும், முதுமையில் 

மாதவிலக்கு நிற்பதற்கு முந்திய நிலையை விட மாத 
விலக்கு நின்ற பிறகு குறைவாகவும் உள்ளன. 

இம்மாறுதல்களைச் சரிவர அறிந்துகொள்ள, 
கூத்பார்சன் என்பவார் வளர்சிதை மாற்றத்தை உடல் 

அதிர்வு நிலை, மீட்பு நிலை என்று இரு நிலைக 
ளாகப் பிரித்துள்ளார். உடல் லெ சமயம் அதிர்வு 
நிலையிலிருந்து மீட்பு நிலைத்குச் செல்லாமல், உடல் 

நலம் குன்றித் தசை அழுகுதல் ஏற்படும். இயல்பாக 
உடல் அதிர்வு நிலையில் ஆக்சிலன் தேவைகுறைந்தும்,
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பிறகு மீட்பு . நிலையில், ' மிகுந்தும், ' : அதன்பின் 
நாளடைவில் சமதிலையும் காணப்படும். : ஆனால் 
தசை அழுகுதல் (௩601001010) நிலையில் ஆக்சிஜனின். 
தேவை மிக வேகமாகக் குறைந்து காணப்படுகிறது. 

உடல் அதிர்வு ்.நிலை, - முதல் : உலகப் போரின் 
பொழுது .ஃபிரான்ஸ்: :“நரட்டில் காயம்பட்டவர் 
களுக்குத்தரன் உடல். அதிர்வு 'நிலையினைப்பற்றிய 
ஆய்வுகள் நட்த்தப்பட்டன, அப்பொழுது உடலில். 
அமிலம் .அதிகமாகும் நிலையும், 8ட்டோன் . அதீத 
மாகச் சிறுநீரில் வெளியேறும். நிலையும் (ketonuria) 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட்ன. இதேபோல் புரதமற்ற நைட் 
ஜன், ': பிளாஸ்மாலவில் : “ 

லம், கிளிசரால் போன்றவை அதிர்வு , நிலையில் உய 
ரும் நிலை அண்மையில்தான் அறியப்பட்டது; * 

"உயிரணுக்களில் ஆக்சிஜன் பயன்படும் 'அளவு, 
மைட்டோகான்டிரிய: (mitochondrial) "வளர்சிதை: 
மாற்றம், களைகோஜன்: சிதைவு (8130013515) . போன் 
றவை 'குறைந்து காணப்படும். . இத்துடன் உடலில் 

அதிகமாகிறது. - “4-3 
கிளைகோஜன் குறைந்து கொழுப்பு வெளியயற்றமும்' 

TY ce 

இரத்த ஒழுக்கு, சீழ், காயம் முதலியவை தனித் 
தனியாக: அறிவியல் : முறையில் -உணரப்பட்டாலும் 
உடல். வளர்சிதை மாற்றம் ஏறத்தாழ ஒரு சில நிலை 
களில்: தவிர ஓரே. . மாதிரியாகவே :. நிகழ்கின் றது; 
அதிக இரத்த ஒழுக்கின் பொழுது லாகட்டிக் அமிலம் 
அதிகமாக :::. உண்டாகிறது. :: அப்பொழுது மாவுச் 
சத்துக்கள். தொடர்பான. : வளர்சிதை எதிர்விளைவு 
களால் 'ஏடிபி (&12) - என்ற: ஆற்றல் குறைவு . .ஏற் 
படும்... ௩ 

காயம் பட்டவுடன் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு 
உடலினுள். சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள” மாவுப் 
பொருள். அரை நாளிலிருந்து ஒரு தாளுக்குப் 'போது- 
மானதாக இருக்கும். -அதன் . பிறகு உடலிலுள்ள' 
புரதம் - (14-22. சதவீதம்), கொழுப்பு ஆகியவை 
மூலமே: புதிய: மாவுப்பொருள்: உற்பத்தியாகி உட 
லுக்கு வேண்டிய: அற்றலை : அளிக்கிறதுஃ : அப்: 
பொழுது இரத்தத்தில் புரதமற்ற நைட்ரஜன் :. அதிக: 

_ மாகிறது. ' ஆனாலும்: பெரும். காயம்: பட்ட நிலை 
களில் கூட யூரியா உயருவதில்லை, 
ஸ்ட் ம் ம ம . Boyer wen Sow, 

“--. இரத்தத்தில் இளிசராலும்,' கொழுப்பு அமிலமும் 
மிகுந்து “சிறுநீரில் அதிகம் 8ீட்டோன் வெளியேறும்; 
அறுவையின்:: பொழுது நீரும்," தாது “உப்புகளும் 
உயிரணுக்களுள் Gees my வெளிவரும்... நிலைகளில். 
மாறுதல் ஏற்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டு; சோ டியம் ச. 

உயிரணுவிலிருந்து வெளியேறும் நிலை : குறைவதால் 

கூடுவதால் : : சிறுநீரில் , 

நைட்ரஜன் ' வெளியேறும் நிலையும் “அறியப்பட்டது. 
ஆனால் லாக்டிக் அமிலத்தன்மை, கொழுப்பு அமி: 

பொட்டாசியம், : உயிரணுவின் வெளியே '.மிகுகிறது. 
இத்துடன் செல்லைச் :. சுற்றிய: சவ்வின்..! வேலைத் 
திறனும் குறைந்து காணப்படும், 3: GEN Ihe Te 

CN eto 
மீட்சி நிலை. உடல் அதிர்வு நிலையைத் தாண்டிய 

பின். சிறு முக்கியமான. வளர்சிதை மாற்றங்கள் மீட்சி 
நிலையில் ஏற்படுகின்றன. அப்பொழுது .நைட்ரஜன், 
பொட்டாசியம் ஃபாஸ்ஃபேட்,: :-சல்ஃபேட், ் இரி 
யாடின், மெக்னீசியம், துத்தநாகம் போன்றவை 
சிறுநீரில் அதிகமாக வெளியேறும்..இளம் திசுக்களின் 
அழிவால் . உடல் எடையும் குறைந்து, .ஒய்வு : நிலை: 
2UW cvertFlens wh mid (resting basal metabolism 
78(6) மிதந்து _ காணப்படும்; இம்மாற்றங்கள் புரதச்: 
சிதைவைக் குறிக்கின்றன்.. பொதுவாக 12;இலிருந்து 
23% அளவு. புர்தத்தினாலும், மீதி:உயிரணு "இணை 
வின் மூலம் கொழுப்பினாலும் நடைபெறுனெறன... 
காயத்தின் அளவு, அதன் தன்மை போன்றவற்றைப் 
பொறுத்தே!: இம்: மாற்றங்களின் . வேகம் - மாறுபடு 
கின்றது; 'எடுத்துக்காட்டு;:-குடல் பிதுக்க : (hernia) 
ANOMUEGY iMG 2a. எடையும். .25-209% 
குறைந்து, பிறது உடல் எடையும் நைட்ரஜன்: வெளி 
யேற்றமும்' வெளித்தோற்றத்தினால் உணரப்படாத 
வகையில் .-மிகக் குறைவாகவே இருக்கும். ஆனால் 
பெரிய அறுவைச் சிலச்சைக்குப்பின் எடைக்குறைவு, 

மிகுந்து காணப்படுகிறது. 

ஆனால் காயம் பட்டவுடன் , எடை , அதிகமா 
கிறது, இது பெரும்பா ஓம் “உயிரணுவின் “உள்ளே' 
நடைபெறும் அடு கலவையின்! காரணமாக உயிரணு 
வில் நீர் அதிகமாவதால்தான் நிகழ்கிறது. இத்துடன் 
நீரைக் - கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்கள். (ADH). 
அதிகமாவதால் ;சோடியமும் நீரும்; ௨ டலில் -, தங்கி. 
எடையைக் ் கூட்டிக். காட்டுகின்றன, ஆனால்: அறு, 

_வைக்குப் பிறகு. சுமார் 1.வாரம் கழித்து... மீட்பு 
நிலையில் , உடலிலிருந்து - தேங்கிய நீர்.,.வெளியேறு, 
வதுடன், எடை அறுவைக்கு முன். இருந்ததை :. விடக். 
குறைந்து காணப்படும். , விம் வர பூப்மி nse உன் ரல 

"நாளமில்லாச் சுரப்பி. ' “அறுவை முடிந்தவுடன்” எபிநெஃபிரினும், “நார்' “எபிநெஃபிரினும் ' பிளாஸ், 
மாவில் பல 'நாள்கள் “கூடுதலாகக் “காண ப்படும்? 
அப்பொழுது உடலில்” கொழுப்பு அழிவு “(lipolysis)” 
ஏற்படுவதால் “ பிளாஸ்மாவில் * கொழுப்பு அமிலம்; 
கிளிசரால் “* போன்றவை “* 'கூடுவதுடன் "” “புஇய: 
குளுகோஸ் உற்பத்தி கூடுதலாகக் களைகோஜன்” 
அழிவும் மிகுதியாக ஏற்படும், இம் மாற்றங்கள் 
ஏறத்தாழ உடல் அதிர்வின் :பொ மது. "ஏற்படுவதை 
ஒத்தே இருக்கும்,” * 21 2) “ரவ ர்ம்யு aa ட BOTA te எ. 
!' அண்ணீரகப் ் (அட்ரினல்). புறணி. (க0201: 
cortex) "அதிகமாக - வேலை * செய்வதால் -கார்ட்டி: 
சாலின் அளவு 'அறுவைக்குப்.: பிறகு : சுமார் ஓரிரு .



நாள்கள் . உயர்ந்து காணப்படும், இதே போல் 
வளர்ச்சி ஹார்மோன் (210911 ௦1௭௦௦6) பல நாள் 
கள் உயர்ந்தே காணப்படும். 

மற்றும் குளுக்ககான் (glucagon) பிளாஸ்மாவில் 
உயாந்திருப்பதால் மாவு, கொழுப்பு வளர்சிதை 
மாற்றங்களுக்கு உதவுகிறது, 

அனால் இந்த ஹார்மோன்களுக்கு Gor 
எதிரான முறையில் இன்சுலின் வேலை செய்கிறது. 
எடுத்துக்காட்டு; களைகோஜலன் “ஆக்கத்திற்கும் 

(glycogenesis) இரத்தச்சர்க்கரைக் . 

இது: (9002165௧1௨) உதவுகிறது. 

தைராய்டு சுரப்பி 
சிசிச்சையின் தொடக்கநிலையில் ஆக்சிளன் தேவை 
யும், அற்றல் உற்பத்தியும் மிகுகன்றன. அறுவைச் 
சிகிக்சை அல்லது பெரிய காயம், தீப்புண் போன்ற 
நிலைகளில் இப்படி உடலைச் சீராக வைத்திருக்க 

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரும் 
புதிருமாக வேலை செய்து உதவுகின்றன. 

பிளாஸ்மா புரதம், பிளாஸ்மாவில் அல்புமின் 
நடுத்தர அறுவைக்குப் பின் 20-30% குறைந்து 
பிறகு மெதுவாக இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் 
கழித்துப் பழைய நிலையை அடைகிறது, குளோபுளின் 
அமில களைகோபுரதம், குளோபுளின் ஃபைபிரி 
னோஜன் அகியவை அறுவையின் பொழுது உயர்ந்து 
காணப்படும். ஆனால் இதற்கு மாறாகக் குளோபுளின் 

 யாக்டின் புரதம் போன்றவை குறைந்து காணப் 
படும். குளோபுளின் என்ற நோய் எதிர்ப்புக்கான 
புரதம் காயத்தில் தொற்று ஏற்படாதவரை உயரு 
வதில்லை. ் 

- ௬௩. 

நூலோதி 

1, .Ledingham (Iain HcA) et al, Jamieson & Kay’s 
Text Book of Surgical Physiology. Churchill 

Livingstone, 11 Edition, 1978. 

2. Kyle (James), Scientific Foundations Surgery, 
William Heineman Medical Books Ltd., HI 
Edition 1981]. - 

அறுவை மருத்துவ வரலாறு 

மனிதகுலம் தோன்றிய காலம் தொட்டே நோய் 

களைப் பற்றி மனிதன் அறிந்திருந்தான். இத்துடன் 

நோய் தீர்க்கும் அறுவை முறைகளையும் அறிந்திருந் 

குறைவிற்கும். 

இகம் சுரப்பதால் அறுவைச் 

அறுவை மருத்துவ வரலாறு 667 

தான் என்பது *ஆக்கர்கெட்'என்பாரால் எழுதப்பட்ட 
*பழங்கால மருத்துவம்' எனும் நூலின் வாயிலாகப் 

புலப்படுகிறது. இதில் காயத்தை ஆற்றக் கரடுமுர 
டான முறைகளையும், இரத்தப்போக்கை நிறுத்தும் 
வழிகளையும், தலையில் அடிபட்டதற்கு மண்டை ஓட் 
டில் துளைபோடும் முறையையும் அறிந்திருந்தார்கள் 
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

புதிய கற்காலத்தில் மூளை-நரம்பு நோய்களும், 
மனநோய்களும் நோயாளியின் தலையில் புகுந்துள்ள 
பிசாசு போன்ற தயசக்திகளால் ஏற்படுகின்றன 
என்று கருதப்பட்டமையால், அவற்றை விரட்டத் 

தலையில் துளையிடப்பட்டது என்று அறிகிறோம். 

. அறுவை மருத்துவத்தில் நோய்களை வகைப்' 

படுத்துவதில் இன்றிருக்கும் பிரிவுகளான பிறலிக் 
கோளாறுகள்,தொற்றுநோய்கள்,காயங்கள்,கட்டிகள் 
என்பவை அக்காலத்திலும் வழக்கிலிருந்தன. இவற் 

றைப் பற்றிய குறிப்புகள் “ரிக்” வேதத்தில் காணப் 
படுவதால், அக்காலத்தில் இந்தியாவிலும் மருத்துவம் 

சிறப்பாக வளர்ந்திருந்தது என்று அறிய முடிகிறது. 

இந்திய மருத்துவத்தின் முன்னோடிகளான ௪௪ 
GST, சரகர் (5 கி.மு.) வாழ்ந்த காலத்தில் அறுவை 

மருத்துவம் சிறப்பின் உச்சத்தை எட்டியிருந்தது. 
தாம் எழுதிய சுசுருத-சம்ஹிதை எனும் நூலில் ௪௬ 

GST, எலும்பு முறிவு, மூலநோய், புரை, சிறுநீர்க்கல் 
, குடல்பிதுக்கம், விரைப்பை நீர் வீக்கம் முதலிய 

நோய்களுக்கு அறுவை மருத்துவ முறைகளைக் கூறி 

யுள்ளார். மேலும் இந்நூலில் அறுவைச் சிச்சைக் 

குப் பயன்படும் 781 கருவிகளுக்கான குறிப்புகளும் 
உள்ளன. அறுவைச் சிகிச்சையின் போது மயக்கம் 
உண்டாக்க மதுவும், கன்னாபீஸ் இன்டிகா என் 
றழைக்கப்படும் கஞ்சா புகையும் பயன்படுத்தப் 
பட்டன. ் 

இவர்கள் காலத்திற்குப் பின் இந்தியாவில் அறு 
வைச் சிகிச்சையின் வளர்ச்சி குன்றியது. இதற்குப் 
புத்தர் போதித்த கொல்லாமைக் கொள்கை ஒரு 
முக்கியமான காரணமாகும். 

எ௫ப்தில் “தோர்” என்ற கடவுளைப்பற்றி 48 
“பேப்பிரஸ்' நூல்களில் கடைசி ஆறு நூல்கள் மந்தி 

ரத்தையும், மருத்துவத்தையும் இணைத்து விரிவாகக் 
கூறுகின்றன. எலும்பு முறிவிற்கும் காயங்களுக்கும் 
அக்காலத்தில் நறுமணச் செடிகளையும், தேனையும் 
பயன்படுத்திக் கட்டுப் போடப்பட்டது என்று இந் 

் நூல்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ள து. 

பழங்காலத்தில் பாபிலோனியாவில் அறுவைச் 
சிகிச்சையினால் ஒரு நோயாளி இறந்துவிட்டால்
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சிசிச்சை செய்த மருத்துவரின் வலது கை வெட்டப் 
பட்டுவிடும். இதுபோல, பாரசீகத்தில் மூன்று முறை 
தொடர்ந்து அறுவைச் சிகிச்சையில் தோல்வி கண்ட 
மருத்துவருக்கு, அவர் வாழ்நாள் முழவதும் சிகிச்சை 
யளிக்கும் உரிமை மறுக்கப்பட்ட து... 

கிரேக்கத்தைச் சேர்ந்த 
காலன் (08/0) அரிஸ்டாட்டில் போன்றோர் மருத் 

துவத்தை முறையாக அறிந்து இக்கால மருத்துவத் 
திற்கு மூன்னோடிகளாய், விளங்கினார்கள். இவர் 
களில், மருத்துவத்தின் தந்ைத என்று போற்றப்படும் 
ஹிப்போகிரேடிஸ் மருத்துவம் பற்றி 70 நூல்கள் 
எழுதினார். மதம், மந்திரம், தந்திரம், தத்துவம் 

போன்றவற்றிலிருந்து மருத்துவத்தை வேறுபடுத்திய 
பெருமை இவரையே சாரும், இவர் காலத்தில்தான் 
அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன் மருத்துவர் கைகளைச் 
கழுவும் பழக்கமும், நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கக் 
கொதி நீரையும் மதுவையும் கையாளும் பழக்கமும் 
ஏற்பட்டன. 

காலன் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் 

உடற்கூற்றைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தமையால் 
புண் தோன்றும் இடங்களின் அருகிலுள்ள பிற உறுப் 
புகளில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி எழுதினார். 
இவரே விலங்குகளில் நடத்திய பல ஆராய்ச்சிகளின் - 
வழியாக, மனித உடலில் செயயப்படும் அறுவை 

முறைகளை வரையறுத்தவர். 

உரோமப் பேரரசன் வீழ்ச்சிக்குப் பின் அறுவை 

. மருத்துவம் 'நாவிதர்களால் மிக மோசமான சூழ் 
நிலையில் செய்யப்பட்டது. ' அப்போது நோயாளி 
களும், உடல் ஊனமுற்றோரும் மடாலயங்களில் தங் 

கியிருந்தனர். மந்திரம், இறை வழிபாடு போன்ற ' 
வற்றால் துறவிகள் நோய்களைக் குணப்படுத்தினர். 

பல நோய்களைக் குணப்படுத்த ஐந்து முறை உடலி 
லிருந்து இரத்தத்தை வெளியேற்ற வேண்டும் ' என்ற 

கொள்கை நிலவியபடியால், இச்சிகிச்சைக்கு நாவி 
கார்களின் உதலி தேவைப்பட்டது. ்் 

இங்கிலாந்தில் 7540 இல் நாவிதர் - அறுவை 
மருத்துவர் இரு சாராரும் கூடிப் பொதுவான ஒரு 
கழகத்தை அமைத்தனர். இச்சமயத்தில் அம்புரோஸ் 

பாரி என்பவர் புண்களை ஆற்ற முட்டை, ரோஜா 

எண்ணெய், டர்பன்டைன் முதலியவை 
கும் நீரைவிடச் சிறந்தவை ' என்று கண்டறிந்தார், 

வெசாலியஸ் (1514-64) | 

கூற்று உண்மைகள் அறுவை மருத்துவத்தில் ஒரு 
பெரும் திருப்பு முனையாகும், 

1740இல் நாவிதர்- “அறுவை மருத்துவர் கழகம் 

சலைக்கப்பட்ட பின்பு 19ஆம் நாற்றாண்டின் 

ஹிப்போகிரேடி.ஸ் , 

வேதியியல் 

கெதிக் 

"கண்டறிந்த உடற் ் 

. 

தொடக்கத்தில்தான் அறுவை மருத்துவ அரசர் 
ae sy (Royal College of Surgeons) என்றழைக்கப் 
படும் அறுவை மருத்துவக் கழகம் தோற்றுவிக்கப் 
பட்டது. 

் உடற்கூறு பற்றிய அறுவை ஒட்டி அமையாமல் 
நடைபெற்று வந்த அறுவை மருத்துவத்தை, நன்கு 

கண்டறிந்த உடற்கூறு பற்றிய உண்மைகளின் அடிப் 
படையில் சீர்திருத்தியவர் ஜான் ஹண்ட்டர் (1726- 
93) ஆவார். இவரே உடலியங்கியல் (2149101223), 

நோய்க் குறிபியல் (2244010ஐ) பற்றிய ஆய்வுக்கும் 
வித்திட்டவர். இவரை ஒட்டி அறுவை முறையில் 
8 ஆம் நூற்றாண்டில் மாறுதல்களை நிகழ்த்திய 
வார்கள் அபர்நிதி, கூப்பர், லிஸ்ட்டர், சைம் 

போன்ற இங்கிலாந்து அறுவை மருத்துவர்களும், 
வான் கிராஃபி, லாங்கன் பர்க் போன்ற ஜொர் 

மானிய அறுவை மருத்துவர்களும் ஆவர். 

பழங்கள் அழுகுவதற்கும், மது, புளித்துப் : 
போவதற்கும் நுண்ணுயிர்களே காரணம் என் 
றுணர்ந்த பிரெஞ்சு . அறிவியலாளர் லூயி 
பாஸ்ட்டர் (1,ல$ நிகமா) என்பார், நோய்கள் 

தோன்றவும் இவையே காரணம் என்ற கோட் 

பாட்டை .. அறிலித்தார். ் ் 

சீழ் உண்டாவதற்கும், ' புண்களில் நோய் 

தொற்றுவதற்கும், குளிர் காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கும் 
காரணம் நுண்ணுயிர்களே '' என்று முதன் முதலில் 
இவர்தான் “கூறினார். ் 

இவ்வுண்மையைக் கிளாஸ்கோவில் வாழ்ந்த 
பேராசிரியரிடம் அறிந்த: ஜோசப் 

லிஸ்ட்டர் (1827-1918) என்பவர் இதன் அடிப்படை 

யில் கார்பாலிக் அமிலத்திற்கு நோய்க்கிருமிகளை 
அழிக்கும் ஆற்றல் உள்ளதை உணர்ந்து, அதைப் 

பயன்படுத்தி நுண் கருமி எதிர்ப்பு முறைக்கு வித்திட் 
டார். 

அத்துடன் அழற்9, புண் ஆறுதல், இரத்தம் 
உறைதல் போன்ற அறுவைச் சிச்சைக்குத் தேவை 
யான ஆராய்ச்சிகளிலும் அவர் ஈடுபட்டார். சைம் 

என்ற அறுவை மருத்துவரிடம் அறுவைப் பயிற்ட 
பெற்ற லிஸ்ட்டர் 1861இல் கிளாஸ்கோவிலுள்ள 
ராயல் இன்ஃபர்மரியின் தலைமைப் பொறுப்பு ஏற்ற 
பின்தான் அறுவைச் சிகிச்சையில் நுண்ணுயிரி 

எதிர்ப்பு முறை மேலும் சீரடைந்தது. நுண்ணுயிரி 
எதிர்ப்பு மருந்துகளை நீராவியினால் கூவும் முறை 
யும், அறுவை அரங்க மாற்றங்களும் இவரால் 
செய்யப்பட்டன. 

இவர் காலத்தில் ஸ்பென்சர் வெல்ஸ் என்பவர் ' 
அறுவைச் சிகிச்சையின் போது' இரத்தக் குழாய்களில்



ஏற்படும் இரத்த ஒழுக்கை நிறுத்தப் பயன்படும் 
இடுச்சிளயக் கண்டுபிடித்தார். இத்தடன் லிஸ்ட்டர் 
இரத்த நாளங்களைக் கட்ட உடலுடன் சேரும் 

தையல் பொருளை அம்டுக் சுடலிலிருந்து கண்டு 
பிடித்ததால், அறுவைச் ௪டச்சையில் மிகப்பெரும் 
முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. 

-லிஸ்டரின் மாணவரான மாட்டாஸ் “என்பவா் 

அமெரீச்காவில் இரத்த : நாள அறுவையில் பெரும் 
மாறுதல்களை நிகழ்த்தினார். 

இதேபோல, சூரிச்சில் தியோடர்பில்ராத்'(1829- 

1994) என்பவர் லிஸ்டரின் மூறைகளைப் பின்பற்றி, 
இரத்தப் போச்கைக் கட்டுப்படுத்தி,உணவுக்குழாய், 
இரைப்பையின் மேல்பகுதி முதலியவற்றை அகற்றி, 
வயிற்று அறுவைச் சிகிச்சசக்கு முன்னோடியாகத் 
திகழ்ந்தார். இதைப்போல, வயிற்றைத் இறந்து 

பெருங்குடலை அகற்றிய பெருமை ரிச்சர்டு வான் 
வால்க்மேனைச் (1830-1884) சேர்ந்தது. இரைப்பைப் 

புண்ணில் ஏற்படும் துவாரத்தை அறுவை மூலமாக 
முதலில் அடைத்தவர் லுட்விக் (1846-1916) ஆவார், 

இது போலவே குடல்வால் அழற்சி(௨00 010118] 

பற்றி மருத்துவர்கள் 19ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன் 
அறிந்திருக்கவில்லை. இதைக் குடல் அழற்சி என்றே 
கருதினார். இதைப் பற்றிச் சரியாக அறிந்து குடல் 
வாலை முதன்முதலில் அகற்றியவர் ‘Danes 
ஹான்காக் என்பவர். இது நடந்தது 1948இல். 

Meritt நுண்ணுயிரித் தடைக்கு ஒருபடி 
மேல் சென்று பெரிலினைச் சேர்ந்த 'பெரிமான் 

என்பவர் கண்டுபிடித்த நீராவி நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு 
முறை, அறுவைச் சிகிச்சைக் கருவிகளையும், கட்டுப் 

போடும் பொருள்களையும் தூய்மைப்படுத்த உத 

விற்று, இது தவிர அறுவையரங்கத்தின் அமைப்பும் 
மாற்றியமைக்கப்பட்டது. மேலும் பெரிக்மான் 
மூளையிலுள்ள சீம்க்கட்டி, இரத்தக்கட்டி, பிற கட்டி 
களையும் தண்டுவட துளையிட்டு அகற்றி மூளை 
அறுவைச் சிகிச்சைத் துறைக்கு அடிகோலினார், 
தண்டுவட நரம்பில் தோன்றும் ஒரு தொற்றுநோய் 
பற்றி ஒரு நூலையும் இவர் எழுதினார். 

இவரைத் தொடர்ந்து . குஷின் என்பவர் 
ஐந்தாவது மூளை நரம்பில் உண்டாகும் வலியைப் 
போக்க அறுவை முறையைக்கண்டுபிடித்து இரண்டா 
யிரத்திற்கும் மேலான மூளைக் கட்டிகளை அகற்றிய 
சாதனையும் புரிந்தார். 

இவரைப் போலவே வில்லியம் மேசியான் 
(1848-1924) 
முறையுடன் கூடிய அறுவை முறைகளைக் கையாண்டு 

மூளை, நரம்பியல் அறுவைத் துறைக்கு அடிக்கல் 

என்பவரும் நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பு 
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நாட்டினார். இத்துடன் எலும்பு முறிவு, எலும்பு 
மாற்று அறுவை ஆகியவற்றிலும் மாற்றங்கள் 
செய்தார். 

வில்லியம் ஹால்ஸ்டெட் (1857-1922) என்ற 
அமெரிக்க மருத்துவர் தைராய்டு சுரப்பி, மார்பகம், 
குடல் பிதுக்கம் போன்றவற்றில் அறுவைச் ச௫ச்சை 

களுக்கு அடித்தளம் அமைத்தார். 

இவர் காலத்தில் காக்கர் என்பவர் தைராய்டு 
சுரப்பியில் செய்யப்படும் அறுவை முறைகளைச் ஏர் 
படுத்தினார். இவர் தமது கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 
1209ஆம் ஆண்டு அறுவைச் சி௫ச்சைத் தறையில் 
முதன் முதல் வழங்கப்பட்ட நோபெல் பரிசைப் 
பெற்றார். 

1888ல் கால்லோ போர்லான்னி என்பவர் 
நுரையீரல் அறுவைச் சிரிச்சை கால கட்டத்தைத் 
தொடங்கினார். இலர் நுரையீரலைச் சுற்றியுள்ள 
உறைக்குள் காற்றைச் செலுத்திக். காசநோயைக் 
கட்டுப்படுத்துவதில் வெற்றி கண்டார். இதன் பிறகு 
விலா எலும்புகளை உடைத்துச் செய்யப்படும் 
அறுவை முறை சாயர் புரச் என்பவரால் காச 
நோய் சிகிச்சையில் கையாளப்பட்டது. 

இம்முறைகளை முன்னோடியாகக் கொண்டே 
நுரையீரலை அகற்றும் அறுவை முறை டேலீஸ் 
டியூடர்., எட்வர்ட்ஸ் ராபர்ட் , ஆர்க்கிபால்ட் என் 

பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. 

மூக்கில் ஒட்டு அறுவைச் சிகிச்சை (plastic ~ 
surgery) செய்வதன் மூலம் டாகியா கோ? எனும் 
இத்தாலி நாட்டு அறுவைச் சிச்சை மருத்துவா் 
ஒட்டு அறுவைச் சிகிச்சைக்கும், அழகியல் துறைக்கும் 
வித்திட்டார். இம்முறைகள் பழங்கால இந்தியாவி 
லேயே சுசுருதரால் கையாளப்பட்டவை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. தோல் மாற்று அறுவைச் இதச் 
சையைத் தோற்று வித்தவர் தியர்ஷ் என்பவர் 
ஆவார். இத்துறை முதல் உலகப்போருக்குப் பிறகு 
வியத்தகு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது, 

1896 வரை துளைத்த காயத்தை அடைப்பது 
தலிரப் பிற இதய அறுவைச் ச்சை முறைகள் 
செய்யப்படவில்லை. அதன் பிறகு இத்துறை மிக 
விரைவில் முன்னேறி, பிறவிக்கோளாறுகள், இதயத் 
தில் ஏற்படும் பிற கோளாறுகள், பெருந்தமனியி 
லிருந்து தொடங்கச் சிறு தமனிகள் வரை ஏற்படும் 

நோய்கள் ஆகியவற்றிற்கான அறுவை முறைகளும் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இதய மாற்று அறுவை வரை 
வளர்ந்துள்ளது. 

1995இல் ரான்ட்ஜன் கண்டுபிடித்த எக்ஸ்
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கதிர்கள் அறுவைச் சிகிச்சைத் துறையில் மற்றொரு 
பெருமை சேர்த்த திருப்புமுனை அகும், 

முதலில் எலும்பு முறிவு சிகிச்சைத் துறைக்கு 
மட்டுமே இது பயன்பட்டாலும், காலன் என்பவர் 
உணவுப்பாதைக்குள் பேரியம் மருந்து கொடுத்து 
எடுச்கப்படும் படங்கள் மூலமாகக் கட்டிகளையும், 

அடைப்புகளையும் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று கண்ட 
றிந்ததன் பின்பு, எக்ஸ் கதிர்களின் பயன்கள் 

இன்னும் அதிகமாயின. முதல் உலகப்போரின் 
போது போர்க்காயங்களால் ஏற்பட்ட டெட்டனஸ் 
(Tetanus) என்னும் இசிவுநோய், வளிம அழுகல் 
(gas gangrene) போன்ற நோய்களைத் தடுக்கும் 

தீடுப்பு மருந்துகளும் அழிவுற்ற திசுக்களை நன்கு 
அகற்றும் அறுவை முறையும் பிறந்தன. 

மேலும் பாண்டிங் (1921) கண்டுபீடித்த 
இன்சுலின் நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்முறை 
இந்நோயாளிகளிடம் அறுவைச் சி௫ச்சையை எளி 
தாக்கியது. 

இரண்டாம் உலகப்போரும் அறுவைத் துறைக்கு 
மறைமுகமாக உதலியது. இப்போருக்குப்பின்னா் 

ஒட்டு அறுவை முறை, மாற்று இரத்தம் செலுத்து 
குல், . எலும்பு அறுவை முறைகள் ஆகியவை 

முன்னேற்றமடைந்தன. 

நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான . மருந்துகளின் 
காலம் 1918 ஆம் அண்டு எர்லிச் என்பவரின் 
சல்பா (80]ற௨) மருந்து கண்டுபிடிப்பினால் துவக்கி 

வைக்கப்பட்ட து. இதன் பின்னர் 1929 ஆம் 
ஆண்டு ஃபிளமிங் எனும் அறிவியலாரின் வியத்தகு 
தற்செயல் கண்டுபிடிப்பான பெனிசிலின் (821௦11.' 
1106), மருத்துவத்திற்கு ஒரு பெருந்துணையாய் 

அமைந்தது. இதன் பின்னர் நுண்ணுயிரிகளைக் 
கட்டுப்படுத்தி, சீழ் வடியும் புண்களை ஆற்றுவது 
எளிதாயிற்று, 

அறுவைத் அறையின் வளர்ச்சிப் பாதையில் மற் 
றொரு மைல் கல் மயக்க மருந்துகளின் கண்டு 
பிடிப்பு... மார்ட்டன் என்பவரால் ஈத்தர் (ether) 
என்னும் மயக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின். 
கோலர் என்பவர் கோகயின் (௦௦081/06) என்னும் 
உணர்வு மரத்துப் போகச் செய்யும் மயக்க மருந் 
தைக் கண்டறிந்தார். உணர்வகற்று இயலும், 
அகற்றுத் துறையும் கை கோத்துக் கொண்டு நடை 
போடத் தொடங்கின, இரத்த அழுத்தக் குறைப்பு 
மருந்துகள், குளிரூட்டிய அறுவை முறை ஆ௫யவை 
இத்துறையில் மேலும் சாதனை நிகழ்த்த உதலி 
யுள்ளன. 

கடந்த இருபது முப்பது ஆண்டுகளில் உடலியங் 

கியல், உடற்கூறுஇயல், மயிர் வேதியியல் ஆகியவற் 
றில் ஏற்பட்டுள்ள வியக்கத்தக்க முன்னேற்றங்களால் 
அறுவைத் துறையில் நோய்நாடல் எளிதாகியுள்ளது. 

இது தவிர, உயிர்த்து்சு மாற்று அறுவைச் 
சிகிச்சைகள், சிறுநீரகம், நுரையீரல், கல்லீரல், 
இதயம் ஆகிய உறுப்புகளில் செய்யப்படும் அளவிற்கு 
இத்துறை முன்னேறியுள்ளது. 

் - ௬-௩, 
நூலோதி 

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 17, Encyclo- 
paedia Britannica Inc.,' Connecticut, 1981, 

2. Sangham Lal., Text book of Surgery Arnold 
Hine Mann, Delhi, 1975. 

Indian Journal of History of Science, Vol. 4-8 
4. Jaggi, O.P. Dawn of Indian Science, Atma 

' Ram & Sons, Delhi, 1969, 

5. Davis Christopher, Text Book of. Surgery, 
Saunders Company, Tokyo, 1970. 

6. Singer, Charles, & Ask Worth Under Wood, 
’ A Short History of Medicine ‘Ostord Clarendon 

- Press,. 1964, 

7. Garrison, An Introduction to ‘History of 
Medicine, 4th Edition 1900, 

அன்சரிஃபார்மிஸ் ' 

காண்க, பறவை, 

அன்டிகாஸ்டி தீவு 

இத்தீவு தாழ்வான சமதளப் பரப்பையுடையது. 
இதன் நீளம் 217.2 ௫, மீ, அகலம் 48 8. மீ. இது 
கனடாவின் குயூபெக்கின் கிழக்குப் " பகுதியிலுள்ள 
செய்ன்ட் தாய லாரன்ஸ் ' வளைகுடாவின் முகப்பில் 
உள்ளது. 1534 ஆம் ஆண்டு ஜேக்ஸ் கார்டியர் என் 
பவர் இத்தீவைக் கண்டுபிடித்தார். லூயி ஜோலியட் 
என்பவர் மிசிசிபியைக் கண்டுபிடித்தமைக்காக அவ 
ருக்கு இத்தீவு லூயி 74 ஆம் மன்னரால் பரிசாக 
வழங்கப்பட்டது. 

இத்தீவை 1763 ஆம் ஆண்டு வரை ஜோலி. 
யட்டின் பரம்பரையினர் தமது உடைமையாக்கிக்



கொண்டிருந்தனர். பிறகு இத்தீவு நியூபவுந்த்லாந் 
துடன் இணைக்கப்பட்டு 1774 இல் கனடாவிற்குத் 
திருப்பித் ' தரப்பட்டது; 1895 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

தனியார்க்குச் சொந்தமானதொன்றாக விளங்கி வரு 

கிறது. "இத்தீவின் aia saenioupusgidaae 

கூழ் எடுத்தல் ஆகும். 

அன்ட்டிங்ட்டன் - தாண்டவம் ..... 

கிரேக்க மொழியில் கோரியா (000188) என்றால் 
நடனம் என்று பொருள். : மனித உடலின் இயக்கங் 
களில் அனிச்சைச்... செயல்கள் பல நடந்து, கொண்டி 
ருக்கின்றன, "அவை. மிகை: கண் - : சிமிட்டல், Geus, 
மூச்சு, மிகை இதயத்துடிப்பு) ஏனைய வழக்கத்துக்கு 
மாறான, அனிச்சை இயக்கங்கள், ., இயக்கக் ( கோளா 

றுகள் * “(movement disorders) எனப் பல. ் 

அவற்றில் ஒரு வகைதான் . அன்ட்டிங்ப்டன் 

,தாண்டவம் (Huntington chorea) : எனப்படும் நோய். 

இத் தாண்ட்வ இயக்கக் கோளாறுகளுக்கு ஒரு நீண்ட 
வரலாறு உண்டு. 1686 ஆம் ஆண்டு: சைடன்ஹாம் 

என்பவர் இது , போன்ற தாண்டவத்தை முடக்கு 

eemiene- 'கண்டுபிடித்தார். * இந்த" "அசைவுகள் 

புனித விட்டீஸ் என்னும் 'இட்த்திலுள்ள கோயிலில் 

மக்கள்.*ஆடிக்-களிக்கும் நடன த்தை ஒத்திருப்பதால், 
இதற்குப் புனித-விட்ட்ஸ்:தாண்டவம் :. (84. 91105 

dance) என்று பெயரிட்டார். நாளடைவில் இதன் 

காரண த்தைக்*:. கண்டுபிடித்தவரின் * - பெயராலேயே 
இது: Longe ei amir: தாண்டவம்! என்று 'அழைக்கப்' 

பட்டது. சைட்ன்ஹாம் ©  சாவ்பட்வம் இிட்கிதுமாருக் 
காய்ச்சலால் வருவதாகும், ட் வழிவிட ரக அன 

: sa) Ue Sale ne. பங்க பே 1 53. 

கட்த இருநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 
அன்ட்டிங்ட்டன்- என்னும். மருத்துவர் வழிவழியாக 

வரும் இத்' தாண்ட வ।நோயினைக் "கண்டுபிடித்தார். 
மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது: இரண்டு வகைத் 
தாண்டவங்களும் ஒன்று : போல்: தோன்றினாலும், 

இரண்டிற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு. 
aes naTe (SS 2150 2:07] ட் “திர 

5 அன்ட்டிங்ட்டன் 1872: ஆம் : ஆண்டு, -தன் பாட் 

டனாருடனும் தந்ைதையாருடனும் சேர்ந்து இந்நோயி 
னைப்: பற்றிய: முதல். கட்டுரையை ., வெளியிட்டார்? 
நியூயார்க் : நகரிலுள்ள லாங் ஐலண்டு :என்னுமிடத் 
இல் வசித்த௦ போது, தங்கள் : வீட்டுக்கருகிலுள்ள 
சில குடும்பங்களின் சில உறுப்பினர்கள் இந்நோயி 
னால் தாக்கப்பட்டிருப்பதைப்- பார்த்து, அதன்' கார 

ணமறியும், பொருட்டு அவர்களைச் சோதனை.செய் 
தார். அதனின்றும்: அவர். இத் தாண்டவ: நோய் 

ae Trae 

. முதல் வெளிப்பாடு என்றாலும், 
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ஒவ்வொரு . தலைமுறையையும் . மென்டலின் மேலா 
Sés(Mendelian dominance) @HUuy. தாக்குகிறது 
என்று கண்டறிந்தார். 

தாண்டவ PLO அசைவுகள்தான் இந்நோயின் 
இந்நோய் கண்ட 

வர்களுக்கு அறிவு ஆற்றல் இழப்பு (dementia), உள 
cued Garena maen (psychiatric disturbances) முதலி 
யவையும் தோன்றும். கை, கால், முக அசைவுகள் 
வேகமாக ஆடும் நடனத்தைப் போன்றிருக்கும். இத் 
தாண்டவம் நோயாளியின் சுயக்கட்டுப்பாட்டி ற்குட் 
படாமல் தன்னிச்சையாக ஆடும் தன்மை பெற்றது. 

. நோய்க் குறியியல் (29410109). பொதுவாக மூளை 
யின் அனைத்துப் பாகங்களும், : குறிப்பாகப் பெரு 
மூளையின முன் மடல்கள் (1701௧1 1௦05), சுருங்கிக் 

காணப்படும். காடேட்டுநியூக்ளியஸ்(0808216 5௦1218) 

தனது வழக்கமான குவிந்த தோற்றத்தை இழந்து 
தட்டையாக அல்லதுகுழிந்து காணப்படும்.புட்டாமன் 
(putamen), குளோபஸ் பேலிடஸ் (globus pallidus) 

என்னும் பகுதிகளும் சுருங்கிக் . காணப்படும். இந் 
நோயாளிகளின் மூளைத் திசுக்களை நுண்ணோரக்கி 

யின் மூலம் காணும் பொழுது மேற்கூறிய இடங் 
களில் நரம்பு உயிரணுக்கள் அழிந்து காணப்படும். 
இந்த ' அழிவின் விளைவைக் கிளையஸ் தழும்புகள் 
(etlosts)’ ஏ ற்படும். ‘ i 

நரம்பு உயிர் வேதியியல், அன்ட்டிங்ட்டன் தாண்ட 
வத்தில் .காடெட் நியூக்ளியஸ், புட்டாமனில் Gear 
டாமிக். ஆசிட்-டீ-கார்பாக்ஸிலேஸ் (glutamic acid 
8020௦௫1856), காமா-அமினோ பியூட்ரிக் அமிலம் 

(gamma amino butyric acid) என்னும் முக்கிய 
நொதிகள் குறைந்து காணப்படும். : அசெட்டைல் 
Gareien _ (acetyl: choline) என்னும் முக்யெப் 
பொருளை உற்பத்து செய்ய உதவும் கோலின் அசெட் 

டைலேஸ் (௦௦1106 8061941356) என்னும் நொதியும் 
குறைந்த அளவில். எனா படல், ‘ 

் கோய்க்குறிகள்.. இந்நோய் முப்பது வயதிலிருந்து 
ஐம்பது வயதுக்குள் தோன்றும்; ஒவ்வொரு தலை 

முறையினரையும் விடாமல் தாக்கும் மெண்டலியன் 
போலாதிக்கத் (தன்மையுடையது. ் 

ee அனிச்சையான இயக்கங்கள் முகத்தில் தோன்றிப் 
பலவித முகச்சேட்டைகளை விளைவிக்கும். 

... மூச்சு இயக்கம் தாறுமாறாக இருக்கும், , பேச்சு 

Sepa, ர ட ak 

கை, கால்கள் பல ் கோணங்களில் வளைந்தும் 
இரும்பியும் கோணலாக. இப்க்குலது பார்ப்பதற்கு
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ஓர் மேலை நாட்டு நடனம் போல் தோற்றமளிக்கும், 
இவ்வகையான அனிச்சையான இயக்கங்கள் தோன் 
றும்போதே அறிவு மழுங்கத் தொடங்கும். ் 

அனிச்சையான தாண்டவ இயக்கங்கள் (Cho- 
1612 10080018), அறிவு ஆற்றல் இழப்பு, உளவியல் 
கோளாறுகள் (2530010211 ப15/மர0க௦66) ஆகிய 

இம் மூன்றும், இந்நோயின் மிக முக்யமான அறி. 
குறிகளாகும். தாண்டவம் தான் முதல் அறிகுறி என் 
றாலும், சில சமயங்களில் அறிவு ஆற்றல் இழப்பு 
முதல் அறிகுறியாகத் தோன்றுவதுண்டு. ' 

: உளவியல் கோளாறுகஸினால், இந்நோயாளிகள் 
தற்கொலை செய்து கொள்வதுண்டு. சில சமயங் 
களில் கடுமையான தொற்று நோய்களால். மரணம் 
அடைவர். டத 

ட மாற்றுகோய் ews) (differential diagnosis). @)% 
நோயைக் :. சுண்டுபிடிப்பது : மிகவும் - எளிது. , இது 

் ஒவ்வொரு தலைமுறையையும் தாக்கும்; நடு வயதின 
ரைத் தாக்கும். al adel இது a von 
கச் செய்யும், : ர ர. 2 ட்ப 

சைடன்ஹாம் தாண்டவம் - (Sydenham’s chorea) 

அன்ட்டிங்ட்டன் தாண்டவத்தைப் போன்றே தோற் 

றமளிக்கும், ஆனால் சைடன்ஹாம் தாண்டவம், 
பரம்பரையாக வருவதன்று,; காய்ச்சல், மூட்டுவாதம் 

சண்டவர்களிடையே வரும். இந்த குண இயல்புகளை 
வைத்து. கைடனதமரம் தாண்டவத்தை வள்ள 
இயலும். , ர ரக தத க ப் 

் உ ப்ட் ப ag Buea] 

வில்சன். நோய் (Wilson's disease) * “பரம்பரை: 
நோயன்று,. : அது : சிறுவயதினரையே : பாதிக்கும்.' 
கண் , கழும்படலத்தில் 'கேய்சர்-பிளேசர் வளையம் 
(Kayser Fleisher ring) என்னும் பச்சை) வளையம் 

காணப்படும். இந்நோய் கல்லீரலையும் தாக்கும். இந் 
நோயில் இறுநீரில் அதிக செம்பும், இரத்தத்தில் செரு 
லோபிளாஸ்மின் (ேய10ற125ய10) . என்னும்... புரதக் 

குறைவும காணப்படும். மற்றும் மூளையிலும் கல்லீர 
லிலும் செம்பு படி;்து காணப்படும். , மூளையில். 
இரத்தம் உறைதலினால் (Cerebral . thrombosis) 

காணப்படும் ஆட்டம் வேகமாகத், தோன்றி விரை 
வில் மறையும் தன்மையுடையது. இந்தோய் உடலின் 

ஒரு பச்சுத்தையே பாதிக்கும், , ...:...::;. Sah ato 

*. apenorsanuisecd,” (encephalitis) Qdicdsa eo 
களை தோற்றுவிக்குமாயினும், முதலில் கொடிய: 
காய்ச்சல் தோன்றும்; பிறகு நினைவு தடுமாறும், 

,_ ஆனால் விரைவில் குணமடையும்: தல் மையுடையது. 
மூளை-தண்டு வட் நீரில் மாற்றங்கள் காணப்படும். 

கட்டுப்படுத்துதல்' கரன்: ரர எ 

ஃபீனோதயாசின்ஸ் Gupsmus (phenothiazines) 

சேர்ந்த மருந்துகளும் இவ்விதக்குறிகளைத் தோற்று 
விக்கலாம், மாத்திரைகளைச் . சாப்பிடும்போது 
ஆட்டங்கள் தோன்றுதலும், ். மாத்திரைகளை 
நிறுத்தியதும் ஆட்டங்கள் நின்றுவிடுவதும், இவை 
மாத்திரைகளினால் விளையும் ஆட்டங்கள் என்ப 
தற்குச் சான்றுகளாகும், 

வயதானவர்களுக்குச் சில வேளைகளில் காரண 
மின்றி இவ். வகை ஆட்டங்கள் இருந்து “மறைதலும் 
உண்டு. 

. நோய் உறுதிப்படுத்தல் ட ட்ட ny 

1. மூளை உருப்பெருக்கு அலகீட்டின் (081-6040) 
உதவியால் மூளையை ஆராயும்போது மூளை பல 
இடங்களில் சுருங்கியும், வெண்டிரிக்கிள்கள் "விரி 
வடைந்தும் காணப்படும். முக்கியமாகக் காடேட்டும், 
புடாமனும் சுருங்கித் தோன்றும், ' ட 

2..,மூளை-தண்டுவட நீரை ஆராய்ந்து பார்த் 
தால் காமா அமினோ  பியூட்ரிக் அமிலம் (2808). 
குறைந்து காணப்படும். ey உலை 

ர 
it 

3. | அண்மையில் , ஜீன்களில் நற. .வசையைத் 
தாங்கி உள்ள, முள் அறிகுறி நோய்க்கடத்திகளைக் 
(pre. _ symptomatic - carrier) கண்டுபிடிக்கும் முறை 
வந்துள்ளது. -. இது மிகவும் . துல்லியமாக , ட தரயை 

ee Oe உதவும் ஆய்வு ஆகும். நட ட் அவ்வ் 
‘ ies wks ote st Ve 

“இந்த. “ஆமின் மேற்கொண்டு முன். ey 
நோயைக். கண்ட றியக்கூடும் . ; என்பது - மட்டுமனீறி, 
அது மேற்கொண்டு பின் தலைமுறை வரை. தாக்கா, 
மல் வகை செய்யுமாறு இருமணம், ,, குழந்தைகள் 

பெற்றுக் கொ ன்வது. 2 குறித்து அறிவுரை சொல்லவும் 
உதவும், து ப் Hake tn Popes 

1 வ பிரிக்க ட படவ 
மருத்துவ முறை. - இந்நோய், தொடர்ந்து; ) தீவிர. 

மடையும் தன்மையுடையது, இதன் வளர்ச்சியினைக் ; 

தோர் புரோமசீன் (chlorpromazine) என்னும். 
மருந்து 25-50 "மில்லிகிராம் :-நாளொன்றுக்கு - மும் 
முறை:.. அளிக்கலாம். . அல்லது .ஹேலோபிரிடால் 

- 21௦ பீம்௦] ) என்னும். மாத்திரையை 2-4 மில்லிகிராம் 

அளவில் -: நாளொன்றுக்கு... மூன்று : வேளைகள். 
கொடுத்து வத்தால் தாண்டவ இலக்கங்கள் குறையும், 

நி “a heals! : 

on எல்-டேரப்பா. (L-Dopa) என்னும் ain இவ், 
ஆட்டத்தினை மிகவும் அதிகரிக்கச் க மாதலின் 

இம் “ககன் தவிம்கிகவணிஞுப்வ ப ழு



.  , டெட்ராபெனாசின் எனும் மருந்தை (16(780602- 
zine) . 50-200 . மில்லிகிராம் அளவில் - இடத்தால் 

- அனிச்சை இயக்கங்கள் குறையும், . 

மேற்கூறிய மருத்துவ - இுறைகரம் மட்டும் 
முழுமையான குணத்தை உண்டு பண்ண இயலாது. 

மூளை மரூக்கனும், உளவியல் கோளாறுகளும் 
. நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து கொண்டே செல்லும். 
' எனவே இவர்களுக்கு மறுவாழ்வு acnene Crebabili- 
tation) மிகவும் seems: ey fs 

bon "நோயாளிகளுக்குத் தருமணம், குழந்தை பிறப்பு 
அக்கை அ அறிவினை தர வேண்டும். ட்ட 

கவே. 

Siegen தீவுகள் CAG 

ச ட தெட்ரு ௮ அ ௪ 3 4] 

|, பஹாமா £ இவைத் தவீர் - ஏனைய. 'மேற்கு- "இந்தியத் 
இவுகள் அனைத்தும் அன்டிலெஸ் (111165 Islands) 
தீவுகளென அழைக்கப்படுகன்றன. இத்தீவுகள் 
பெரிய அன்டிலெஸ் எனவும், சிறிய அன்டிலெஸ் 

எனவும் இரு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கூபா, 

ஹிஸ்பானியோலா, ஐமாய்க்கா, போர்ட்டோ, ரீகோ 
ஆகிய தீவுகள் பெரிய அன்டிலெஸ் கூட்டத்தில் 
உள்ளன. ஏனைய தீவுகள் சிறிய அன்டிலெஸ் 

' (கரிபீஸ்), கூட்டத்தில் அடங்கியுள்ளன. 'அன்டிலெஸ் 

எனும் ் இத்தவுக்கூட்ட் த்தைப் “புதிய உலகத்தைக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பே ஐரோப்பாவிற்கு மேற் 
இல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் ' அமைந்துள்ள 

கற்பனையா இடங்களை அன்டிலா என்று வழக்க 

மாகக்கூறி வந்தனர், ' பழங்கால வரைபடங்களில் 

இதனை ஒரு : கண்டமாகவோ : பெரிய தீவாகவோ 
-குறிப்பீட்டனர். சில சமயங்களில் ஒரு தீவுக் கூட்டம் 
என்றும் குறிப்பிட்டனர். “மேற்கு இந்திய: இவுகளைக் 

“கொலம்பஸ் '"கண்டுபிடித்த' பின்னர்' அன்டு.லெஸ் 

'என்று ஸ்பானிய, மொழியில் இத்திவுகள் அழைக்கப் 

பட்டன. : 
fa oo! Piet, 

@sSajacr பெரும்பாலாக . மலைகளையும் _ எரி 

: மலைகளையும். கொண்டுள்ளன. சூறாவளிக் , காற்று 

(இங்கு அடிக்கடி SANS). QugibuT gytb மிதமான 

(வெப்பநிலை நிலவுகிறது. முக்கியச். சுற்றுலா இட்மாக 

।இத்தீவுகள் ,* கருதப்படுகின்றன. , , இங்கு, : வாழும் 

மக்களில் பெரும்பான்மையோர், கருப்பு ,. ஆப்பிரிக 

கர்களே, ‘ ் ட 

௮.௧.2. 43 

அன்றில் ட ட டட 
ய 

'சங்கநூற் பாடல்கள் பலவற்றில். அன்றில் என்னும் 
பறவையைப் பற்றிய செய்திகள் ' கூறப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றுள் சிறப்பானது இப்பறவைகளின் இணைபிரி 
பாத் தன்மை' பற்றியதாகும். இணைப் பறவைகளில் 
'ஒன்று இறந்தால் அதன் துணையும் உடன் இறந்து 
விடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. '**ஓன்றில் காலை 
அன்றில் பகன் ் , [தற்றிணை-124) என்று கூறியுள் 
ளனர். = 

அன்றில் என்று சங்க இலக்கியங்களில் ௪ கூறப் 
பட்ட பறவை தற்காலத்தில் வாழும் இனங்களில் 

ஏதுவாக இருக்கலாம் என்பது பற்றிக் கருத்து வேறு 
பாடுகள் நிலவுகின்றன. 

“Aap னன்ன செந்தலை wear Dev 
இறவி னன்ன. கொடுவாய்ப் பெடையொடு . 
தீட்லி னோங்குசினைக் கட்சியிற் பிரிந்தோர். 

அ கையற நரலு நள்ளென் யாமத்துப் ' ss 

"பெருந்தண் வாடையும் euagat 
ட்டா இதோ Ramee காதலர் . வரைவே”. 5 

ye (6 Eb zerene-100) 

ப Bi " டவ சி ட 
, எனக் குறுந்தொகை 160 uth 4 . பாடல் கூறுகிறது. ் 
இணை இணையாக வாழும் அன்றில் பறவை காத 
லுணர்ச்சியிற் சிறந்தது, இணைப்பறவைகளுள் 
ஒன்று உயிரிழந்தால் அதன் துணைப்பறவையும் 
வாழாமல் உயிர்விடும். இப்பறவைக்கு நெருப்பைப் 
போன்ற சிவந்த தலையும் கரிய கால்களும் உண்டு; 
கூரிய அலகு இறாலைப் போன்று வளைந்திருக்கும். 
இவை நெய்தல் நிலத் பணைய்றத்தில் கூடுகட்டி 

வாழ்ந்தன. “எ, 10: எ 

படு “அன்றில் என இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட 
பறவை தற்பொழுது கோதாவரி நதிக்கு வடபகுதி : 

,யில் வாழும் சாரசக் கொக்கு | (sarus crane, grus 

antigone} என்னும் , கருத்து நிலவுகிறது. வாழ்நாள் 
முழுவதும் இணைந்து வாழும் தன்மையில் இப். 
பறவை அன்றில் , பறவையை. ஓத்திருக்கிறது. கழுத் 
தும் தலைப்பகுதியும் . அன்றிலுக்குக் குறிப்பிட்டது 
“போல் செந்த நிறத்துடனிருப்பினும், கால்கள், அன் 

றிலின் கரிய கால்களைப்'போலன்றிச் சிவந்து காணப் 
, படுகின்றன. இவை பனைமர த்தில் வளைத்த மடல் 
களில் கூடுகட்டுவதில்லை; மாறாக வயல்வெளிகளி 
லும் நீர்த்தேக்கப் ,பகுஇகளிலும் தரையில், ரேட்டு 
கின்றன. ணி ஒடு கடம் அட 

... , சாரசக் கொக்கு போன்ற. தலைப்பகுதி சிவந்த 

, தாகவும் அலகு அளைந்ததாகவும், “தமிழ்நாட்டில் 
காணப்படும் ஒரே. பறவை * கருநிற அரிவாள், 
wey



674 அன்னபெர்கைட்டு 

மூக்கன்” (black ibis, pseudibis pabillosa)‘ erect 
படும் பறவையாகும், அன்றில் பறவைக்குக் கூறப்பட் 
டுள்ள. செய்திகள் ' இதற்குப் பெரிதும் பொருந்து 
இன்றன. ஆனால், .. இவற்றுள் . ஆணும் பெண் 

ணும் ஒன்றை “ஒன்று , பிரிந்தால் ' மற்றது இறந்து 
விடும் தன்மை , காணப்படவில்லை. அன்றில் பனை 

மரத்தில் கூடு கட்டுவதாகச். சங்க நூல்களில் கூறப் 

. பட்டுள்ளது... அரிவாள். மூக்கன் பறவைகளும் பனை 

மரத்தில் கூடுகட்டுசின்றன.. காமராசர் மாவட்டத்தில் 

அருப்புக்கோட்டைப் பகுஇயில் இன்றும் இப்பறவை 
“அன்றில்” என்றே அழைக்கப்படுகிறது. காண்க, அரி 
வாள் மூக்கன். நழக ஜி ot ர. 

வட்டிக் “yh cafe? ole ஓஒ. உ. இரகு 

நூலோதி :.: 

1. சம், "பீ... ட்டார் சங்க. "இலக்கியத்தில் ' “புள்ளின 
விளக்கம் (தென்னிந்திய. சைவ, சித்தாந்த" நூற் 
பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, _ 1975). 

2. சாமி, பி." 'எல்,;'. செந்தலை * அன்றில். "செந்த 
1 மிழ்ச் செல்வி, ஜூன். '82, சென்னை. 

மெ ‘Salim Ali and Dillon Ripley, S., Handbook 

7s 

“Of the Birds ‘of India and Pakistan ‘ ‘Vol. 1 & 2, . 
"Oxford ‘University Press,” "Delbiy 1981... © 
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அன்னபெர்கைட்டு , 
வமல் ம பரு 1 weet oe od 2 4 ewe oe wee BY 

gon on Guitenat @(annabergite)usens poapenon §r 
சேர்ந்த நிக்கல் ஆர்சனேட்டுக் (110 As, O, 8H,0) 
,கனிமமாகும். இலது ஒற்றைச் சரிவுள்ள | படிகமாகும். 
் இதன் கனிமப்பிளவு ' சரிவு" இணைவடிவப் பக்கத்தில் 
(010) தெளிவாக ' அமையும். இதன் அட்ர்த்தி 3. 

° கடினத்தன்மை 2.5 முதல் 3. வரை” அறுபடும். va 
ee. . ல கட ட wee 

“டக 
இது ' 'ஒளியியலாக" எஇர்மனற்க் : "கனிபமர்கும். 

“இதன் ஒளி ! அச்சுத்தளம் - செல்லீணைவடிவப் 5 பக் 

கத்துக்கு (010). 'இணையாக: இருக்கும், * இதன்” ஒளி 
“மறைதல் ' கோணம்” 2௦ 355 ஒளிவிலகல் எண் 
- விரைவு அதிர்வு அச்சில்” 1. 622, Geos) Hi oy 1. 658; 
‘ Gingia Bio) அச்சில் 1. 687. இதன் ' ஒளியியல் அச்சு 
"இடைக்கோணம்:. 9455 ஆகும்." ஒ்ிப்பிர்கை த v 2 
வீடப் பங்காக அமையும். : ஆப 

இது "'ஒல்பப்த்த்ால்! - எளிதில் "உருக்க்க்டியது. 
“lsc tumego! ஆர்செனிக் ' தர்ற்றமடிக்கும். மூடிய 
குழாயில் இதனை மரக்கரியுடஷ சேர்த்துச் சூடேற்றி 

னால் குழாயின் ஓரங்களிலுள்ள:' குளிர்ந்த 'பகு.இியில் 
நீர்த்திவலைகள் காணப்படும், அன்னபெர்கைட்டு 

இண்ணிய படிகங்களாகவும்,:: இதறிய * படிகங்களா 
கவும் பாறைகளில காணப்படுகின்றது, . நிக்கல் 
உலோகப் படிவங்கள் நிலப்பரப்பில் ! ஆக்சிஜனுடன் 
சேர்ந்து மாற்றமடைவதால் : பெரும்பாலும்: இரண் 
டாம் நிலைத் அழறா sree உண்டாகிறது. 

Weg WL . " o 6 ig pees 

.. இக்கனிமம் சாக்சோனியாவிலுள்ள அன்னபெர்க் 

கிலும், ஸ்நீபெர்க்கிலும், சீரிஸ் நாட்டி லுள்ள இலாரி 
யத்திலும், கேசன்நாசுவிலுள்ள'. இரிச்செல்தோர் 
பிலும் கிடைக்கிறது; பிரான்சு நாட்டிலுள்ள இஸ்ரே 

் பகுதியில் அலிமோண்டுக்கு அருகிலுள்ள .: சாலண்டி 
_யில் ஸ்மால்டைட்டுக் கனிமத்தின் மீது' ! காணப்படு 
கிறது; வடஅமெரிக்க ஒண்டோரியாவிலுள்ள 
'கோபால்ட்டு மாவட்டத்திலும் கிடைக்கிறது... 

- இரா. இராம, 

நூலோதி 

Dana, E.S., Ford, W.E., A Text Book of Mine- 
‘ ட்டம்  ப்ட்த 851871 © ப்படி, 14௯ :141 
"es. SoA My Cre, ரிதம் கிட்டு 2 

அன்னம் -.. 
404 உட நரிக் பல்க 

த வவ, 
ன பான 1 

வனப்பும், வசீகரமும் வாய்ந்த , நீர்ப்பறவை. வகை 

களுள் அன்னமும் (swan) ஒன்றாகும். இவை “பெரிய 
உடலும், உடலை... விட் , நீண்ட. AR கழுத்தும் 

பெற்றுள்ளன. இவற்றின். கால்கள் குட்டையானவை; 

பாதங்கள் அகன்றவை) விரல்கள் : விரலிடைச் ' Fou 

வினால் 'இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நீரில். உட்லை 
யசைக்காமல் . கம்பீரமாக , நீந்தும் . இயல்புடையன, 

உடலைப்" , பெற்றிருந்தாலும். , நன்றாகப், ் பறக்கக் 
கூடியவை. பறக்கத்- -துவங்கும்போதும் , கீழிறங்கும் 
போதும் ஏற்படும் " இடர்ப்பாட்டைக் குறைக்க 

இவற்றுக்குப் பரந்த நீர்ப்பரப்பு தேவைப்ப்டுகிறது. 
.நீர்ப்பரப்பின் மீது சிறிது தூரம் ஓடிய . பின்னரே 
பறக்கத் தொடங்குகின்றன. ' “பறக்கும்போது” இவை 

கழுத்தை முன்னோக்கி. நீட்டியவாறு,?!:உரத்த - “ஒலி 

- யெழுப்பியபடி' “4” வடிவ”அணி அமைத்துப் பறந்து 
,செல்ெறன.. வேறெந்த 'நன்வீர்ப் பறவையும் இவற் 
“றைப் "போன்று வீரைவாசு நீந்துவ துமில்லை, பறப் 

“பதுமில்லை; 'இனப்பெருக்கக் காலத்தைத்' "தவிர மற்ற 
. காலங்களில் கூட்டமாக வாழ்கின்றன. wb 

a =. 
ர tk,



அன்னங்கள் பொதுவாக . நீர்த்தாவரங்களின் 
விதைகள், வேர்கள், அகியவற்றை உண்டாலும், 
நீரிலுள்ள புழுக்கள், சிறு மீன்கள், தலைப்பரட்டை 
கள், பூச்சிகள், மெல்லுடலிகள் போன்றவற்றையும் 
உட்கொள்வதுண்டு; நீண்ட கழுத்தைக் கொண்டு 
நீருக்கடியில் துழாவி இரைதேடும் இயல்புடையவை. 
அதனால்தான் இவை பெரும்பாலும் ஆழம் குறைந்த 
நீர்நிலைகளிலேயே வாழுகின்ற y 

. அன்னப்பறவைகளில் -. ஆணும், பெண்ணும் 
ஒத்த உருவுடையன, பெரும்பாலான சிறப்பினங் 
களில் ஆணும் பெண்ணும் . பொதுவாக வாழ்நாள் 
முழுவதும் இணைந்து வாழ்கின்றன. .இவை. நீர்ப் 
பூண்டுகளையுிம் குச்சிகளையும் பயன்படுத்தி நாணல் 
களுக்கிடையிலும் கரையோரங்களிலும் கூடு கட்டு 
இன்றன.' கூடு, சற்று உயரமான: இடத்தில் வட்டமா 

கவும். முட்டை :இடுவதற்கேதுவாக நடுவில் குழிவா 
கஜம் அமைக்கப்படுகிறது. பெண். பறவை - (பேடு) 

தன் உடலிலிருந்து உதிரும் மென்மையான தாலி 
களைக் கொண்டு கூட்டின் ! உட்பகுதியை : அமைத்து 

5இலிருநத்து- 8 முட்டைகள் ' வரை இட்டு ' அடைகாக் 
“திறது, அப்போது ஆண் பறவை பெண் பறவைக்குக் 
காவலாக நிற்கிறது. சில இனங்களில் ஆண் பறவை 
யும் அடைகாப்பதில் பங்கேற்கிறது. அடைகாக்கும் 
காலம் 4 முதல் 5 வாரங்கள் வரை வேறுபடுகிறது. 

் காரன்னத்தில் (1806 88௧10) இது 5$ வார கால 
மாகும். குஞ்சுகள் வெளிவரும்போது குட்டையான 
கழுத்துடனும் உடல் முழுவதும் செம்பட்டை நிற 
'இறகுகளால் போர்த்தப்பட்டும் இருக்கும். குஞ்சு 
கள் தாய்ப் பறவையால் மிகக் கவனத்துடன் பேணப் 

படுகின்றன. சல இனக்களில் குஞ்சுகள் தாய்ப்பற 

"வையின் முதுகின்மேல் அமர்ந்து சவாரி செய்கின்றன. 

மூன்றிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகளில் இவை இன 
முதிர்ச்சியடைகின்றன. . இயற்கைச் சூழலில் வாழும் 

அன்னங்கள் இருபது ஆண்டுகள் வரையிலும், 

வளர்ப்பு அன்னங்கள் ஐம்பது அண்டுகள் வரை 

யிலும் உயிர் வாழ்கின்றன. 

173 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து அன்னப் பறவை 

கள் அரச குடும்பத்தினராலும் : செல்வந்தர்களா லும் 

வளர்க்கப்பட்டு வந்தன. அவற்றின்மேல் தங்களுக் 

Ener உரிமையைக் குறிக்க அவற்றின் அலகுகளிலும் 

பாதங்களிலும் அடையாளமிடப்பட்டன, இவ்வாறு 

அடையாளமிடும் வழக்கம் தேம்ஸ் நதிக் கரையோ 

ரங்களில் இன்றும் நடைமுறையிலுள்ளது. எழிலும் 

கம்பீரமும் ஒருங்கே அமையப் பெற்ற இப்பறவைகள் 

உலக இலக்கியங்களிலும் . கதைகளிலும் இடம் 

பெற்றுள்ளன. நீரிலிருந்து பாலை மட்டும் பிரித்துண் 

ணும் இயல்புடையதாகப்.பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் 

இப்பறவைகள். சித்தரிக்கப்படுவது ஓர் பலக்கியக் 
கற்பனையாகும். . 

௮.௬.2- By 

- கொண்டே முன்னால் செல்கிறது. 

அன்னம் 675 

ஏறக்குறைய 8 அன்ன இனங்கள் உலகின் வெவ் 

வேறு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. ' 

ஊமை அன்னம் (ா(6 8888). இதன் விலங்கியல் 

பெயர் சிக்னஸ் ஓலர்: (214/2 olor) என்பதாகும். 
இந்த வகை அன்னம் முதலில் ஐரோப்பிய, ஆசியக் 
கண்டங்களில் வளர்க்கப்பட்டது; பின்னர் தென் 
அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியப் பகுஇகளில் 
புகுத்தப்படடது, அன்னங்களிலெல்லாம் இந்த வகை 

அன்னமே எடைமிகுந்தது. பறக்கும் பறவை வகை 

களுள் எடைமிக்கதும் உளரமை அன்னமே, இது 5 அடி. 
உடல் நீளமும், 17 கி.கி, எடையும் உடையது, இற 
குகள் தாய வெண்ணிறமானவை, சிவந்த அலகின் 
அடியில் ஒரு கரிய புடைப்பு உள்ளது. உசமை அன் 
னங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இணைந்து வாழ் 
இன்றன. ஆண்டுதோறும ஒரே பகுதியில் 'கூடுகட்டு 
இன்றன. ஆண்பறவை அது வாழும் ஆற்றின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட இடத்தைத் தன் ஆட்சிப் பகுதியாகக் 
கொள்கிறது. அதன் எல்லைக்குள் புகும் புதிய 
பறவைகள் விரட்டி அடிக்கப்படுகின்றன. நீர்ப்பூண்டு 
களைக் கொண்டு அமைக்கப்படும் கூடுகளில் பெண் 

பறவை 5 லிருந்து 7 முட்டைகள் வரை இட்டு 

அடைகாக்கிறது. பெண் பறவை! உணவு தேடச் 
செல்லும்போது ஆண் பறவை அடைகாக்கிறது. 
பெண் பறவை இறுதிவரையில் அடைகாக்கிறது. 
ஆண் பறவை முட்டைகளிலிருந்து வெளிவந்த சிறு 
குஞ்சுகளை நீர்ப்பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. 

குடும்பமாக நீந்தும்போது தாய்ப்பறவை, குஞ்சுகள் 
உண்பதற்கு நீர்த்தாவரங்களைப் பறித்துப் போட்டுச் 

மற்ற அன்ன 

வகைகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஊமை அன்னம், 

  

படம் 4, ஊமை அன்னம்
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அமைூயாக இருப்பதனாலேயே அது இப்பெயர் 
பெற்றது. இது கடுங்குளிர் காலங்களில் இந்தியாவுக்கு 

வலசை வருவதுண்டு. 

காரன்னம். இது ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படு 

இறது. ிக்னஸ் அட்ரேட்டஸ் (2 0/72147) என்பது 

இதன் வீலங்கியற் பெயர், இறூன் வெண்ணிற முத 
லிறகுகளையும் சிவத்த. அலகையும் தவிர முற்றிலும் 

கருப்பு நிறமுடையது. இது நியூலாத்திலும் நுழைக் 
கப்பட்டுள்ளது. 1697ஆம் ஆண்டு இவ்வழகிய பறவை 

யைக் கண்ட. டச்சுக்காரர் ஒருவர். இவ்வினத்தைச் 

சோர்ந்த பறவைகளில் isis ROE” ஜிரோப்பாவுக்குக் 
கொண்டு சென்றார். ... 

    
படம் 2. காரன்னம் 

சீழ்க்கை அன்னம் (whistling swan). 

anus columbianus) எனப்படும் இச்ரிறப்பினம் அதன் 

சீழ்க்கையொலி போன்ற குரலால் .- 
பெற்றது. கால்களும் அலகும் கரிய நிறம் உடையன, 

கண்களின் அருகில் மஞ்சள் நிறக்குறி ஒன்று உள்ளது. 
இது தென் அமெரிக்காவில்காணப்படுறது: ஆர்க்டிக் | 

வட்டத்திலும், ஹட்சன் வளைகுடாப் பகுதியிலும் ' 
கூடு கட்டுகிறது; அக்டோபர், ஏப்ரல் மாதங்களில் 

கூட்டம் கூட்டமாக தெற்கு நோக்கி வலசை வரு 
கின்றன. வலசை போகும்போது 64லிரந்து 80 
சி. மீ, வேகத்தில் பறந்து செல்கின்றன. பெண் 

ஒக்னஸ் . 

கொலம்பியானஸ் கொலம்பியானஸ் ((6):0282 20/11... 

இப்பெயர் : 

பறவை அமைக்கும் கூடு 2 அடி உயரமும் 6 அடி 

குறுக்களவும் கொண்டது. ஜுன் மாதத்தில் பெண் 
பநுவை 5 இலிருந்து 7 முட்டைகள் வரை இடுகிறது. 
குஞ்சுகள் சிறு சாம்பல் நிற இறகுகளால் போர்த்தப் 

பட்டுள்ளன. ஓர் ஆண்டில் இறகுகள்' வெண்பனி 

- போன்ற தூய வெண்ணிறத்தைப் பெறுகின்றன. | 

எக்காள அன்னம் (trumpeter swan); €க்னஸ 
சக்ஸஸ் பக்னேட்டர் (cygnus cygnus buccinator) 

என்பது இதன் விலங்கியல் பெயர். தென் அமெரிக் 

காவில் வாழும் இதன் எண்ணிக்கை ஒரு முறை வெகு 

வாகக் குறைந்துவிட்டது. ஆனால் “பின்னர்: இவை 
எச்சரிக்கையுடன் , பாதுகாக்சுப்பட்டதால் இவற்றின் 

எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்துத் தற்போது ஏறக் 

குறைய 4,000:பறவைகள் உள்ளன. இவ்வகை அன 

னங்களே அன்னப். பறவைகளுள் உருவீல் பெரியன; 
ஆனால் இவை சமை : அன்னத்தைக் : காட்டிலும் 
எடை குறைந்தவை; லட ட்டு 

கருங்கழுத்தன்னம் ‘(black-necked swan). 9ிக்னஸ் 

GuevGsrnanfooudy (cygnus..melanooryphius) 16s 

னும் இவ்வகை , அன்னங்களின்- கழுத்தும் : தலைப் 
பகுதியும்: ஆழ்ந்த .. கருநிறமுடையவை. உடலின் 

ஏனைய பகுதி தாய வெண்ணிறமானது;: சிவந்த அல 
குடையது. : கண்களுக்கருகில் : ஒரு :. வெண்ணிறப் 
பட்டை உண்டு, ae Cast அமெரிக்காவில் வாழ்கிறது. 

  

படம்! 3, கருங்கழுத்து அன்னங்கள் : 
ச ம Rew ் 

அரத oy ௩ 

...சிக்னஸ் கொலம்பினாஸ் பெவிக்கி (02005 columbi- 
2015, “ bewickii). சிக்னஸ் சிக்னஸ். சிக்னஸ் (ர -oaUs 

cyznus cygaus), எனறும் இரு சிறப்பின ங்கள் ஐரோம். 
பிய,ஆரிய்ப் பகுதிகளில் வாழ்கின் றன, ஈக்னஸ்கொலம் 

்-.. மியானஸ் பெவிக்க சோவியத்நாட்டின் வட்பகுதியிலும் !



. சைபீரியாவிலும் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. குளிர் 
காலத்தில் ஐரோப்பாவுக்கு வலசை போகிறது. இது 
இந்தியாவில் டெல்லியில் ஒரு முறை காணப்பட்ட 
தாகக் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. சக்னஸ் சக்னஸ் 
சிக்னஸ் கடுமையான குளிர்காலங்களில் காஷ்மீர், 
பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் மாநிலப் பகுதிகளில் காணப் 

படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. தென் அமெரிக்காவில் 
வாழும் காஸ்க்கொரோபா காஸ்க்கொரோபா (௦0$001008 

coscoroba) என்ற காஸ்க்கொரோபா அன்னம் 

(0௦08001008 5880) 'அன்னங்களிலேயே சிறியது, 

"அன்னப்பறவைகள் , அன்சரிஃபார் மிஸ் (415611- 

£010025) வரிசையில் அனாட்டிடே (221086) குடும் 

பத்தில் அன்சரினே (8௦05611086) துணைக்குடும்பத்தைச் 

சேர்ந்தவை. . 

நாலோதி ர be * 

1, Encyclopaedia ‘Aeaertesta, Vol. 26, Americana 
Corporation, Connecticut, 1979 

2. Encyclopaedia Britannica, Micropaedia Vol. IX, 

Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, 1982. 

3. The International Wildlife Encyclopaedia, Vol- 
_ 17, Marshall Cavendish Corporation, New 
York, 1969, க, 

4. World Book, Vol. 18, World Book- Childcraft, 
International, Inc, Chicago 1977. 

அன்னாசி 

இதற்குத் தாவரவியலில் அனானாஸ் கோமோசுஸ் 
(ananas comosus (Linn).Merr. = A. sativa schult. f.) 

என்றும், ஆங்கிலத்தில் பைன் ஆப்பிள் (pine apple) 
, என்றும் பெயர், இது ஒருவிதையிலைக் குடும்பங் 

களில் ஒன்றான புரோமீலியேசியைச் (010061130686) 
சேர்ந்தது. இது பிரேசில் (78211) நாட்டிலிருந்து 

இத்தியாவிற்குக் கி.பி. 7548இல் கொண்டு வரப்பட் 
டது. இதில் ஏறத்தாழ 90 வகைகளுண்டு. இது 

இந்தியாவில் அஸ்ஸாம், ஆந்திரா, மேற்கு வங் 
காளம், கேரளம், தமிழ்நாடு" அகிய மாநிலங்களில் 

ஏறத்தாழ 2,000 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்யப்படு 
கிறது. உலகிலேயே அதிகமாக ஹாவாயில் (1189௨11) 

30,000 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு ஒன்பது 

இலட்சம் டன் பழம் 
ஏறக்குறைய 4 இலட்சம் டன் பழம் பதனிடப்படு 
இறது. மேலும் 780 மில்லியன் லிட்டர். பழச்சாறு 

- வழக்கமாகும், : முதன்மை வேர் 

் பானது: 20-25 செ.மீ, 

. மாறும். அதிலிருந்து பக்கக் 

உற்பத்தியாகிறது. இதில். (61105) வளரும். 

அன்னாசி 677 

எடுக்கப்படுகிறது. . தாய்லாந்திலும் (7௨118௩0) -பிரே 
சிலிலும் (மாக211) முறையே 3 இலட்சம் டன் பழமும், 
மலேயாவிலும் (181805), தைவானிலும் (Taiwan) 
தனித்தனி 3 இலட்சம் டன் பழமும், பிலிப்பைன்ஸில் 
(Philippines) 1.5 இலட்சம் டன் பழமும்.- உற்பத்தி 
யாகின்றது. தென் அமெரிக்காவிலுள்ள. பரானா- 

ug @Gev ‘Parana-Paraguay) 93h Me வடிகால் பகுதி: - 
களில் விதையுள்ள. அனானாஸ் . பிரேக்டியேட்டஸ; 
(ananas bracteatus (Linn.) schult. f.), ௮. அனானா 
யோாய்டிஸ (A. ananasiodes bak. L.B: Smith), 
aA.T7S19 GUT (A. erectifolius L.B. Smith), 
சூடோ௮னானாஸ GCogSGmHfusw (pseudoanenas, sage 
727142) ஆகியவை இயற்கையாக வளர்கின்றன. *துபி 

-குவாரனி (17001- மெகாகா1) எனும் இந்தியர்கள் அவர் ' 
ட கள் குடியேறும் இடங்களில் எல்லாம் அனானாஸ 
கோமோ௭௬ஸ சிற்றினத்தைப் பயிராக்குகின்றார்கள். 
இது வறட்சிநிலையைத் , தாங்கும் .இயல்புை _ 
யது, அணானாஸ பிரேக்டியேட்டஸ் ஈரத்தன்மையும், 
நிழலும் உள்ள இடங்களுக்கு ஏற்றது. அனானாஸ் ..' 
எரக்டிபோலியஸ வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் கலந்த அடி. 
வாரப் பகுதிகளில் பயிராகிறது. ௮னானாஸ் கோ 
மோசுஸ மலை அலை அடிவாரங்களில் நிலநடுக் 
கோட்டுக்கு 25”. தெற்கில் உள்ள பகுதிகளில் காணப் : 

- படுகிறது. இதற்குப் பனியைத் தாங்கும் ஆற்றல் 
கிடையாது, 

சிறப்புப்பண்புகள்:: அன்னாசி 90-100 செ.மீ, 
உயரம் வரை வளர்ந்து முடியில் மஞ்சரியைத் 

. தோற்றுவித்து, இணைக்கூட்டுக்கனி (யய](ற16 1740) 
தரும் தாவரமாகும். முதலில் உண்டாகும் பழத்தை 
அறுவடை செய்தபின்பு, மேற்கொண்டு வளர்ந்து 
மறுமுறையும் விளைச்சல் தரவல்லது, இப்படியாக 

இச்செடி தொடர்ந்து 40 முதல் .50 அண்டுகள் 
வரை பலன் தரக்கூடும். ஆனால் 2-3 அறுவடை 
களோடு நிறுத்தி வேர்க்கன்றுகளைப் பிடுங்கி 
(ground root suckers) மறுபடியும் நட்டுப் 
பயிராச்குவதுதான் நடைமுறையிலிருந்து . வரும் 

(primary root) 
தோன்றி மறைந்து, பின்னர் வேற்றிடத்து வேர்கள் 
(adventitious roots) அதிக அளவில் தோன்று 
கின்றன, இதன் தண்டு குட்டையானது; தடிப் 

உயரமுள்ளது. இடைக் 
கணுக்கள் (1016700485) நெருக்கமாக : இருக்கும். 
இலைக்கோண மொட்டுகள் (axillary buds) 
வளர்ந்து அரிதாள் முளைவிடு பயிராக (781000 crop) 

கன்றுகள் (800167) 
ஒவ்வொரு செடியின் . கீழ்ப்பாகத்திலிருந்தும் 
தோன்றும். ஆயினும் மஞ்சரி மூலம் பத்து 
மொட்டுகள் (805) வரை தோன்றிக் கன்றுகள் 

இவற்றையும் பெயர்த்து நட்டுப் 
பயிராக்கலாம். இலைகள் பல நெருக்கமாகவும், 
அடுக்காகவும் தண்டின் வலப் அக்கத்திலிருந்து இட்ப



678 அன்னாசி 

பக்கமாக 5/13 வரிசையில் அமைந்திருக்கின் றன.செடி 
யின் நுனி நோக்கிச் செல்லச் செல்ல இலைகளின் 
நீளம் குறைந்து காணப்படும். கேயன் (cayenne) 
என்ற வகையில் இலைகள் ஒரு மீட்டர் நீளமும், 
6.5 செ.மீ. அகலமும் பெற்றிருக்கும். இலைகளின் 
விளிம்புகளில் குறைந்த அளவு முட்கள் இருக்கும்; 
சிலவகைகளில் - இலை ' விளிம்புகள் : முழுவதும் 
முட்கள் . நெருக்கமாக அமைந்திருக்கும், இலைகள் 
தடிப்பாகவும், கூர்மையான நுனியுடனும் இருக்கும். 
அவற்றின் நிறம் பச்சை, வெளிர் பச்சை, அல்லது 
வெளிர் சிவப்பு நிறத்துடன் சிற்றினத்இிற்கத் -தக்க 
வாறு வேறுபடுகின்றது, அன்வா?ியில் நீர் உறிஞ்சும் 
துண் அமைப்புகள் நிறைய இருப்பதால் அவற்றிற்கு 
வறட்சியைத் தாங்கும் சத்து :அதிகமாக அண்டு, 
பூக்கள் . : செடியின் : நுனியில் 
அமைந்து: தலை . போன்ற கதிர்முனை (spike) 
மஞ்சரியில் அமைந்திருக்கும். மஞ்சரியின் நுனியில் சிறு 
இலைகள் பல நெருக்கமாக ஒன்று சேர்ந்து, அதற்கு 
குடுமி" (01090) ' வைத்தாற்போல் அமைந்திருக்கும். 
பூக்கள் இருபாலானவை; மூன்று புல்லி இதழ்களும் 

மூன்று அல்லி இதழ்களும், 6 மகரந்தத் ' தாள்களும், 

அன்னாசி (Ananas comosus (Linn.) Mert.) 

மிகநெருக்கமாக : 

     

8ம்மட்டச் சூற்பையும் உண்டு, சுனி இணைகச்கூட்டுக் 
கனி வகையைச் சேர்ந்தது. , விதைகள். இலேசாசவும் 
அடர்த்தியான கேசங்களைக் கொண்டும். இருக்கும், 
மஞ்சரித் தண்டு . 7-5 செ. மீ, நீளமுடையது. பூக் 
களின் எண்ணிக்கை 100-200 வரை இருக்கும். அவை 
வலப் பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக ' 8/2] என்ற 
அடுக்கு வரிசையில் அமைந்திருக்கும். கேயன் என்ற 
வகையின் முற்றியக்கனிஏறத்தாழ 20 செ, மீ, நீள 
மும், மத்தியில் 15 செ. மீ, விட்டமும், 2, 2 கிலோ. 
கிராம் எடையும் பெற்றிருக்கும். ' ஒவ்வொரு கூட்டுக் 
கனியிலும் ஏறத்தாழ 150 கனிகள் இருக்கக்கூடும், 
கனிகள்' முதிர்ச்சியடைவதற்கு 5-6 மாதங்கள்' வரை. 
ஆகலாம்.  கூட்டுக்கனியின் முடிவில் இருக்கும் 
குடுமி 'பயிராக்க உதவும்.” ' இ 

பயிரிடும் முறை, இதிலிருக்கும் ஏறக்குறைய 90 
வகைகளை, ராணி (16 0416₹1), கேயன் (66 cayenne) 
ஸ்பானிஷ் (the spanish) «or மூன்று தொகுப்பு 
சுளாகப் மிரிக்கலாம். ராணி தொகுப்பிலுள்ளவை 
வலுவானவை5 விரைவில் காய்கள் முதிர்ச்சியடையக்' 
கூடியவை; கனிகளுக்கு : நல்ல ௬சயும் மணமுமுண்டு; 
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bo. ளு உ ஷ் 
மீ. சனி, 2. குடுமி, (மே௦௧0) ச, முழுச்செடி 4, இலையின் : ஒருபகுஇயின் அடிப்புறத் : தோற்றம் 1... 

8. நீர் உறிஞ்சும் நுண்ணமைப்புகள்,



கேயன் தொகுப்பிலுள்ளவைகளைப்பயிரிடுவதற்கத் 

தனிப்பட்ட ' முறைகள் தேவைப்படும், இதன் பழத் 
தின் சராசரி எடை 3 3 ? கலரா மாகும், 

அன்னாசி. engines தட்பவெப்ப்- - நிலை 

களில் வளர்ந்தாலும், குறிப்பாக: , ஈரப்பதமுள்ள 

வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் (01௯13 120206) செழிப் 
பாக வளர்கின்றது; மேலும் சராசரி 125 செ. மீ. 
மழை அண்டு முழுவதும் பெய்கின்ற ' பகுதிகளில் 
வளர்கின்றது.; இதற்கு 670” வெப்பநிலை தேவைப் . 
படுகின்றது. நீர்த்தேக்கம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும். 
ஆதலால். நிலச் சரிவுகளில் . பயிராக்குவது : நலம், 
பக்கக்கன்றுகள், ஸ்லிப்ஸ் (811ற$), குடுமி . ஆகியவை 

களை . நட்டு இது. பயிராக்கப்படுகின்றது. பக்கக் 
கன்றுகளைப் பயன்படுத்தினால் . அவை முதிர்ச்சி 
யடைவதற்கு ...15-20. மாதங்களும், : மற்ற இரண்டி. 
னைப் பயன்படுத்தினால்: அவை ; மூதிர்ச்சியடைய 
59-21 ஆண்டுகளும்; பிடிக்கும். செடிகள். நடுவதற்கு 
12,5 செ. மீ. இடைவெளிவீட வேண்டும். இதற்குப் 
பொட்டாஷும் நைட்ரஜன். உரமும். மிகவும் முக்கிய 

மாதலால். அவற்றை அதிக்: அளவு இடவேண்டும். 

பொருளாதாரச். சிறப்பு. அன்னாடிப்பழம் பழ 
மாகவும், சாறுபிழிந்தும், பசை செய்தும் (1810) 

உண்ணப்படுகன்றது. சாற்றையெடுத்துப் பதப்படுத் 
இய பிறகு மிஞ்சிய சக்கையை மாட்டுத் தீவனமாகப் 
பயன்படுத்தலாம். சாற்றை நொதிக்கச் செய்து 
சாராயம். தயாரிக்கலாம், இதன் சாற்றை மற்ற 
பழவகைகளின் 'சாற்றுடன் கலந்து பழப்பானங்கள் 
(0646108265) தயாரிக்கப்படுகின்றன. முதிர்ச்சியடை. — 
யாத அன்னாிக்காயின் சா.று சக்தி வாய்ந்த பேதி... 
மருந்தாகவும் கருத்தடை மருந்தாகவும் (abortifacient) - 

பயன்படுகின்றது. ! ஆனால் பழச்சாறு. . சிறுநீர் 
போக்கியாகச். (diuretic) செயல்படுகின்றது. புதி 
தாக 3 எடுக்கப்பட்ட . பழச்சாற்றின் புரோமிலின் - 
(1௦6110) . என்னும் செரிமானத்தை சஎக்குவிக்கும் 

நொ தி(ற36]இதில் அட் ங்கியிருக்கின்றது. இலைகளி. 

லிருந்து வெண்மையான, பளபளப்புடன் கூடிய, ஒரு 
வகை ' நார், எடுக்கப்படுகின்றது. .. அது துணி நெய் 
வதற்குப் பயன்படுகின்றது; நீடித்திருக்கக்கூடியது; 
நீரினால் பாதிக்கப்படாதது. இந்த நாருக்குப் பீனா 
(pina) crew பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பெயர், இது 
நுட்பமான, விலையுயர்ந்த நாராகும். நார் எடுத்த: 

et கடைக்கும் சக்கை “காகிதம் தயாரிப்பதற்கு . 
உகந்ததாகும், a } 4 ne 

a - Aas. 

நூலோதி 

1, Collins, J. L., ‘The Pine apple, Leonard Hill, 
: Lorde, 2 1960, ட 

ந ரல் 

வ விலை பரி. 29 ஓடை விஜ 5 ம © at 

. (014 0114 470405) மிகுதியாகக் 

அன்னோனேசி 679 

2. Morison, S. E., Journals and other Documents 
‘. onthe Life & Voyages of Christopher Colum- 

bus, Herltage Press, New York, 1963. 

3. Naik, K. C., South’ Indian Fruits and their 

culture,’ P. Varadachary & Co., Madras, .1949. 

4. Pursglove, J. W. Tropical Crops - ‘Monocoty 

: . ledons, Longmans, Green & Co., London,. 1972. 

5. Ranju Singh, Fruits, National Book Trust, 
’ India, New Delhi, 1969. - 1 ட 

6.. The Wealth of India Vol.I, CSIR. Publ., New 
Delhi, 1948. 

அன்னாசியிழைத் துணி . 

இது இயல்பு நெசவுத் துணிகளில் ஒன்று, இது 
குதிரை ' மயிரிழை அல்லது மெருகூட்டிய பருத்தி' 

இழையொத்த : அன்னாசியிழைகளால் நெய்யப்பட் 
டது. அன்னாசியிழைகள் உறுதியான கம்பி போன்ற 
மினுமினுப்புடைய இழைகளாகும். 

அன்னெலிடா 

காண்க, வளைத்தசைப் புழுக்கள். 

அன்னோனேசி 

இது அல்லி இணையா (001406(81005) இருவிதை 

யிலைக் குடும்பமாகும். இதற்குக் கஸ்டர்டு ஆப்பிள் 
@@tburb + (custard-apple family) என்ற பொதுப் 
Quugipan®. sorGernGerf (annonaceae)eQuugs 

தில் 80 பேரினங்களும் 850 சிற்றினங்களும் இருக் 
கின்றன. இது பழைய வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் 

காணப்படுகின்ற 
குடும்பமாகும். இதன் சில சிற்றினங்கள் மட்டும் 
தொல் சின்னங்களாக (181108) மிதவெப்பமண்டலப் 

்.. பகுதிகளில் (900 170102] 7521003) காணப்படுகின்றன. 
5, தெனனீந்தியாவில் 16 பேரினங்களும் 47- சிற்றினங் 

களும் இருக்கின்றன. 

பொதுப் பண்புகள். இதன் சற்றினங்கள் மரங்கள், 
"pete Gauss (shrubs) அல்லது கொடிகளாக 

(191675) இருக்கின்றன, இலைகளுக்கும், கட்டை 
oad ; ், 

டா



680 அன்னோனேசி 

களுக்கும் - ஒருவித நறுமணமுண்டு, இதன் எண் 

ணெய்க் குடுவைகள் (௦11 ,5805) : இதன் Da sao 

ஷூடே . ((165) .பரவியிருக்கின்றன. : இலைகள். 

தனித்தனவ, . (இவை 2894 - கூடியவை. யாகவோ 

(deciduous), நிலைத்திருப்பவை யா கவோ இருக் 
இன்றன, இலையடிச்சிதல்கள் (5(1றய166) கிடையா. 
மலர்கள் இருபாலானவை; :ஆரச்சமச்சரானவை 

(actinomorphic); சூலக மேல்; மட்டமுடையவை: 

(bypogynous). பூவீதழ் லட்டம்।(ற618740) பெரும் 

பாலும் மூன்று அடுக்குகளில் காணப்படுகின்றது. 

ஒவ்வொன்றிலும் 3 இதழ்களுண்டு, இவை அடியில் 
மட்டும் இணைந்தோ, இணையாமலோ இருக்கும். 

பூத்தளம் (1606012016) பூவிதழ் மட்டத்திற்கு மேல் 
நீண்டோ அகன்றோ இருக்கும். மகரந்தத்தாள்கள் 

(51202019)எண்ணற்றவை.இவையெல்லாம் அகல்குருள் 
(spiral) முறையில் அமைந்திருக்கும். மகர ந்தப்பைகள். 
வெளிப்புறம் நோக்கி அமைந்திருக்கும் (6௩170756). 
இவை நான்குஅறைகளைக் கொண்டவை.இவற்றின் 

முடி விரிவடைந்து வெவ்வேறு வடிவத்துடன் காரணப்” 
படும். சூற்பைகள் சல அல்லது, பலவாகும்; அவை 
இணையா தலை; , மேல் , மட்டத்தில் அமைந்தவை;; 

ட 

ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர். அறையைக் , கொண்ட்து; . 

   

  

ரர os EA உட பப் வருட ம சப் 
ஒவ்வொரு . சூற்பையிலும் -- சூல்கள்.. ஒன்று அல்லது 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்டிருக்கும்; அவை.தலை8ழ் வடிவ” 
முடையவை (8081100008); விளிம்பொட்டிய சூலமை” 
வுடையவை (821021 placentation); சூலசுத்தண்டு 
மிகக் . குட்டையானது .: அல்லது! ADGA Em HIT Hs: 
கனிகள் பல 'இங்களிகள் 'அடங்கிய 'திரள் கனி : (2281" 
gate of berries). விதைகள், பெரீயவை:: ௧௬௩ சிறியது; 
(penen@tpseng (endosperm) பெரியது. இது அரிக்கப் 
பட்டுப் பல :வரிக்குறிகளுடனிருக்கும் '(20010816), "> 

signif 

- Qurgsnrgrré Anty. € samciupapib( A. squamo- 
38; 012/874 - 22/௪) ௮. ரெட்டிக்குலாட்டாவின் (4, 7810. 
culate:. Bullock’s Heart). பழமும் உண்ணப்படு, 
இன்றன. மேலும். த்தா. மரத்தினின்றும் கடைக்கும். 
பிஞ்சு, விதை, 'இலை, வேர் ஆகியவை மருந்தாகவும், 4 
HEA, பேன்' கொல்லிகளாகவும் . பயன் படுகின் றன... 
விதைகள் கருச்சிதைப்பி (௨01(1[201201) ஆகப் பயன் . 

படுகின்றன. வேர் . மலமிளக்கயாகப்; .. (றமரத21146] . 

பயன்படுகின் றது. ௮. ரெட்டிக்குலாட்டாவின் . முதிர்ச்சி: 
யடையாத.காய்களுக்குக் 'குட்ற்புழுவைக் கொல்லும் . 
(301061௧111) குணம் உண்டு, :இலைகளும் விதை 
களும் பூச்சிக் கொல்லிகளாகும்;௮, * மூரிக்கேட்டாவின் 

ட தட்கல் ன்! Maa LET 2. 122 11 tee : 

  
ope aD : 

SSsaniuipo (Annona. Squamosa Linn.) 
ewan al . hbbe es மி யடி உலவ ந எட்ட 

3 eae ௫ wae 2 6 ee gs 8 an fon tage . த ‘ Voce ag a 
I. பூ. மொட்டு 8.” அல்லி இதழ் 3, acl ஓர் அல்லி இதழ் நீக்கப்பட்ட பூவின் தோற்றம் 5, மகரந்தத்தாளின் தொகுப்பு. 

6. ரூலகங்களின் தொருப்பு 7) மிலரம் 8, மகரந்தத்தரவின் வெவ்வேறு தோற்றங்கள் 9. மகரந்தப்பைகள்,, 40௨ புல்லீவட்டம் 

௬ ல



(A... _muricata) . பழம், . சர்பத் (syrup). Cure | 
பானங்கள் செய்வதற்குப். பயன்படுகின்றது. இதன் . 

இளங்காய்களை ஜாவாவில்(. Java) சமைத்துச் சாப். 

பிடுகின் றார்கள். காய்களுக்குக் கரப்பானைத் தடுக். 
குந்... தன்மை உண்டு. (antiscorbutic). . , கீருமுகி. 
(Cananga, odorata; Ylang Ylang tree)” நறுமணமலர் , 

களுக்கும் ' ' அவற்றிலிருந்து , கிடைக்கின்ற வாசனை 
எண்ணெய்க்கும் -, மிகவும்: சிறப்பு, வாய்ந்தது. 
இதுவும். மனோரஞ்சிதமும்(,4712901702 odorattssimus) 
நறுமண, மலர்களுக்காகத் தோட்டங்களில் வளர்க்கப் 
படுகின்றன. நெட்டிலிங்கமும் (7019௦11418 longifolia) 
இதனுடைய வகையும் (2 longifolia var, pendula) 
நிழலுக்காகவும், அழகுக்காகவும் சாலைகளிலும் 
தோட்டங்களிலும்: .வளர்க்கப்படுகின்றன. நெடுநார் 
(P. fragrans)* மரத்தின் -கட்டை' இலேசான தாசை' 

யால்: தீப்பெட்டி, தீக்குச்சிகள், கட்டுமானப் “பெட்டி 
கள், “ஆகாய . விமானத்தின் சில முக்கிய. பகுதிகள்: 
வரிப்பந்தாட்டம்., ‘(tennis),” பூப்பந்து - (badminton) 

மட்டைகள், எழுதும் பலவகைச் சட்டங்கள் முதலா 

னவைட். செய்வதற்குப் et பயன்படுத்தப்படுகின்றது.. 

நெட்டிலிங்கத்தின் :- :பட்டைச்-: சாற்றுக்கு விலங்கு 

களின் இரத்த அழுத்தத்தையும் இதயத் துடிப்பையும்: 
செயலையும் குறைக்கும். தன்மையிருப்பதாகக் : கூறப்: 

படுகின்றது. : 

நூலோதி te ட் 

122 கொண்க, 7.8.., 7: 22 ( அன 10. I. 
?-Adlard: & Son, Ltd, London, 1915. . 

2. “Lawrence, G. ம், M., Taxonomy ‘of Vascular Plants | 

The | Macmillan ‘Co.,"New York, 1915. Bed a BH st 

te யக ணப? டல் க் ம் 

3." Rendle, A.B., The ‘Classification ௦4: Flowering | : 

Plants Vol. IL., Dicotyledons, (Repr.), Cam: . 

bridges ‘Univ. Press, Lond, 51973௩. 

4, The “Wealth - ‘of -. India. Vol. ம்: 1948; il, 1950, 
/ NIM. CSIR Publ, New Delhi,. 1969. 
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கி “willis; 7, c: க்் A Dictionary of ண்ட் Plants 
் Ferns, “(7th ‘ed, * Revd. .Airy Shaw, . H.K.) 

:, Cambridge. Univ. Press, ‘London, 1966, ‘a 
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* gerenageng.@ (anhydrite) கால்சியம் சல்ஃபேட் 
on_& (Ca SO,) (SOs =. 58.8; 6௦ ௮ 41.2) கொண்ட 

வெள்ளை: அல்லது 1, சாம்பல்.. நிறத்துடன்: கூடிய: 

அன்ஹைடிரைட்டு 681 

உருண்டைப் பரல் தன்மையுள்ள திண்ணிய கனிமப் 
படிகங்களாகக் கிடைக்கின்றது. மிக அரிதாக செஞ் 
சாய்சதுரப் (௦06்௦்௦யம்/2) படிகங்களாகக் கிடைக் 
கின்றது. இதன் கனிமப்பிளவு (0168812267 மூன்று 
இணைவடி3வத் திசைகளிலும். செவ்வகத் துண்டங்கள் 
உடையது, 6 (001) அச்சில் பிளவு தெளிவாகக்: 

, காணப்படுகிறது. (010) அச்சிலும் பிளவு தெளி 
வாகக் காணப்படும். ௨ (100) அச்சில் தெளிவற்றுக் 
காணப்படும். இதன் அணுக்கட்டமைப்பு செஞ்சாய் 
சதுரச் சமச்சீர்மையும் 6. அச்சில் . நாற்கோணகப் 
போலிவடிவமும் பெற்றுள்ளது. a, b, ௦, அச்சுகளின் 
விகிதம் 0, 8955 : 12ம். 0008, டட, 

  

் அன்அய்டிரைட்டுப் படிகங்கள் 

கியூபாவில் உள்ள மோன்டான்சாடில் கிடைத்த படிகம் 
ட த து 

ஒளிப்பிரிகை அடர்த்து 2.8 முதல் 3.0 வரை: 
மாறும். கடினத்தன்மை 3 முதல் 3.5 வரை மாறும். 
சுள்ளி apoley (splintery) உடையது.' நொறுங்கும் 

இயல்புடையது. இக்கனிமத்தை இதன் குறைந்த 
அடர்த்தியைக் கொண்டு பேரைட்டிலிருந்து இனம் 

பிரித்தறியலாம்.' மூடிய குழாயில் சூடுபடுத்தினால் 
௦ அச்சில் பரல் மிளிர்வுடையது. 1 அச்சில் பளிங்கு - 

மிளிர்வு உடையது. திண்ணிய வகைகள் பளிங்கு 
மிளிர்விலிருந்து " பரல்: மிளிர்வு வரை மாறுபட்டுக்: 

காணப்படுகின்றன. ' நிறம் வெள்ளை; சில சமயங் 

களில் சாம்பல், ' நீலம் இழையோடும் நிறமுடையது.. 
செங்கல் :நிறமும் 'இழைதலுண்டு.! ஜிப்சத்தைவிட 
அடர்த்தியும் கடினத்தன்மையும் மிக்கது. 

இது ஒளியியலாக நேர்மறைக் கனிமமாகும். 
இதன் ஒளியியல் அச்சுக் கோணம் 42 ஆகும், 
இதன் ஒளியியல் அச்சுத்தளம் செவ்விணைவடிவம். 
பக்கத்துக்கு (010) இணையாக இருக்கும். ஒளி ” 

விலகல் எண் இடைவெளி விரைவு அதிர்வு 
அச்சில் 1,569 முதல் ..574 வரை மாறும். இடை”; 
அதிர்வு , அச்சில் 1, விரக, yaw 1,579 sueng. மாறும். ;
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மெது அதிர்வு அச்சில் 7,609 முதல் 7,618 வரை 
மாறும். உயர் ஒளிவிலகல் எண் இடைவெளியும் 
உடையது. கால்சைட்டைவிடக் கனமானது. வெப் 
பத்தில் எளிதில் உருகி வெள்ளைநிறச் சாம்பல் பூக் 
கிறது. அமிலங்களில் நன்றாகக் கரையும், நீரில் சிறி 
தளவே கரையும். கால்சிய அயனிக்குப் ' பதிலாக 
ஸ்ட்ரான்சிய (8) அயனி இப்படிகத்தில் சிறிதளவு 
உட்புகும், உயர்ந்த உப்படக்கம் கொண்ட sw 

நீரிலோ அல்லது 42௦0 க்கும் மேலான வெப்பநிலை. 
யில் அவியாகும் — கடல்நீரிலோ அன்ஹைடிரைட்டு 
படிகமாகிறது. குறைந்த உப்படக்கக்.கடல்நீரில் 42°C 
மான வெப்பதிலைகளில் ஜிப்சம் படிவாகிறது. 
எனவே இயற்கையான சூழ்நிலைகளில் அன்ஹைடி 
ரைட்டு அரிதாகவே கடல்நீரிலிருந்து உருவாகிறது. 
அன்ஹைடிரைட்டு பெரும்பாலும் ஜிப்சம் நீரிழப்பு 
அடைவதால் உண்டாகிறது.  அன்ஹைடிரைட்டு 
நிலநீர்ச் சுழற்சியால் எளிதில் ' ஜிப்சமாக . மாறு 
கிறது. ' ஜிப்சம் போல் அன்ஹைடிரைட்டு பெரு 
மளவு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுவதில்லை. 
ஜிப்சத்தை 200°C வெப்பநிலையில் நீரிழப்புச் 
செய்து அன்ஹைடிரைட்டைத் தயாரிக்க முடியும், 
குறிப்பிடத்தகுமீ பாறைக் கனிமங்களில் அன்ஹைடி 
ரைட்டும் ஒன்றாகும். இது சுண்ணாம்புப் பாறை, 
.-டோலமைட்டுப் பாறை, மற்றும் ௨ப்புப் படிவங் 
களில் காணப்படுகிறது. பெரிய அன்ஹைடிரைட்டுப் 
படிவங்கள் நியூமெக்சிகோவைச் சார்ந்த கார்ல்ஸ் 

பாடு மாவட்டத்தில் எட்டிகோள்' என்ற இடத்தில் 
கிடைக்கிறது... மற்றும், _வடஅமெரிக்காவிலுள்ள 

_ Assan, இலூசியானா மாவட்டங்களிலும், Ga ri wed 
நாட்டிலுள்ள ஸ்தாஸ்புரூட்டு, தபாலந்திலுள்ள 
வில்ட்கா, பிரனியிலுள்ள கிராகாவு, பஞ்சாப் . மாநி 
லத்திலுள்ள. உப்புத்தொடர் ஆகிய : இடங்களிலும் , 
Basen oon AED ஷ் ல்க வட 
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அக்கடி, 
இது அல்லி இணைக. : வட்டப் பிரிவைச் (ற013- 
612126) . சார்ந்த :. இருவிதையிலைக் குடும்பமாகும். : 

அனக்கார்டியேியில் (anacardiaceae) | ்- ஏறக்குறைய! 
75 பேரினங்களும் (260078), 600 எற்றினங்களும்' 
(species) அடங்கியிருக்கின்றன. இது முந்திரிக் ' குடும்: 
ub (cashew family) என்ற பெயரால் அழைக்கப் 
படுகின்றது. இது இரு கோளங்களிலும் இருப்பினும், 
யூரேசியாவின் (Eurasia) ex 'மிதவெப்பப் “ (௨௦1௩ 
106186) பகுதியிலும் ஐரோப்பாக் கண்டத்திலும். 
அதிகமாகப் பரவியிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்தக் 
குடும்பம் வெப்பமண்டலங்களில் (120106) ' காணப்' 
படும்." தென்னிந்தியாவில் 17 பேரினங்களும்,' “ 27 
சிற்றினங்களும் காணபப்டுகின்றன; டு , 

‘ . ek வர்றத ரர 
c ao ் & ° rae சத் 

ட பொதுப் பண்புகள், இவை மரங்களும், ysis 
(shrubs) செடிகளுமாகும். மரப்்பட்டைகளில் - - சாதா. 
ரணமாக ரெசின் (78810) உண்டு, இலைகள் :,: இலை. : : 
யடிச் சிதல்கள் (5(/றப166) அற்றும், . மாற்றிலை. 
அமைவு (alternate 0011012௧47) பெற்றும் இருக்கும்... 

அவை தணித்தவை , (510016), மூன்று |: Ap Men, 
களைக் கொண்ட. கூட்டிலைகள் (trifoliate) அல்லது 
இறகொத்த கூட்டிலைகள் (0100216137 compound leaf): 
ஆகும். மலர்கள் இருபாலானவையாக :. (6158ய81) , . 
இருப்பினும் அவற்றில் ஏற்படுகின்ற . குறைப்பினால்; 
(reduction) ஒருபாலானவையாக (unisexual) இருக், 
கின்றன, அவை ஆரச்சமச்€ருடையவை (201100701- 
phic); சிறியவை, இவை பேனிக்கிள் (panicle) 
என்ற கூட்டு மஞ்சரியாகச் செடியின் நுனியிலோ :; 

(terminal) இலைக் கோணங்களிலோ . (33/19) 
காணப்படும்.” புல்லி - (வே]395),% அல்லி வட்டங்களி! 
வள்ள (௦070114) 3-5 இதழ்கள் .'அவற்றின்-'அடியில் 
மட்டும் முறையே. இணைந்திருக்கும்; இவை | GOES - 
சீழ்மட்டத்திலமைந்தவை ' .(bypogynous), மகரந்தத்” 
தாள்கள் (120608) ' இருவட்ட்ங்களில் 'அமைந்திருக் 
கும்; ஒவ்வொன்றிலும்: 5. ,.தாள்களுண்டு, சிலவற்றில் :. 
இதற்கு அதுகமாகவோ... குறைவாகவோ: இருக்கக் 
கூடும்; இலைகள் . தேன் சுரக்கும் : தட்டுடன் |, (disc) 
அல்லது அதன் வரம்புடன் இணைந்திருக்கும்... 
சூற்பை. (ovary) உயர்மட்டத்தில் '- “அமைந்துது? 
ஒரே அறை “கொண்டது; தலைகீழ் - (3021700008) 
சூல் (01016) ஒன்றைப் பெற்றிருக்கும். ) சூலமைவு 
சுவரொட்டியதாக (811821) * இருப்பினும் அடித்தள” 
மொட்டியது (8581 placentation) போன்று :. . காணப் 
படும். சூலகத்தண்டு 1. சூலகமுடி, சூலக இலைகளின் 

எண்ணிக்கையைப் பொறுத்திருக்கும்;, பல்சகளைக்களி 

(ேற6) அல்லது கொட்டை (24) வகையைச் சார்ந் 
குது, இதன் உறை ரெசின் பெறறிருக்கும். முளை 
சூழ்சதை (endosperm) மிகக் குறைவு . அல்லது, 
இல்லை. 

பவட வில vee Cab teed Olina cate 
a சிறப்பு... இதன் மிக. முக்கியமான 4 

சிற்றினம் முந்திரி மரமாகும் : (48227 occiden-
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ட் புக்கனானியா ooncstsnest (Buchanania lanzan Spreng) -: 

3. பூ 8. தேன் சுரக்கும் சுரப்பி 8, சூலகம் 4, மிலாம் 8. சூற்பையின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 6. சூல் 7, இலையின் 

ட்ட... 2: இடிப்பரப்புத் தோற்றம், 8. பூ மொட்டு 9 மகரத்தத்தாள் (இரு அளவுகவில் காண்க. 

1272). இதன் தடிப்பான : இருவித்திலைகளும் (௦௦19- 
160005: முந்திரி பருப்பு),..கொட்டையின், கீழுள்ள 

“ஆப்பிள்” என்று கூறப்படுகின்ற . சதைப்பற்றுள்ள 
பாகமும் உண்பதற்கேற்றவை. முன்னதிலிருந்து 

பலவகையான தஇண்பண்டங்களும், பின்னதிலிருந்து 

சாறும், சாராயமும், காடியும் (1106221) தயாரிக்கப் 

படுன்றன. இதில் உண்மையான கனி என்பது 

மிகவும் கடினமான, சாம்பல் நிறமுள்ள பெரிய 

அவரை விதை போன்ற கொட்டைப் பகுதியே. 

சதைப்பற்றுள்ள பாகம் மாற்றுரு அடைந்த பூச் 

தளத்தைக் (thalamus) குறிக்கும். கொட்டையின் 

உறையிலிருந்து ஒருவித எண்ணெய் எடுக்கப்படு 

ன்றது. இது. புழு நிலையில் உள்ள . கொசுக் 

களைக் கொல்வதற்குப் பயன்படுகின்றது. பட்டை 

யிலிருக்கின்ற பால் போன்ற சாறு துணிகளுக்குக் 

குறியிடுவதற்குப் பயன்படுகின்றது. இதன் மரக் 

கட்டை, கட்டுமானப் பெட்டிகளும் (0801௦2 cases) 

் படகுகளும் (௦8(8) செய்வதற்குப் பயன்படுகின்றது. 

மாமரங்களில் பல வகைகள் உண்டு. பயிராக் 

கப்படுகின்ற பகுதிகளைப் பொறுத்தும், பழங்களின் 
வடிவம், நிறம், அளவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும் 

மாம்பழங்கள் (2441217870 :/88/22) வெவ்வேறு பெயா் 
களில் . .அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, இவற்றை 
இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ஒரு பிரிவு உண்ப 
தற்கு மட்டும் பயன்படுகின்ற : சதையுள்ளது: மற் 
றொன்று நாரும் சாறும் நிறைந்தது. இரண்டாவது 
பிரிவுப் பழங்கள் முக்கியமாகச் சாறு எடுத்துப் 
பானங்கள் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுகின்றன. 

ஜாவாவிலும்(7௨1௨) பிலிப்பைன்சிலும் (Philippines) 
தளிர்களைக் காய்கறியாகச் சமைத்துச்  சாப்பிடுகின் 
றார்கள். இவற்றில் ௪” 2ல்ட்டச்சத்து(88001010 ௨௦10] 

நிறைந்திருக்கின்றது. மரத்திலிருந்து இடைக்கின்ற 
பசை (ய) கால்வெடிப்பு, :. சொறி சிரங்குகள் 
(502165), : GwaGarus (syphilis) ஆகியவற்றிற்கு 

மருந்தாகப் பயன்படுகின்றது, இதன் கட்டை, படகு, 
கட்டுமரம், மேசை, நாற்காலி, ௨ழவுக்கான கருவி 
கள் முதலியன செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படு 
Rew ma. 7 

ஹோலிகார்ணா Daégncer (Holigarna nigra)
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கருமை நிறச்சாறு வார்னிஷாகப் (481010) பயன் 
படுகின்றது.செங்கொட்டை அல்லது சேரன்கொட்டை 

அல்லது ' எரிமுகி (821 ௪02701: anacardium) என்ப 

இன் காய்களிலிருந்து . உலவை செய்வோர் பயன் 
படுத்தும் மை ; 
கூடிய அரிசி நீரில் வேர்களை Suamugs gays evs 
பிட்டால் பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை உண் 
டாவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் கொட்டைகளி 
லிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய் கறையான் பிடிக் 
காமல் பாதுகாப்பதற்கும், உயவு (101) ஆகவும் 
பயன்படுகின்றது, இதன் கனிகள் இளைப்பு நோய் . - 
(35128), வலிப்பு (epilepsy), சொறி சிரங்குகள் 
மூட்டுவாதம் (லா 2(150), கட்டிகள், கொப்புளங் 
கள் ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்தம் மருந்தாகப் 
பயன்படுகின்றன. கனி ரசத்திற்கு, உணவுக் குழா 
யிலும் வாயிலும் ஏற்படும் புற்றுநோயை (cancer) 

ஓரளவு குறைத்து, வாழ்வுக்காலத்தை நீட்டிக்கும் 
தன்மை இருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. 

கூரிக்காவின் (5. 774௭011007122) காய்களின் ரெசினி 

லிருந்து வர்ணக்குச்சிகள் (14000678), மெருகு எண் : ் 
ணெய் ஆகியவை தயாரிக்கப்படுகின்றன, புக்கனே 
னியா அங்குஸ்த்திஃபோலியா(2௦௦/4272148 angustifolia), 

ு.லான்சான் (8./8ஈ221) ஆகியவற்றின் விதைகள் 
(பருப்பு) வறுத்தோ வறுக்காமலோ :பாதாம் பருப் .., 

பருப்புப் போல உண்ணப்படுகின்றன. இவை இனிப் 
புப் பண்டங்கள் செய்வதில் பயன் படுகின்றன, இவற் : 
றிலிருந்து கிடைக்கின்ற . நறுமணத்துடன் .. கூடிய 
எண்ணெய் ஆலிவ் எண்ணெய் (௦1196 ௦11), பாதாம் 

எண்ணெய் (௨1000 ௦11) ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாசப் 
பயன்படுகின்றது. பிஸ்தா பருப்பு அல்லது'பச்சைப் 
பாதாம் என்று கூறப்படுகின்ற :' பிஸ்டேசியா ”“வீரா 
வின் (/5/4072 1272]. விதைகள் (பருப்பு), இனிப்புப் 
பண்டங்கள்,ஐஸ் கிரீம்(1060168ய)செய்வதற்குப் பயன் 
படுகின்றன. இவற்றை௨உப்பிட்டு: வறுத்தும் சாப்பிட 
லாம்.இவைசெரிப்பைத் தூண்டுவதற்கும், ஊட்ட நீர் 
மமாகவும் (1001௦) பயன்படுகின்றன. இவற்றில் 19.8 
விழுக்காடு புரதச்சத்தும், 53,5 விழுக்காடு கொழுப் 
பூச் சத்துமிருப்பதாகக் கணக்கிட்ப்பட்டிருக்கின்றது., 
ரெசின், எண்ணெய், அரக்கு வார்னிஷ் ஆ௫யெவை 
டாக்சக்கோடெண்ரான் வெர்னிசிஃபரா (texicodendron 

9271721722] மரத்திலிருந்து கிடைக்கின்றன. பெரும் 

பாலான ற்றினங்களில் தோலைப் பதப்படுத்தக் 
கூடிய பதத்துவர் (1௧1) என்ற பொருள்: வெவ் 
வேறு அளவில் இலைகள், . காய்கள், மரப் . பட்டை! 

களிலிருந்தும், . பூச்சி, புழுக்களினால் இவை பாதிக் 
கப்படும்பொழுது உண்டாகின்ற கரணைகளிலிருந். 
தும் (23118) . சாதாரணமாகக் கிடைக்கின்றது. ரஸ் 

யவானிக்காவின் (7//5 /ச1277/22) கரணைகள் சாய 

மிடுதலிலும், மருத்துவத்திலும், பற்களைக் கருமைப் 

எடுக்கப்படுகின்றது. புளிப்புடன் . 

நீரிழிவு . 
அல்லது சர்க்கரை வியாதிக்கு (81200166) மருந்தாகப்... 
பயன்படுகின்ற தன்மை கனிகளுக்குண்டு.செ.ட்ராவாங் -: "”: 

2. மகளாரோ௦6), G.H.M., Taxonomy 

படுத்துவதற்கும் பயன்படுகின்றன. ரூ.பார்விஃபுளோ 
ராவின் (8. 2௭711//072) உலர்ந்த 'இலைகளைப் புகை 
யிலைக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். 
ரு.சக்டேனியாவின் (&£, succedanea) கனிகள், உண்: 
ணப்படுகின்றன. இதனுடைய மரப்பால் ‘“(latex) 
கொப்புளங்களை உண்டாக்கவல்லது. . வார்னிஷ் 
தயாரிப்பதிலும் அரக்கு வேலைப் பாடுகளிலும் 
பெரிதும் பயன்படுகின்றது. இதன் கரணைகளைக் 
குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் சீதபேதி ((0/8601819), 
வயிற்றுப்போக்கு (414724௦68) ஆகியவற்றைக் குணப் 
படுத்தக் கொடுப்பார்கள். ஜப்பான் வார்னிஷ் 
அல்லது ஜப்பான் அரக்கு என்ற ரூ.வெர்னி௰ஃபுளுவா 
வின் (8, verniciflua) 4746, மரச்சாமான்களுக்கு 
மெருகேற்றவும், வார்னிஷாகவும் கையாளப்படு 
கின்றது. டட” 
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அனக்கோண்டா 

அனக்கோண்டா (80800008) என்னும் இப்பாம்பின் 
பெயர் “யானையையும் கொல்லும் திறம் பெற்றது”” 
என்னும் பொருள்பட, அனை (244) - யானை, 
கொல்லுபவன் (%9118 ) என்னும் :தமிழ் ' சொற்களி 
இருந்து பிறந்ததாக இருக்கலாம் என்று ' கருதப்படு 

கிறது. - sore 

இதன் அமெரிக்கப் Lig A Safes காணப்படும் இது 
உலகிலேயே மிகப் பெரிய : . உருக்கொண்ட பாம்பு 
ஆகும். இது நம்நாட்டு மலைப்பாம்பு போன்றது. 
அனக்கோண்டா நீர்நிலையோர மரங்களின் இளைக



ளிலும் நீரிலும் வாழ்கிறது. எப்போதும் இப்பாம்பு 
தண்ணீருள்ள இடங்களை விட்டு வெகுதாரம் செல்வ 
இல்லை. தரையிலும்... மரக்களைகளிலும் மிக மெது 
வாக உலர்ந்து செல்லும் இயல்புடையவை எனினும் 
நீருக்கடியில் வியப்பூட்டும் வேகத்துடன் நீந்திச் செல் 

லும் இறமை பெற்றவை. இவை பொதுவாகத் தனித் 
குனியாக வாழ்ந்தாலும். சில நேரங்களில் கூட்டமாக 
வும் காணப்படுகின்றன. 

பொதுவாக இப்பாம்புகள் 7 மீ. நீளம் வரை 
வளர்கின்றன, இவற்றின் உடல் சுற்றளவு 60 செ.மீ. 
முதல் 75 செ. மீ. வரை இருக்கும். பசுமையோடிய 

பழுப்பு நிற உடல். முழுவதும் வட்டமான புள்ளிகள் 

உள்ளன. : தலைப்பகுதியில் இரண்டு . நீளவாட்டப். 

பட்டைகள் காணப்படுகின்றன. க் 

- “ஐறு பாலூட்டி விலங்குகளே இதன் முக்கிய 
 இணனாகும், “ஆனால் பெருமளவு மீன்களையும், 

ஆமைகள், முதலைகளையும் கூட உட்கொள்வதுண்டு. ' 

ஆற்றங்கரையோரத்தில் - தலையை மட்டும் கரையின் 

மேல் நீட்டியபடி, தண்ணீர் குடிக்க வரும் இரைக்கா 

கக் காத்துக் கடக்கும், இரை வரும்போது அதை 

வீழ்த்தித் தண்ணீருக்குள் வெகுவேகமாக இழுத்துச் 

சென்று மூழ்கவைத்துத் தன் பெரிய. உடலால் சுற்றி 

வளைத்துக் கொள்ளும். பிடிபட்ட இரை மூச்சுக் 

காற்றை வெளியிடும்போது அதன் உடல் குறுகும். 

அப்போது : இரையின்: விலா எலும்புகள் மேற் 

கொண்டு விரிவடையாவண்ணம் மிகுந்த தசை வலு 

வுடன் இப்பாம்பு இரையின் மார்புப்பகுதியைச் சுற் 

றிக். கொள்கிறது. அதனால் மூச்சுக்காற்றை கள்ளி 

முக்க "முடியாமல் இரையானது மூச்சுத் இணறி 

இறந்துவிடும். மான் போன்ற பெரிய விலங்குகளை 

யும் விழுங்குவதற்கேற்றவாறு வாயை அகலமாகத் 

இறக்கும் தன்மையுடையது. மேல் தாடையும் கீழ்த் 

தாடையும் தளர்வாக இணைக்கப்பட்டுள்ள தால் இது 

சாத்தியமாகிறது. பெரிய இரையை விழுங்கும்போது 

ஏற்படும் அழுத்தத்தைத் தாங்குவதற்கேற்ப மூளைப் 
பகுதி தடித்த மன்டையோட்டு எலும்புகளால் பாது 

காக்கப்படுகிறது. இரை. விழுங்கப்படும்போதும் 

  

OS அனக்கோண்டா (ூனெக்ட்டெஸ் மியூரினஸ்) 

அனட்டேசு 665 

தடையில்லாமல் சுவாசிப்பதற்கு ஏதுவாக மூச்சுக் 
குழலில் ஒரு வால்வு (18116). இயங்குகிறது, பெரிய 
இரையை விழுங்கியபின்னர் அடுத்து ஒரு மாத 
காலத்துக்கு இதற்குவேறு உணவு தேவைப்படுவ 
தில்லை. இரை செரித்து 'உட்கிரகக்கப்படுவதற்கு 
கிட்டத்தட்ட ஒருவார காலம் ஆகிறது. 

பாம்புகளில் அனக்கோண்டாவின் ஆயுட் 
காலமே மிக நீண்டது. அனக்கோண்டா ஏறக் 
குறைய 28 ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்கிறது. ஆண் 
பாம்பு, பெண் பாம்பின் உடலிலுள்ள இயற்கை 
யான மணத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு இனச்சேர்க்கை 

நிகழும். ஆணில் இரண்டு கொக்கிபோன்ற கலவி 
உறுப்புகள் உள்ளன. மற்ற. மலைப்பாம்புகளைப் 
போன்று அனக்கோண்டாவும் குட்டி. போடும் 
இயல்புடையது, பொதுவாக இது 40 முதல் 50 
குட்டிகள் ஈனும். சில நேரங்களில் 100 குட்டிகள் 
வரை பிறப்பதுண்டு., ஓவ்வொரு குட்டியும் 60 
செ.மீ. முதல் 90 செ.மீ, நீளமிருக்கும், 

யூனெக்ட்டெஸ் நோட்டேயஸ் (60160(69 notaeus), 

பூனெக்ட்டெஸ் மியூரினஸ் (20160(69 ஐமாராா5)என்னும் 
இரு சிறப்பினங்கள் உள்ளன. ரூனெக்ட்டெஸ் நோப் 
டேயஸ் சிறப்பினம் பராகுவேயின் (Paraguay) ஆறு 
களிலும் யூனெக்ட்டெஸ் மியூரினஸ் சிறப்பினம் 
பிரேசிலின் (Brazil) நதிகளில், முக்கியமாக 

அமேசான் கயமை நதிகனிலும் காணப்படுகிறது. 

அனக்கோண்டா, eat ices (reptilia) வகுப்பில், 

ஸ்குவாமேட்டா (801021941௧) . வரிசையில், Geir 

பென்ட்டிஸ் (ஓஃபிடியா) (62 2185-0 1812) துணை 
வரிசையில், போயிடே01446) குடும்பத்தில் வகைப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

நூலோதி 

1, Encyclopaedia Americana, Vol. }. . Americana 

Corporation, Danbury, Connecticut, 1979. 

. International Wildlife - Encyclopaedia - Vol. 1, 
Marshall Cavendish Corporation, ‘New York, 

1969. 

at 

அனட்டேசு 

அனட்டேசு (anatase) பழுப்பு, மஞ்சள், ப்ச்சை 
மஞ்சள், பசுமை, : நீலம், கருப்பு ஆகிய நிறங்களில்



் 686 அளபிலப்ஸ் 

். இடைக்கும் டைட்டேனியக் (TiO,) கனிமமாகும், 
இதனை ஆக்டாஹைட்ரைட்டு (octahedrite) என்றும் 

அழைப்பார்கள். ஒளி ஊடுருவும் தன்மையிலிருந்து 
ஊடுருவாத் தன்மை வரை மாறும் இயல்புடையது. 
டைட்டேனிய ஆக்சைடு அனட்டேஸ், புரூகைட்டு, 
ரூட்டைல் எனப் பல படிக உருவைப் பெறும் குவியும் 
அல்லது விரியும் போக்குடைய எண்கோணத்தகப் 
படிகங்களாகவேரிசெம்பாள (140181) வடிவப் படி 
கங்களாகவோபடிகம் ஆகிறது.அனட்டேசு ரூட்டைல் 
கனிமத்திலிருந்து மாறுபட்ட படிகவுருவை உடையது. 

அதன் படிகவியல்புகள்: சமச்செஞ்சீரச்சுடன் (130- 
1%6(10) கூடிய நாற்கோணக (4612820081) படிகவுருவ 
மைப்பைக் கொண்டது. :' நிலைஅச்சின் நீளம் 
௦7,7771 அதன் அணுக்கட்டமைப்பு சற்றே குலைந்த 
நிலைச் சாய்சதுர வடிவமுடையது., இதன் அடர்த்தி 
3,88 முதல் 3.95 வரை மாறும். இதன் கடினத் 

'தன்மை 5.5 முதல் 6 வரை மாறுபடும், இதன் கனிமப் 
பிளவு (001) அடியிணைப் பக்கத்திற்கு இணையாக 
வும் கூம்புபட்டகத்திற்கு (111) இணையாகவும் 
தெளிவாக அமையும். கனிமத்தூள் நிறமற்ற தன்மை 
யிலிருந்து . வெளிர்மஞ்சள். வரை வேறுபடும். இது 
குறைவான சங்குமுறிவு (505001௦001081) உடையது; 
நொறுங்கும் இயல்புடையது; வைர அல்லது உலோக 
வைர: மிளிர்வுடையது. அனட்டேசு வேதியியலமைப் 
பில் டைட்டேனிய ஆக்சைபைப் (710,) பெருமளவு 
கொண்டிருந்தாலும், சிறிதளவு இரும்பையும் (19), 
வெள்ளீயத்தையும் (3௨) உடன் கொண்டிருக்கலாம், 
இரும்பின் அளவைப் பொறுத்து இதன் ஒளிவிலகல் 

மாறும். நீயோபியம் மற்றும் டான்ட்டால .-அனட் 
டேசுகளும் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலான 
'அனட்டேசுக்களிமங்கள் ஓரச்சு கொண்டிருந்தாலும் 
சிறிய அளவு கோணத்துடன் .கூடிய . ஈரச்சுகளைக் 
கொண்ட அனட்டேசு கனிமங்களும் உள்ளன. சல 
அனட்டேசுப் படிகங்களைச் சுற்றிக் கனிம வேதியிய 
லமைப்புத் தொடர் மாறிய மண்டிலச் சூழ்வளை 
கள் உள்ளன. அனட்டேசின் எதிர் அடையாள 

ஓரச்சு இயல்பால் ரூட்டைல் மற்றும் புரூக்கைட்டுக் 
கனிமங்களிடமிருந்து. வேறுபடுத்தி அறியலாம். 

ஏனைய கனிமங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் yor 

டேசு கனடாபால்சத்தில் தெளிவான வரையறை 
விளிம்புட்ன் காணப்படும், . ஒளியியல் பண்பாக 
இது எதிர்மறைக் ' கனிமமாகும். “ இதிலுள்ள இரும் 
பைப் பொறுத்து ஒளிவிலகல் எண் இயல்புக் 
கதிருக்கு (010183 £37) 2,524 முதல் 8. 564 வரையி 

லும், இயல்பு மீறிய கதிருக்கு (6428 ordinary ray) 
2,488 முதல் 2.497 வரையிலும் மாறுபடும். golfer 

கல் எண் இடைவெளி மிகவும் அதிகம், டைட்டேனி 
யக் கூட்டுப்பொருளின் பலவிதப் படி.கவுருக்களில், 

_ தாழ்ந்த வெப்ப நிலையில் அனட்டேசுப் படிகவுரு 
உண்டாூறது. 'இது பெரும்பாலும் : அனற் : பாறை 
களிலும், உருமாறிய பாறைகளிலும்':. அரிதாகவும் 

காணப்படும். கரானளைட்டுப் '' பெக்மடைட்டுகளில் 
கனிமக்கொடிகளாகவும் துரிசுக்கனிமங்களாகவும் 
இடைக்கின்றது. அணிவரிப் (20615$) பாறைகளும், 
அடுக்குப்படல (804484) பாறைகளும் நீர்ம ' வெப்ப 
இயக்கத்தால் அரிக்கப்பட்ட' சரைசல்களிலிருந்தும் 

இக்கனிமங்கள் படிகம் ஆகின்றன. மற்றும் ஸ்பீன், 
இல்மனைட்டுக் கனிமங்கள் வேதியியல் மாற்றம் 
அடைவதாலும் இக்கனிமங்கள்' உண்டாகின்றன. 

வேற்றிடத்திலிருந்து கொண்டு வந்த ஆறு அல்லது 
கடற்கரை மணற் படிவுகளிலும் இக்கனிமம் காணப் 
படுகின்றது. எனினும் வணிகத் தேவைக்கேற்பச் 
செறிவுற்றுக் காணப்படுவதில்லை. ' சல தொழிற் 
சாலைகளில்ரூட்டைலைவிட அனட்டேசுக் கனிமங்கள் 
தேவைப்படுகின்றன, அனட்டேசை ' 97/50 வெப்ப 
நிலையில் சூடுபடுத்தி ரூட்டைலாக 'மாற்றலாம். இவ் 
வாறு அனட்டேசை ரூட்டைலாக மாற்றும் நிகழ்ச்சி, 
அனட்டேசுக் கனிமத்தூளின் நுண்பரல் தன்மையை 
யும், செலு த்தப்படும் வெப்ப, அழுத்த, கால அளவை 
யும் பொறுத்து நடைபெறுறது. இம்மாற்றம் 
200?6க்குக் கமாக மிகமெதுவாக நடைபெறுகிறது. 

- இரா, இராம. 
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ட Longmans, London, 1966. 

2. Berry, L. G.,and Mason, B., Minerdloxy, W. i, 
-Freeman & Company, Sanfrancisco, 1959, _ 

அனபிலப்ஸ் 

அனபிலப்ஸ் எனப்படும். ஒரு வகை மீன் ிப்ரினி 
டோன்டஸ் என்ற வரிசையிலுள்ள அனபிலப்பிடே 
குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. இதில் மூன்று" இனங்கள் 
உள்ளன. இம்மீன் யுகடானிலிருந்து பிரேசில்: வரை 
யிலுள்ள கரையோரத்தில், நன்னீர் மற்றும் உவர்ப்பு 
நீர்களில் வாழ்கிறது. அனபிலப்ஸ் . சிறப்பான தகவ 
மைப்பு ஒன்றினைப் பெற்றுள்ளது. இதன் கண்கள் 
மேற்பகுதி, கீழ்ப்பகுதி என ஒரு சவ்வினால் சமமா 
கப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு 

பகுதிக்கும் தனியாக விழி வெண்படலம் உண்டு. 
இதன் காரணமாக ' இம்மீன் **நான்கு கண்களை 
யுடைய மீன்” "என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்மீன் 

. நீரின் மேல்தளத்தில் நீந்தும் பொழுது, கண்ணைப் 
பிரிக்கும் சவ்வு நீர்மட்டத்தல் அமைவதால் கண் 
ணின் மேற்பகுதியால் நீருக்கு வெளியிலும் கீழ்ப்
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பகுதியால் நீருக்கு அடியிலும் காணமுடி௫ன்றது. இம் இடங்களில் மற்ற அடிப்படைக் கனிமங்கள் குறை 
மீனின் கண்கள் மேல் மட்டத்திற்குச் சற்று உயர்ந்து ப படிக நிலையை அடையும். மேலும் இவை குறைவான 
காணப்படுவதால், நீரின். வெளிப்பரப்பில் நீர்க்குமிழி , படிக உருவாக்க நிலையை கொண்டிருக்கும். எனவே 

ன போல் காணப்படுகின்றன... * _..... ட. இதை. இடைநிலைப் படிக உருவாக்கம் ($%41௦- 
| che “yo! morphism) crew seorpriuit. er GHQseaGa 2G 

_ வாகிய கனிமங்களின் இடுக்குகளுக்கடையிலுள்ள 
. வெற்றிடத்துக் 'குழம்பிலுள்ள கனிமங்கள் தங்களது 
படிக நிலை. மாறி படிகமற்ற நினலையை அடையும். 
இதைப் படிகமிலா உருவாக்கம் (xenomorphism) என 
அழைப்பர். } 

Hirai ஏறத்தாழ 20 செ. மீ, நீளம் வளரும்.: 
இதனால் ஈனப்படும் . குஞ்சுகள்... சுமார்... 4.செ.மீ....... 
நீளமுள்ளன. இம்மீனின் இருபாலிலும் இனப்பெருக்க 
வெளியுறுப்புக்கருகில் இடது அல்லது வலது பக்க 
மாக ஒர பருத்த செதில் அமைந்துள்ளது. இதனால் 
"இவை கலவியின்பொழுது தமது வெளி இனப் 
பெருக்க உறுப்புக்களை இருபக்கங்களிலிருந்தும் ~  — 
பயன்படுத்த முடிவதில்லை, முறையே வலது பக்க. 
வாட்டத்திலும் இடது பக்க வாட்டத்திலும் இனப் 
பெருக்க. வெளியுறுப்புக்களைப் - பெற்ற தனித்தனி . 
மீன்கள்தான் கூடுகின்றன. இத்தகைய இயல்பு மற் 

் ழஹைய முதுகெலும்புள்ள உயிரினங்களுக்கு இல்லாத 
wa at 

ஒரு sen ம் ~ லப 

  

ட. | 
. அ காவ தனன fo. படம் 1, கனிமங்களின் முழுநிலை படிக 

SAN Fant உருவாக்க அளவு 

பாறைக்குழம்பு (0௨2௧3) குளிர்ந்து தணிவதால் உறை | 
ந்து படிகமாகித் திரண்டபாறைகளே௮னற்பாறைகள் 
(1206008 700%5) எனப்படும், ,*இக்னியஸ்” என்ற இலத 
Sa பதத்திற்குத் 8 என்பது பொருளாகும். நில 

3. அப்பட்டைட்டு, 8, பவயோடைட்டு, 2, ஆம்பிபோலைட்டு 

4, பிளஜியோக்கிளேசு 8. ஆர்த்தோக்களேசு 8. குவார்ட்ச 

மேலோட்டின் 8ழ் ஏறக்குறைய 35 கி. மீ. ஆழத்தில் ் இம்முழுநிலைப் படிக உருவாக்க அளவு பாறைக் 
வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதாலும் அதிக அழுத்தத் குப் பாறை மாறுபட்டுக் காணப்படும், பொதுவாக 
தின் காரணமாகவும் பாறைக் குழம்பு (08202) நீர்ம ஓர் அனற்பாறையில் அருகிய கனிமங்களான அப்ப 
நிலையில் உள்ளது. :;நில அசைவினால் நில மேலோட் cow (apatite), பயோடைட்டு (101116), ஆம்பி 
டின் சில பகுதிகளில்- விரிசல் ஏற்பட்டு...௮ழுத்தம் .- - போல் '(8மற146௦16) முதலியவை முழுநிலை படிக 
குறையும் போது நீர்ம நிலையிலிருக்கும் % ' பாறைக் | உருவாக்க வகைகளாகவும், ஃபெல்சுபார்கள் பிளஜி 
குழம்பு நீராவி, ஃபுளூரின் , கார்பன்டை ஆக்சைடு  ....யோடளேசு ஃபெல்சுபார்கள் இடைநிலைப் படிக 
முதலியவற்றுடன் கலந்து * வெளியேறுகிறது. நில உருவாக்க வகைகளாகவும்,குவார்ட்சு ஆர்த்தோக்கி 
மேலோட்டுப் ' பகுதியில் அழுத்தம் குறையும்போது ‘Gare படிகமிலா உருவாக்க வகைகளாசுவும் தோன்று 

- வெப்பம், தணிந்து பாறைக் குழம்பு குளிர்ந்து படிக கின்றன. ஆனால் இச்செயல்முறைகளை வேறுபடுத் 
மாகி கறைவதால் அனற்பாறைகள் (igneous rocks) ~ திக் காட்டக் கூடிய வரைமுறை ஏதும் இல்லை. 
தோன்றுகின்றன. yo, டக * 

| ட்ட oO eae பாறைக் குழம்பு வெளியேறும். போது முழு 
பாறைக் குழம்பு படிகமாதல் (822 : மா$5121- நிலைப் படிகங்களாவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை அமை 

lization), மிக அதிக wBpsHgicner Hops5S5T0 ~~ “unciiitomd ssrag Het ae Geu, 9ps5s 
பாறைக் குழம்பு பொதுவாகப் படிகமாகின்றது. இப் குறைவு ஏற்பட்டால் கண்ணாடி போன் ற படிக 
பாறை , தோன்றும்போது :, முதன்முதலாக படிக மாகவோ நுண்படிக நிலைப்படிகமாகவோ மாறக் 

மாகும் கனிமங்கள் அளவில் பெரியனவாகக் காணப் கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும், அனற்பாறைகளில் பல 

படும். இவை பாறைக் குழம்பு நீர்நிலையில் இருக்கும் வகைகள் இருந்தாலும் அறிவியல் ஆய்வின்படி. 
போது தன்னியல்பாக படிகமாகின்றன. ஆகையால் _அவை இரண்டு அல்லது மூன்று அடிப்படைப் 
இவற்றில் திண்மையான ஒழுங்கான படிகங்கள் ‘ பாறைக்குழம்பு வகைகளிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. 
கிடைக்கின்றன: இதை முழுநிலைப்,படிக உருவாக்கம் இத்தகைய பன்மைநிலை வாய்ந்த அனற்பாறை 

(idiomorphism) என்று - கூறுவர். பின்பு மீதமுள்ள "களின் " உருவாக்கம் அவற்றைச் சுற்றி அமைந்த
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னீ 

பக்கப் பாறைகளின் வேறுபடுதல் (differentiation), 
தன்மயமாதல். (assimilation) நிகழ்வுகளையும் 

அவை உருவாகும் நிலஇயல்  அபிறிவைனைகளையும் 
பொறுத்து அழையும், ் 

பாறைக்குழம்பு வேறுபடுதல் (magma differentia- 
1100). இது பல்வேறு இயற்பியல், வேதியியல் நிகழ்வு 
களால்: அன கூட்டுச்: செயல்முறையில் ஒரு தாய்ப் 
பாறைக் குழம்பானது வேறுபட்டு, இரண்டாம்தரத் 

தாய்க்குழம்பு உருவாகி அஇலிருந்து : பலவகையான 
வேதியியல், - கனிம உட்கூறுடைய பாறைகள் ௨௫ 
வாதலாகும். இவ்வகையான வேறுபடுதல். (differen- 
tiation) மிக அதிக ஆழத்தில் 'பலவசைக் கனிமக் 

கூறுடைய ஒரு தாய்ப்பாறை வளாகத்தில் தோன்று 
கின்றது; இருவகையான வேறுபடுதல் நிகழ்வுகள் 
இயற்கையில் நிகழ்கின்றன. அவை, பாறைக் குழம்பு 
பிரிதலால் வேறுபடுதல் முறை (108208110௦ differen- 
tiation), cig aon sure வேறுபடுதல் முறை(003818111- 
zation differentiation) என்பனவாகும். 

பாறைக்குழம்பு - பிரிதலால் .வேறுபடுதல் ' முறை 
(magatic differentiation). Qeaaona ' வேறுபடுதல் 

மிக: IDE ஆழத்தில், : அதிக : அளவு வெப்ப 
நிலையில் 'உருவாகின்றது. பல அறிவியல் ஆய்வாளர் 
களின் ' ஆராய்ச்சியின் விளைவாக இது விரவல் 

நிகழ்வில் தோன்றுகிறது எனக் கண்ட.றியப்பட்டுள் 

ளது. இது ஒன்றுக்கொன்று கலவாத இருவகை நீர் 

மங்களாலான பாறைக்குழம்பு உறைதலும் ஒரு வகை 
பாறைக்குழம்பு வேறுபடுதலாகும்.வெப்பநிலை படிப் 
படியாக குறையும் போது குளிர்ச்சியடைதலின் பய 
னாக இத்தகைய இருவேறு உட்கூறு உடைய பாறை 

கள் இருவேறு பாறைக் குழம்பு நீர்மங்களிலிருத்து 
தோன்றுகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, உலோகத் 
தாதுக்கள் சிலிகேட்டுக் கனிமக் : கூட்டிலிருந்து (சிலி 
கேட்டு பலவகைப் பிரிவுகளாக படிகமாகும் போது) 
பிரிந்து : படிகமாதலையும் அதனால் சிலிகேட்டுத் 

தொகுதியிலிருந்து நிக்கல், செம்பு, குரோமிய உலோ 
கக் கனிமங்கள். பிரிந்து விழ்படிதலையும் கூறலாம். : 

a 
differentiation)..... படிகமாதலால் 

முறையில் . தாய்ப். பாறைக் குழம்பிலிருந்து முதலில் 
படிகமாகிய ... கனிமங்களில் . எஞ்சியுள்ள: பாறைக் 
குழம்பில் மிதக்கும் கனிமங்களின் அடர்த்தி, . அது 
மிதக்கும் , குழம்பின். அடர்த்தியைவிட , அதிகமாக 
இருந்தால், 'அதன் அடியில் சென்று படிந்துவிடும்.. 

இவ்வாறான வேறுபடுதல் தாய்ப் பாறைக் குழம்பின் , 

பிசுப்புமை (1419005103) வேறுபடுதலா லும் ஏற்படுதல் , 

உண்டு. இதன்படி அதிக ஒப்படர்த்தி ௪ள்ள 

இரும்பு-மெக்னீசியக் : கனிமங்களாலான . . ஆலிவின், 
முதலில் அதன்அடர்த்தியைப் பொறுத்துக் குழம்பின் : 
அடிமட்டத்திற்கு : படே சென்றுவிடுவது இல்லை. . 

௮.௪2 டி 

் “படிகமாதலால். வேறுபடுதல். மகர் (crystallization 

- வேறுபடுதல். 
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தன் பிசுப்புமை காரணமாக சிறிதுகாலம் மிதந்த 
பின்பே அடித்தளத்தில் படி6வ்றது. ' இதைச். சில 
பாறைகளில் ஆலிவின் பைராக்னுடன் வேதிவினை 
புரிந்து கொண்டு  : இயற்கையில் உருவாகும்போது 
காணலாம். தாய்க்குழம்பைவிட அடர்த்து குறைந்த 
கனிமங்கள் பாறைக் குழம்பின் மேல் பகுதியில் 
மிதந்து ஒன்று சேர்ந்து தனிக் கவிமப் 'பாறைகளாக 
(monomineralic rocks) உருவாதலும் உண்டு. ் 

படம் 2 சிலிக்கேட்டுக்' கனிமத் தாதுக்களின் 
மூவகைத் தாய்ப்பாறைக் குழம்பின் படிக உருவாக்க 
வேறுபாடுகளைக் காண்பிக்கிறது, இதில் மூவகை 
அனற்பாறைக் சனிமப் படிவுகள் உருவாகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக, நிலார்ப்புக் காரணமாகப் 
படிகமாதலால் வேறுபடுதலீல் பிளஜியோடளேசு 

ஃபெல்சுபார்கள் பாறைக் குழம்பின் ௮இக அடர்த்டு 
காரணமாக உட்செல்லுதலும் இதனால் ஏற்படும் 
துண்படிக ஃபெல்சுபார்களின் இடமாற்றமும் அதன் 
இருப்புத் திசைமாற்றமும் பாறைப் பரப்பில் நன்கு 
தெளிவாகப் புலப்படுகின்றன. இதைப் படம் 2 
காட்டுகிறது. எனவே, ,நுண்படிக ஃபெல்சுபார்கள், 
பிளஜியோகிளேசு ஃபெல்சுபார்களின் கறைவாக் 
கத்தில் ஒன்று சேர்ந்துகொண்டு அதன் வடிவ 
முனைகளைத் தழுவிக் கொண்டு காணப்படும். 

  

பாம் . 3. . பிளஜியோ௫களேடின் உள்நோக்கய அமிழ்வும். 
இதனால் பாறையினுள் ஏற்படும் ஃபெல்சுபாதிக் 

" மைக்ரோலிட்டுகளின் இயக்கமும் 

1. ன ". பிளஜியோனளேச 2. ieee to ட ஃபெல்கபாதிச் , 

மைக்ரோலித் . , ) " ; 

a 

etd 

woe ர்ச் ர க் 

எனவே, . பாறைக் enti”. -படிகமாகும்பொழுது 
அதிலுள்ள: உட்கூறுகள் - மாறு கட்டமைப்பை அடை. 
கின்றன... முதலில் , படிகமான. .படிகங்கள் பாறைக்
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‘ 
“ந. குழம்பின் அடித்தளத்துக்குச், சென்றபின். வேறுவகை 

வேதியியல் உட்கூறுடுடைய பாறைக் குழம்பு உருவா 
கிறது. இது படிகமாகும் போது ஒரு தொடர் வரிசை 
யான ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய பலவகைக் 
கனிம உட்கூறுடைய பாறைகள் தோன்றுகன்றன. 
இவ்வாறான பலவகை மாறுபட்ட கனிம வேதியீயல் 
உட்கூறு கொண்ட பாறைப் படிவங்களை அமெரிக் 
கப் பாறையீயல் அராம்ச்சியாளர் என், பவன் 
(4. நரா) கீழ்க்கண்ட முறையில் வரிசைப்படுத்து 
கறார். ் . : ட்ட 

cider ...'. அனார்த்தைட்டு 
| ட. 

- செஞ்சாய்சதுரப் ' : அடிப்படைக் காரப் 

 டைராக்கசின் ...  பீளஜியோகளேசு : 

ட டர ட்ப ரட்ட... 
_ ஒற்றைச் சரிவுப் -- இடைத்தரமப் 

.பைராக்கன் ,' கு  பீளஜியோகளேசு , -' 

.. : ஆம்பிபோல் 1 “ஆட்ட அமிலப் = se 

1... பிளஜியோகிளேசு : : 
 பயோடடைட்டு இ 1 ae 

பொட்டாகயப் .பெல்சுபார்கள் 

oN 
மஸ்கோவைட் - 

J Gauri 5: 3 
இவ்வகைப்' பா் ஈக்குழம்பு வேறுபடுதலில் இரண்டு 
வகையான 'வினைத்தொடர் , வரிசைகள் ‘(reaction 
561168) காணப்படுகின்றன என்று : என், பவன் (19, 

நரா) கண்ட றிந்தார்.எனவே,இவ்வினை த் தொடர் 
கள் தொடர்ந்த வினைத்தொடர் (0001000015 768011௦1 
series), தொடர்ச்சியற்ற - 'வினைத்தொடர் (ஆர. 
இடையிட்ட ofenen O57: )(discontinuous reaction . 
series) என்று கூறப்படுகின்றன. . முதன்முதலில் 
தோன்றும் கனிமங்கள் ஒன்றுகூடி, மிகுகாரப் பாறை . 
களும் ; (1172 08510 :₹00%8), “அதர்வது, ஆலிலினும்)' 
அனார்த்தோசைட்டும் £- 
ஃபயர்களும் (180146), ஒசியனை ட்டு (oceanite), 
அனளார்த்தோசைட்டு (2௭௦0110816) ஆகியவையும், 
பின்பு : காப்ரோ (28107௦), நோரைட்டு - (௦01116); 
பசால்ட்டு (85௨10): ஆய : காரப் பாறைகளும், 
சயனைட்டு (8911(6), கிரானைட்டு (granite), டயோ 
ரைட்டு (0101116), அடர்த்தி GO Meurer Gout tte: 
ஃபெல்சுபார்கள், மஸ்கோவைட் மைகா 'ஆ௫யவற்றை. 
உள்ளடக்கிய அமிலப் பாறைகளும் பெக்மட்டைட்டு : 

உள்ளடக்க ' ' லேம்ரோ © 

ஷி 

களும் தோன்றுகின்றன, எனவே உல&ல் தோன்றி 
யுள்ள பாறைகளை ஆராயும்போது அவை பெரும் 
பாலும் பவனின் வினைத்தொடர், விதியின்படியே 
படிகமாகின்றன. இருந்தாலும் ஒரிரு விதிவிலக்கு 
களும் ஆங்காங்கே: காணப்படுவதுண்டு, a 

இவ்வகையான அனற்பாறைக் குழம்பு படிகமா 
தலில் பாறைக் குழம்பிலிருந்து சிலிக்கா, அல்கலி 
நீர்மங்கள் ஒன்று கூடுவதால் பாய்வு நிலை ஏற்பட்டு 
இறுதியாக . பெக்மட்டைட்டுகள் தோன்றும் , நிலை 

உருவாகின்றது. er. 3 ர. ் 

தன்வயமாதல், அனற்பாறை உருவாக்கத்தில் தன். 
வயமாதல் செயல்முறை (855111191100 றர00638) பெரும் 
பணி ஆற்றுகிறது. பாறைக் குழம்பு மேல் நோக்கி 
எழும்போது.அது ௨டுருவும் பாறைகளையும் ஒன்றி 
ணையச் செய்து" உருக்கி முற்றிலும் மாறுபட்ட, புதிய 
வேதியியள்உட்கூறுடைய பாறைக்குழம்பைஉருவாக்கு 
கிறது, இவ்வகையான பாறைக் குழம்பின் உட்கூறு 
மாற்றத்தால் முற்றிலும் வேறுபாடுடைய பலவகைக் 
கலப்பினப் பாறைகள் (பீம் 70015) உருவாகின்றன. ; 
இத்தகைய , கலப்பினப். பாறை ஊடுருவு - வளாகப். 
பக்கங்களில் . ஆரச்செம்பாளப் .. பாறையும், கூம்புச் 
செம்பாளப் பாறைகளும் : அடுருவிய ... நிலையில் 

அன்பின்றி அட, Ga WR to, = ன்ட் . 

S மாசுறுதல். இது ஒரு. வகைத் தன்மயமாதல். முறை 
யாகும்.” இதில் . உள்ள, அடக்கங்கள், முழுவதுமாக 
உருகாமலும் தன்மயமாகாமலும் தன். மூலநிலையில்: 

வச் மாதாது அமையும், ரர. 
மர வட் பூம Ve 
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.. நிலக்கோளத்தில் மேற்பரப்பில் அனற்பாறைகள் 
மிகுந்த. அளவில் ?: காணப்படுகின்றன; *'இவற்றின் 
வடிவ வகை நிலஇயல் சுழற்சியில் ' வெளியேற்றப் 
பட்ட்ப் பொருள்களைச் சார்ந்து: மாறுபடும். இவற் 
றில் ஒத்தியைந்த: evens (concordant) அனற்பாறை 
களான ,பெருங்குலிப் பாறைகள் (Isceo ith), பெருங் 

குழிப்" பாறைகள் - (lappoliths), மடிப்பக * . வில்லைப் 
பாறை ‘(phacoliths),' தகட்டுப் பாறை: (811)' என்பன 
வும், தன்னியல்பாகப்' படிவுப் பாறைகளின் ' படுகைத் 

| SMS HH (bedding Plane) உருவாகும் ஒத்தியையாத 
(discordant) - வகை அனற்பாறைகளான பேராழப் 
பாறை ‘(batholiths),. பெருவட்டைப் பாறை (81001), 
செம்பாளம்'- (09%8), : ஊடுருவிய'* -நரம்பிழைகள். - 
(intrusive veins), எரிமலை இடுக்கு' வாய்கள் (volcanic 
necks) என்பனவும் அடங்கும்; பதத தத்தக்க கல் 

வய 2 ce ye aie vost “ty “ts 

+ Gearon) போனதை, (batholiths) என்பது னம், 
கற்ற, பெரிய ப திண்மையான : ஊடுருவிய: வகையாக; 
முற்றிலும்... கரானைட்டாகக் -: கடைக்கும் . பாறை. 

ரன் அன அன் இது 
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படம் 4, ஊடூருவிய பாறைகளின் வடிவ வகைகள் 

3. செம்பாளம் 2. அயலடக்கப் பாறை 9, பேராழப் பாறை 

க. பெருவட்டைப் பாறை 

அகும். இதன் பரப்பு சுமார் 100 சதுர கிலோ 

மீட்டரிலிருந்து அரிதாக 500 சதுர கிலோமீட்டர் . 
அளவு வரை அமையும். இயற்கையில் பேராழப் 
பாறை அடித்தளம் இல்லாத ஒருவகை கட்டமைப்பு 

உடைய அனற்பாறை வகை எனக் கணித்துள்ளனர். 

எடுத்துக்காட்டாக, உரல்ஸ் என்ற இடத்தில் காணப் 

படும் கிரானைட்டுப் பேராழப் பாறைகளின் செங் 

குத்து உயரம் 3 கிலோமீட்டரிலிருந்து 4 தஇிலோ 
மீட்டர் வரை காணப்படுகிறது. (காண்க, பேராழப் 

பாறை.) 

உட்செஓ த்திய (injected) அனற்பாறைக் 
குழம்புத் துண்டங்கள் அடிக்கடி ஒழுங்கற்ற 
உருவங்கள் உடையவையாக உள்ளன, ஒவ்வொரு 
வகையும் , அதற்கென்று ' ஓர்: தனிப் பெயரைக் 
கொண்ட்தாக : உள்ளது. அவற்றில் ஒன்றான அக் 
மோலித் (21001110) . அலகுபோன்ற (blade) கட் 
ட்மைப்பு . உடையது; ஆர்ப்போலித் (800116) 
என்ற பாறை : பாலாடை போன்ற அமைப்பை 

   ‘2 
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உடையது; ஸ்பினோலித் (5ற20௦11ம)ஆப்பு: போன்ற 
கட்டமைப்பை உடைய பாறை, எத்மோலித் (6மய௦- 
111)ஒரு வகை புனல் போன்ற ஒழுங்கற்ற ஊடுருவிய 
பாறை வகையாகும். கோனோலித் (௦௦௦118) 
ஓர் ஒழுங்கற்ற கஊடுருவியஇடையாழப் பாறையாகும். 
மற்றொரு வகையான ஒத்தியையாத உ௭டுருவிய 
பாறைகள் அனற்பாறைக் குழம்பு மேலுள்ள வெடிப் 
புகளில் ஊடுருவுவதால் ஏற்படுகின்றன. . 

செம்பாளம், நிலைக்குத்தாகவோ சற்றே சரிந்தோ 
வெட்டி ஊடுருவியபடிக் காணப்படும் பாறை நரம்பு 
கள் செம்பாளங்கள் (0%66) எனப்படும், ' இவற்றிள் 
தொடுகைகள் அவை ஊடுருவும் பாறைக்கு இணை 
யாக அமையும், செம்பாளங்கள், சில சென்ட்டிமீட் 

டர் முதல் பல மீட்டர்கள் வரையில் தடிப்பு உள் 
ளவை. செவ்வமிழ் திசையில் அவை நீண்டு அமை 
யும். சிலநேரங்களில் பல கிலோ மீட்டர்கள் வரை 

கூட நீண்டமைதலும் உண்டு. பெருவட்டைப் பாஎற 
களிலும் செம்பாளங்களிலும் இருந்து பிரிந்து காணப் 
படும் சில சிறிய நரம்புக் கொடிகள் பாறைத்தாவிகள் 
(303565) என அமைக்கப்படும். பாறைக் குழம் 
பின் வெளிச் சுவர்ப் பக்கத்தில் செல்லச்செல்ல இப் 
பாறைத் தூவிகள் தடிப்பில் மெலிந்து கொண்டே 
செல்லும், காண்க, ஆரச் செம்பாளமும் கூம்புச் 
செம்பாளமும், 

எரிமலை இடுக்கு வாய்களும் துளைகளும். இவை 
எரிமலையில் நிலைக்குத்தாக அமைந்த ௨௫௬ளை வடி. 
வக் குழாய்கள் ஆகும். இவற்றின் வழியே எரிமலைக் 
குழம்பு மேல் நோக்கி எழும்பி எரிமலை இடுக்கு 
வாய் வழியாக (701௦2016 0781161) வெளியேறும், இக் 
குழாயின் கடைநிலை குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் 
வட்ட வடிவமாக அல்லது முட்டை வடிவமாசுக் 

(7031) காணப்படும், எரிமலையின் அரிமானத்திற்குப் 

பின்பு தூண்போன்ற sent (columnar shape) 
உடைய எச்சங்கள் நிலவும். இவ்வகை எரிமலை 
இடுக்குவாய்களின் அளவு ஒரு சில மீட்டரிலிருந்து 
பலநூறு மீட்டர்கள் வரையில் குறுக்கு விட்டம் 

காண்க, எரிமலை இடுக்குவாய்களும் உடையவை. 
கரணைகளும். 
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்... படம் 5, ஒழுங்கற்ற வடிவ ஊடூருவீய அனற்பாறைத் துண்டங்கள் 

1. அலருட்பானறை 2, பாலாடடைட்பரறை 3. ஆப்புப்பாறை 4. புனல் வடிவப்பாறை 8, ஒழுக்கிலா ஊடுருவுப் பாறை 

9. 5.2.44 :
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கழ் 6, ஆண்டிசைட்டூ இடக்குவாய் ‘ 

ip a 

ஒத்தியைந்த அனற்பமறைக் கட்டமைப்புகள் 7 - 

os இவ்வகைத் தொகுதியில் பெருங்குவிப் பாறை 
(180௦0௦1108), பெருங்குழிப்பாறை (1௦001119), மடிப்பக 
வில்லைப் பாறை (phccoliths), தகட்டுப் பாறை 

(sill) ஆகியன அடங்கும். ©. oe edt 

பெருங்குவிப்பாறை - (1400011%9). இவை "நாய்க் 

குடை அல்லது காளான் (057001 80326) போன்ற 

அமைப்பு உடையவை. இவை பிசுபிசுப்பு அதிகம் 
உடைய பாறைக் குழம்பிலிருந்து : உருவானவை; 
இவை படினகத் தளத்தில் தோன்றி மேல் நோக்கி 
எழும்பிச் செல்லும். : இருப்பினும் இதன் முனைகள் 
அடிக்கடி. பாறைகளில் குவிந்த வண்ணம் _ காணப் 

படுகின்றன. : so os 

பெருங்குழிப்பாறை (1௦ற0114%8). பெருங்குலிப்பாறை 
போல் அல்லாமல் இவை புனல் வடிவில் தலை$ழான 
கூம்பு வடிவில் ஊடுருவிய தூண்களாக இயற்கையில் 
கிடைக்கின் றன. 

மடிப்பக வில்லைப் பாறை (ற9௦01148). இவை ..” 
"வளைந்த வில்லை வடிவ (curved lenticular shape) * 
மடிப்புகளிலும் (1௦108) அகடுகளிலும் (troughs) eam . 
ரவிக் காணப்படுகின்றன. அனற்பாறைகள் குறைந்த ' 
அடர்த்தியுள்ள பாறைகளில் 2ஊடுருவிப் பின்பு மடிப்பு 
களாகத் தோன்றுகின்றன. மிக எளிமையாக உஎடுரு “.... 
வும் தன்மையுள்ள அனற்பாறை படிவுப் பாறையின் 

தளத்தில் ஊடுருவிப் படிகைத் ' 'தளத்திற்கு இணை" ல 

  
யாகப் படியுமேயானால் இவற்றைப் பல 2டுருவிய 
துண்டங்கள். அல்லது தட்டுப் Urren sci (sills) என 
அழைப்பர், உம 

... வெளிஉமிழ் பாறைகளின். வடிவ வகைகள் 

வெளி மிழ். பாறைகளின் தோற்ற . வகைகள் 
அனற் பாறையின் 'தன்மையைப பொறுத்தும், அதன் 

பிசுபிசுப்புத் கன்மையைப் பொறுத்தும் மாறுபடும். ் 
நீர்ம நிலையில் இருக்கும். கற்குழம்பு ' எரிமலை 
யிலிருந்து . வெளிவந்து! உமிழும்போது , கீழ்நோக்கி 
வழிந்து ' ' ஓடி". "அருகிலுள்ள “ குழிகளை... நிரப்பும். 
இதனால். "எரிமலைக் குழம்பு ஒட்டம் ‘(lava flows) 
ஏற்படும். "இவ்வகையான எரிமலைக் குழம்பு ஒட்டம், 
நீட்டப்பட்ட நாக்கு (elongated) « வடிவமைப்பை 'ஏற் 
படுத்தும். இவ்வகையான எரிமலைக் குழம்பு ஓட்டம் 
பல நூறு கிலோமீட்டர் நீளமும், சுமார், 10 கிலோ 
மீட்டர் அகலமும், பலநூறு மீட்டர்கள் தடிப்பும் 

. கொண்டவையாக இயற்கையில் காணப்படும். எடுத் 
துக்காட்டு: தக்காண பசால்ட்டு பாறைப் படிவு 

் (86008 basalt deccan trap). 

இவ்வகை எரிமலைக் குழம்பின் வேகம் அதன் 
பிசுபிசுப்பைப் பொறுத்து மாறுபடும். இடைநிலை 
அனற்பாறைகஷ் குறிப்பாக அமில அனற்பாறைகள் 

2, (8018 [206018 ர0015),காரப்பண் பு | அனற்பாறைகளை 
விடப்.பிசுபிசுப்புத் தன்மைஅதிகம் கொண்டுள்ளன. 
“'பிசுபிசுப்புடைய' மெதுவாக நகரும் அனற்குழம்பு 
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அது உமிழப்படும் போது பரந்த பரப்பில் பரவாமல் 
குவிமாடம் (0006) கூம்பு (௦௦06) போன்ற கட்ட 
மைப்பை ஏற்படுத்தும். : 

இவ்வாறு வெளியேறிய அனற்பாறை குளிரும் 

போது ஒரு குறிப்பிட்ட இசையில் உடைவுற்று 

  

1” படம் Be எரிமலைக் குழம்புக் குவிமாடம் 

- படம் 7. ஒத்தியைந்த ௮னற்பாறைவடிவ வகைகள் 
  

பிளவுகள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றைப் பெயராப் 

பிளவுத் துண்டங்கள் (1௦1௦4 51௦5) என அழைப்பர், 
- எந்தத் இசையில் இவ்வாறான உடைப்புகள் ஏற்படு 
கின்றனவோ அவற்றைப் பெயராப் பிளவுகள் (101௩18) 
என அழைப்பர், ஊடுருவிய பாறைகள் (1101715146 

7005) பாளம் போலவும் ((80ய/87), இணைவடிவக் 
குழாய் போலவும் (ற8181161001260), தலையணையபோல 

வும் (21110), அமைந்த கட்டமைப்பு உடையவை, 
ஆனால் வெளி உமிழ் அனற்பாறைகள், கோளக 
வடிவமாசுவும் (521 61101821), தாண் வடிவ (௦011100675) 
மாசுவும்,பட்டகப் பெயராப் பிளவ( 0115108110 10101182) 
வடிவமாகவும் காணப்படும். பசால்ட்டு வகை 

அனற்பாறைகள் அறு முகப் பட்டக வடிவத்தூாண்க 
ளாக (10-15 செ,விட்டம் உடைய பட்டகங்கள்) 

அனற்குழம்பு ஒட்டத்திற்குச் செங்குத்தாகத் தோன்று 
கின்றன. அளவான பீசுபிசுப்புத் தன்மை உடைய 
பசால்ட்டு வகை அனளற்பாறைக் குழம்புகள் கயிறு 

போன்ற (1006 11%6 8100001078) கட்டமைப்புடையவை 

.. .யாய்காணப்படுகின்றன. கோளக வடிவதலையணை 
வடிவ கட்டமைப்புடைய அனற்பாறைகள் குறிப்பாக 

அழ்கடல் பகுதிகளில் தோன்றுபவையாகும், ் 

அனற்பாறைகளின் யாப்பும் கட்டமைப்பும 

a , அனற்பாறைகளின் யாப்பு (texture) என்பது 
அதில் அடங்கியுள்ள கனிம மணிகளின் அளவு, உருவம்,



s 
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“ படம் 10, பராலட்ட்ல் உள்ள அறுகோணப் பட்டகப் பிளவுகள்: 

படிகமாதலின் தன்மைகள் : (degree of crystallinity) 

அதில் உள்ள கனிமங்களுக்கு இடையில் உள்ள 
உறவுகள் ஆகிய கூறுபாடுகளை இரர்காட்கிக கருத் 

. தமைப்பாகும். ் i 

களைப் பொறுத்து மாறுபடும். ். எடுத்துக்காட்டு, முழு 
படிகநிலையாப்பு (௦1௦௦0/51811116), இடைநிலைப் படிக 
நிலையாப்பு (140000454811146)) கண்ணாடி நிலையில் 
(213589 07 195116) உள்ள யாப்பு என்பன, 

. ” மூன்கூறியதுபோல் .“அனற்பாறைகளின் : யாப்பு 
அறைபாறைகள் உருவாகும்போது (5 உள்ள நிலை முதலில்... கூறிய, wee 

, முழுநிலைப் படிக _யாப்பூ



திண்மைநிலை (1858176) அ௭டுருவிய 
பாறைகளிலும் இரண்டாவதாகச் கூறப்பட்ட இடை 

நிலைபடிகயாப்பு, வெளி உமிழ் பாறைகளில்(61105146) 

சில இடையாழப் பாறைகளிலும் (some hypabyssal 

rocks) காணப்படுகின் நன. கடைநிலையான 

கண்ணாடி (218883) or 3211௦6) நிலைப்படிகம் பெரும் 

பாலும் எரிமலைக் குழம்பில் காணப்படுகின்றது. 

முழுபடிகநிலை மெதுவான சீராக படிகமாதல் முறை 

யைக் குறிக்கின்றது. எனவே, இதில் காணப்படும் 

கனிமங்கள் பரும் : பரல்களாகவும் (0௦8156 grained) 

இடைநிலைப் பரும் பரல்களாகவும்(ய60100 221060), 

நுண் பரல்களாகவும் (1106 த£1163) காணப்படும், 

. அப்பானைட்டு யாப்பு (3ங்கார்(10)- என்பது நுண் 

பரல் யாப்பைக் குறிப்பது, இதில் தனித்தனிக் கனி 

மங்கள், கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்படிகங்களாக 

இருக்கும், இவை பெரும்பாலும் எரிமலைப் பாறை 

களான அண்டிசைட்டு (80065116)) டோலரைட்டு 

(dolerite), நோரைட்டு . (௩௦116) ஆகியவற்றில் 

காணப்படுகின் றன. ' 

காப்ரோ (230௦10), அப்லைட்டு \(aplitic) 

இரானைட்டு' (granatic) ஆகியவை தன்உரு 

வாக்க யாப்பைப் பெற்றிருக்கும். . அனற்பாறைகள் 

படிக ௨ருவ வகைப்பண்புகள் இல்லாமல் காணப் 

பட்டால், அவற்றை அல்படிக வடிவமற்ற மணிகள் 

(allotriomorphic granular) என அழைப்பர். இதற்கு 

எடுத்துக்காட்டாக : அப்லைட்டு (௨01116) என்ற 

பாறையைக் காட்டலாம், அவ்வாறு அல்லாமல் தன் 

உருவாக்கப் (14101001ற11௦) - படிக வடிவ வரைகள் 

மிகுந்து காணப்பட்டால் அவை பொதுத் தன்னுரு 

வாக்க மணிகள் wry (paridiomorphic granular 

texture) என அழைக்கப்படும். இதற்கு எடுத்துக் 

காட்டாக. காப்ரோ (gabbrro) நோரைட்டு 

(8௦116) என்ற அனற்பாறைகளைக் கூறலாம். : 

_- அவ்வாறன்றி ஒன்றுக்கொன்று பலவகைத் தன் 

னுருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவ்வகை யாப்பு 

கள் இடைத்தன்னுருவாக்க மணிகள் யாப்பு(13ற141௦- 

ற௦ரற௱்ர6) என அழைக்கப்படும். இதற்கு எடுத்துக் 

காட்டாக, கஇரானைட்டு வகைப் பாறையைக் காட்ட * 

லாம். இதில் இரும்பை உட்கூறுகளாகக் கொள்ளக் 
கனிமங்கள் தன்னுருவாக்க நிலை யாப்பு உடையவை 
"யாகக் காணப்படுகின் றன. 

. சளடுருவிய -பாரறைகளின் யாப்பைப் பார்க்கும் 

மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, இவ்வகை கட்ட. 

மைப்பு யாப்புகள் இரு கனிமங்கள் ஒருங்கமை படிக 

மாகும்போது தோன்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகப் 

. ஃபெல்சுபாரும் குவார்ட்சும் ஒருங்கமை படிகமாகும் ' 

போது கிராபிக். கிரானைட்டு : என்ற. அனற்பாறை : 
pte Py 

ல் ஸ்.“ இடு பூ mee oat பபச Ble * 

(intursion) ் 
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வகை உருவாஇன்றது, காண்க, கிராபிக் கிராளைட்டு 
(graphic granite). 

சல கனிமங்கள் சிறு மணிகளாகப்(20811 2121௦8) 
பெருமணிகள் நிறைந்த கனிமத்தில் பொதிந்து இருந் 
தால் இல்வகை யாப்பை நுண்ணமர் பருந்திரள் 
(poikilitie texture) என அழைப்பர். இதற்கு எடுத் 
துக்காட்டாக டோலரைட்டு (40161116) என்ற பாறை 
யைக் காட்டலாம், ் 

பாறைக் குழம்பு வெளியே உமிழப்படுவதற்கு 
முன்பே கனிமங்கள் படிகமாகி முதலில் படிக 
நிலையை அடைந்த கனிமங்கள் அனற்குழம்பில் 
மிதந்து கொண்டு காணப்படும். அந்நேரத்தில் 
திடீர் குளிர்நிலையில் பருஅமர் நுண்திரள் பிரிதல் 
(porphyritic seggregations) sdog பெரும் பரல் 
யாப்பு (phenochysts) உண்டாகிறது, அதாவது 
படிக. நிலையடைத்த கனிமங்களில் ' பருஅமார் Ber 

காணப்படுவது, Boor (porphyritic) இதற்குப் 

  

படம்- 11, இடைநிலைப் படிக உருவாக்க யாப்பு 

பெரும்பரல் யாப்பு (2160009515) எனப்பெயர், இக் 
கட்டமைப்புகள் இயல்பாக வெளி உமிழ் பாறைக் 
குழம்பில் காணப்படும், மேலும் இவை பாறைக் 
குழம்பு படிகமாதலின் புற வேதியியற் சுழலைப் 

. பொறுத்து மாறுபடும், 
போதுபெக்கமடைட்டுவகை(002

01811110) என்ற யாப்பு . Tbe ல் 

பாறைக் குழம்பு இடீர் என்று குளிர்ச்சியடையும் 
போது கண்ணாடி. போன்ற பாங்கில் கனிம நுண் 

கருக்கள் (2101011(65) பல அளவில் பொதிந்து 
காணப்பட்டால் : ' அவ்வகை £ப்பைப் பருஅமர் 

vt 

aM 

நுண்திரள்: யாப்பு (microlites “Yexture) அல்லது ' 

& 

he
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படிங்க இலம் Bn de gy Berke. பிட டுப்க ae! 
படம் 14: வாதுமைக் கொட்டைத் துளை நிரப்புக் கட்டமைப்பு 

2௭ 
ad . பன ஹெ 

ட பவி டம்” பிரம oe a Dc eS : 
ar) ஷ் “ we eer ட்டு EME 8 SS ல் apes wo wh ட்ட 5 Von eG al mo ce pees ae நட்ட அ 
ன 1! b 1 ல பட Hes ஷீ வகிக் ம * ஸ்வட் பரமா விடு ம te SNR ய் சம் Ta PED ot (mingra மே 1308) என்பா. பப்ப மு வழ்க யாப்பு , (vitrophyric , texture) stg» கண்ணாடி. ் இஜ்வாறு . ஒரு பாறையில் கனிம நுண் கருக்கள் :, 

மிகுந்து . சரணப்பட்டால். | அதை :இடுக்கமை யாப்பு 
(interstitial texture) sxsir mid, கண்ணாடிப் பாங்கு 
மிகுந்து காணப்பட்டால் அதைப் பளிங்கு “வகை 

ச் 

  

யாப்பு. (213359. (௪(076) .என்றும் அழைப்பர், இவ் 
வகை கண்ணாடி 'யாப்பு, காணப்பட்டால் | HOME) 
திடீர் திடீர் என்று குளிர்நிலையை அடைந்ததையும், 
நச்சு வாயுக்கள் வெளியேறிய நிலையையும் குறிக்கும். -



: தண்ணிய நிளைக் கட்டமைப்புகள் (833176 * 
texure) முழுவதும் படிகநிலையை (901௦௦00081211102) : 
அடைந்த மணிப் - பாறைகளைக் (81800142 rocks) 
காட்டுவதாகும். பாறைக்குழம்பின் பாய்வு நிலையைப் ~~ 
பொறுத்து நீர்மக். கட்டமைப்பு _ (fluidal structure) 
௨உடையதாய்க் காணப்படும் வாதுமைக் " கொட்டை : 
போன்ற துளைகள் "நிரம்பி உள்ளதால்” வாதுமைக் 

கொட்டை துளை நிரப்புக்கட்டமைப்பு(204200101081.. ...... 

structure) g.ari_nilpgs. quoureonaold solid 
கள்; ஒரு தனித்தனிக் குழாய்களாகப் பிரிந்து காணப் 
பட்டால் அது: டெக்சைட்டிக் கட்டன்மப்பு (texitic 
structure) என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

அனற்பாறைகளின் ” வேதியியல் ' கனிம உட்கூறுகள் :- - -: 

'அனற்பாறையிலுள்ள வேதியியல் உட்கூறுகள் 
அளவிலும் உள்ளடக்கத்திலும் மாறும். இயல்புடை 
யன, இவ்வகைப் பாறைகளில் பல்வேறுபட்ட Gus. 

யியல் தனிமங்கள் மாறுபட்ட அளவில் காணப்படும், ' 

அனற்பாறைகளின் “உட்கூறு ஆக்சைடு (0 சிலிக்கா - 

(81),அ.லுமினியம் (க1), இரும்பு (16), கால்சியம் (Ca), 

மக்னீஷியம் (282) பொட்டாசியம் (K), சோடியம் ... 

ஹைட்ரஜன் (11) ஆகிய * (Na), டைட்டானியம். (1), 

முதன்மைத் தனிமங்களால் ஆச்கப்பட்டுள்ளது. 

இவை “எல்லாம் "பாறை “: உருவாக்கக் - கனிமங்கள் - 

( petrogenic elements) எனப்படும். 

'அனற்பாறையின். வேதியியல் உட்கூறுகள் அட்ட : 

வணையில் தரப்பட்டுள்ளன பக்கம் (698). a 

‘eraiv. "நக்கோல்ட்சின் (Nockolds, S.) 1954 ஆய் 

வில்' பொதுவாக ' அனற்பாறையின் வேதியியல் 

உட்கூறைக் கொண்டு. தாய்ப்பாறைக் குழம்பின் 

வேதியியல் , உட்கூறை இனம் - 
முடியாது எனத் தெரிய ் வந்தது, - 

குளோரின், Lh en fle நீர்மம்,” 

அமிலம் வளிம நிலையில் வெளி 

ஏனென்றால் 

ஆஇயவை' 

யேறிவிடுவதால் உண்மையான தாய்ப்பாறைக் குழம் _ 

பின் வேதியியலின் உட்கூறினின் று 'அனற்பாறையின் - 

வேதியியல் உட்கூறு மாறுப்ட்டு இருக்கும், அனற் 

பாறையின் கனிம உட்கூறுகளும் மாறுபட்டுக் காணப் _ 

படும். ஃபெல்சுபார் -:. குவார்ட்சு, ஆம்பிபோல், 

பைராக்கன், அபிரகம், ஆகியவை; மிகுந்தும், ஆலி 

வின், நெஃபிலின் (nepheline), லூயிசைட்டு (150016), ட் 

மெக்கனடைட்டு (magnetite), அப்படைட்டு மற்றும் 

பிற) அருகிய கனிமங்கள் குறைவாகவும் காணப்படும். 

700 அனற்பாறை வகைகளை ஆராய்ந்த போது 

அதில் கிடைத்த சராசரி கனிம விழுக்காடுகள் பின் 

கண்டுபிடி க்கு. 

 “தார்பானிக் ' '” 

வருமாறு::ஃபெல்சுபார் 60%, குவார்ட்சு 12%, ஆம்பி . 
போல், பைராக்சின் ? 17.7 அபிரகம் © 4%, wih 

வகை 2” சிலிகேட்டுகள் 6%); எஞ்சிய: கனிமங்கள்... 

1%, இவற்றின் 'ப்தொகு மொத்தம் 100%. 

ஆகும்..? கனிம வகைபாடுகளில் முதன்மைப் பாறை” 

ஆக்கக் * கனிமங்கள் |. பாறையின் :., பெரும் பகுதி : 

யாக அமைகின்றன. இரண்டாம்தரக் ; கனிமங்கள் ச 

4 ம் ப் ர டய 2 

ய றன. சிற்சில. 

"வின் மேலும் மற்ற கனிமங்கள். 

TN க்ஷ 

அனற்பாறைகள் 697 
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- ஆலிவின்   
  

.. படம்.15, அனற்பாறைகளின் கனிம உட்கூறுகள் 

பாறையில் குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுின் 
சமயங்களில் இவை இல்லாமலும் 

போகலாம், அனற்பாறையில் முதன்மைக் கனிம 
மாகக் குவார்ட்சு, பொட்டாஷ், ஃபெல்சுபார்கள், 
பிளேஜியோகிளேசு, லூயிசைட்டு, நெபிலின் (06015 
line), பைராக்சின், ஆம்பிபோல், அபிரகம், அலி 

 தர்க்கான் ட டைட் 

டனைட்டு, ஆர்த்னதட்டு (011116), குரோமைட்டு,' 
பைரைட்டு, மேக்னட்டைட்டு முதலியவைகள் அருகிய 

கனிமங்களாக அனற்பாறையில் காணப்படுகின்றன. 
சிலிக்கா, 'அலுமினா அதிகம் உள்ளடக்கிய கனிமங் 

“களை சியாலிக் (31811௦) என்பர், இவை மென்னிறம்-: 
(1600001811) பெற்றன; மக்னீசியம் (2), இரும்பு 
(06), உள்ளடக்கிய தனிமங்களை oGuds (femic) 
என்பர். பாறைகளில் இவை மிகுந்து காணப்பட்: 

டால் அவற்றில் ஆழ் நிறம் (061002811௦) உள்ள 
- வற்றை - ஆழ்நிறப்.. பாறை என்பர்... அனற்பாறை 

யில் கிடைக்கும் கனிமங்களை அவற்றின் உருவாக்கத் 
தைப் பொறுத்து முதன்மைப் பாறைக்: குழம்பு 

(primary magmatic), இரண்டாம் வகைப் பாறைக் 
குழம்பு என்றும் பிரிக்கலாம், முதன்மை ' வகைக் 
கனிமங்கள் பாறைக்குழம்பு படிகமாதலால் உண்டா 

தின்றன. இரண்டாம் வகை கனிமங்கள், முதன்மைக் 
கனிமத்தில் ஏற்படும் உருமாற்றத்தின்போது 

தோன்றுகின்றன. ட் : 

உட் எடுத்துக்காட்டாக ் முதன்மைக்: கனிமமான 
பிளேஜியோகிளேசு உருமாற்றம் அடையும், போது 
'செரிசைட்டு (561101(6), சயோலைட்டு (260116) ஆகிய 
இரண்டாம் தரக் கனிமங்களும், பைராக்சின், ஆம்பி 
போல் ஆலய முதன்மைக் கனிமங்கள் உருமாற்றம் 

' 
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ர ட ர ஒர ன கை அதத த ட ரர் 

அடையும்போது,  குளோரைட்டு (1௦1116) எபி 

டோட்டு (614௦16) ஆகியவையும் உண்டாகின்றன. 

செரிசைட்டுடாக்கம், சயோலைட்டாக்கம், செர்பன் 

டினைட்டாக்கம், குளோரைட்டாக்கம் ஆகியவை 
இரண்டாம்வகைக் கனிமங்களை உருவாக்கும் செயல் 
முறைகள் அகும். உட் 

அண்மைக்காலத்தில் இரண்டாம் தரக் கனிமங் 
கள் எல்லாம் பாறைச் சிதர்வால் (9621167102 017001) 
உண்டானவை என்றும், அனற்பாறை படிகமாத 
லுக்குப் பின் நீர் வெப்பக் சரைசல்களின் வேது வினை 
யால் ஏற்பட்டன என்றும் கணித்துள்ளனர். 

நூலோதி 

1. Milovsky, A.V., Mineralogy and Petrography, oo 

Mir Publishers, Moscow, 1982, t க : 

2 Holmes, A., Holmes, D.L., Holmes Principles 
of Physical Geology, ELBS & Nelson, London., 

1985, : : . 

3, Hatch, F.H., Wells, A.K., Wells, M.K., Petro- 
logy of the Igneous Rocks, CBS Publishers aod 

Distributors, Delhi, 1984, 

4, Best, M.G., Igneous and Metamorphis Petro- 

logy, CBS Publishers and Distributors, Delhi, 

1986, ! ட 

5, Tyrell, G.W., The Principles of Petrology, BI 
Publications Pvt. Ltd., Delhi, 1985, : 

அனற்பாறை வகைப்பாடு 
ர . உட oa 

அனற்பாறைகளை (1206015 1008) ஆழத்தின் அடிப் 
படையில் ! மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை 
1) ஆழ்நிலைப்பாறைகள் (01010110 00%8 0 intrusive 
70015) 2) இடையாழப் பாறைகள் (1302038521 1001), 

3) வெளி.உமிழ்வுப் பாறைகள் : (6௧111516 rocks) 
என்பனவாகும். விரிவான வகைப்பாட்டை முதல் 
இரண்டாம் அட்டவணைகளில் காண்க (பக்கங்கள் 
700, 701/.. ட 

| 
ஆழ்நிலைப் .. 

மிக அதிகமான ஆழத்தில் படிகமாவதால் தோன்று 
இன்றன. | அதிக ஆழத்தில் அழுத்தம் அதிகமாக 

இருப்பதால் பாறைக்குழம்பு படிகமாதல் நீண்டகாலத் . 

திற்கு மெதுவாகநடைபெறுகறது, எனவே இப்பாறை 

i 
i 

, திரள்படிக 

பாறைகள், . ஆழ்நிலைப்பாறைகள் _ 

அனற்பாறைகள் வகைப்பாடு 699 

கள் படிக அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. படிகமாதல் 
மிகவும் மெதுவாக நடைபெறுவதால் படிகங்கள் 
மிகப் பெரியனவாகக் காணப்படுகின்ற. இப்பாறை 
களில் கனிமப் பொருட்கள் ஒன்றையொன்று பின்னிக் 
கொண்டிருக்கும். ஆழ்நிலைப் பாறைகளுக்கு எடுத்துக் 
காட்டாக, கிரானைட்டு, சார்னக்கைட்டு, பெக்ம 
டைட்டு, டயரைட்டு, சயனைட்டு, காப்ரோ போன்ற 
வற்றை கூறலாம். இவற்றில் குவார்ட்சு, ஃபெல்சுபார், 
அபிரகம், பைராக்கின் ஆர்ன்பிளெண்டு போன்ற 
கனிமங்கள் கலந்துள்ளன. சார்னக்கைட்டு கற்கள் 
சாலைகள் அமைக்கப் பயன்படுகின்றன. இவை 
பல்லாவரம், ஆனைமலை, நீலகிரி, சேர்வராயன் 
மலை ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன. 

இடையாழப் பாறைகள், சிலசமயங்களில் ஆழ் 
நிலைப் பாறைகளும் எரிமலைப் பாறைகளும் கூட 

துண் இழைமை (porphyritic texture) 
கொண்டுள்ளன.தஇரள்படிகப் பாறைகளில்ல கனிமப் 
படிகங்கள் பெரியனவாகவும் - சீராகவும் வளர்ந்து 
உள்ளன. இவற்றைப் பொதிபடிகங்கள் என்றும் 
இவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள படிகக் காரையைப் (2௦ய0 
855) பொதிபொருள் அல்லது பொதி காரை 
இழைமை (2111) என்றும் கூறலாம், இவ்வகையான 
பாறைப் படிவுகளை இடையாழப்பாறைகள் crews 
கூறப்படுகின் றன. 

வெளிஉமிழ்வுப் பாறைகள், பாறைக்குழம்பு புவியின் 
மேல்பகுதியில் வந்து குளிர்ந்து உறைவதால் தோன் 
றும் பாறைகள் வெளி௨உமிழ்வுப் பாறைகள் ஆகும், 
எரிமலைப் பாறைகளை,வெடித்து மேல் எழும் வகை 
என்றும், ஓசையின்றி அமைதியாக மேல்எழும்பும் 

ட வகை (0184 (706) என்றும் இரண்டு பிரிவுகளாகப் 
_ பிரிக்கலாம். வெடித்து மேல்எழும் வகைப் பாறையில் 
பாறைக் குழம்பு, நீராவி, வளிமம், கற்கள், eA, 

. சாம்பல் ஆகியவை பெருமளவில் மிகவேகமாக வெளி 
வருகின்றன. வீசியெறியப்பட்ட கற்கள், தூசுகள், 
சாம்பல் ஆகியவை எரிமலைவாமயைச் சுற்றிப் படிந்து 
எரிமலைக் கூம்பு தோன்றுகிறது. இதற்கு மாறாக 
ஓசையின்றி அமைதியாக எழும்பும்: வகையில் ஏரி 

- மலைக்குழம்பு வெளிவந்து பல நூறுகலோமீட்டர்கள் 
பரவிஅதிகதடிப்புள்ள அடுக்காகஉறைகிறது. எடுத்து 

் காட்டாக, தக்காணப் பீடபூமியில் படிந்த தக்காண 
பசால்டைக் கூறலாம், : 

பாறைக் குழம்பு புவியின் : மேல்மட்டத்திற்கு 
வரும்போது காற்றின் அமுக்கத்தஇுனால் திடீரென 
வெப்பத்தை இழக்கிறது. எனவே இது விரைவாகக் 
குளிர்ச்சியடைந்து உறைகிறது, அதனால் பகுதிகள் 
வளர்ச்சியடையாமல் உள்ளன. இிலசமயங்களில் 
படிகங்களற்ற கண்ணாடி போன்ற பொருளாக 

ப
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(௫௦108010 21358) உறைகிறது. கண்ணாடிப் பாறை 
களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக, அப்சிடியன் (obsidian), 

இரிப்சின் பாறை (711௦, 80006) ஆகியவற்றைக் குறிப் 

பிடலாம்.அப்சிடியன் குறிப்பாக கண்ணாடி போன்று 
காணப்படுகிறது, கிரிப்சின் பாறை பமழுப்புநிறத் 

துடன் ஒளிவீச்சு உடையதாக இருக்கிறது. எரிமலைக் : 

குழம்பு உறைந்து தோன்றும் பசால்ட்டு இதற்கு ஓர் 
எடுத்துக் காட்டாகும். மற்ற எரிமலைப் பாறைகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டாக, டாகிலைட்டு, . “. நுரைக்கல், 

சயோலைட்டு (10116) ஆகியவற்றைக் . குறிப் 
பிடலாம். a ° ட்ரம்! 

மேலே கூறப்பட்ட ஆழத்தைப் பொறுத்த வகைப் : 
பாடு மட்டுமன்றி அனற்பாறையிலுள்ள வேதியியல் 
உட்கூறுகளைச் சார்ந்த வகைப்பாடும் வழக்கில் 
உள்ளது. நீண்டகாலத்திற்குப் பலவகை வேதியியல் 
மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள தால் பலவகை 
நிலையை உடைய ; பாறைகளை நாம் இயற்கையில் 
காண்கிறோம். முதன்மைநிலை (primary), Q)7--Onw 
ஆக்கநிலை (diagenetic), ugmeaacdHMane (green- 

stene 94226) ஆகியவை வெளி உமிழ்வுப் பாறைகளில் 
தெளிவாகக் காணப்படுகின் றன. முதன்மை நிலையில் 
கனிமங்கள் எவ்வித மாற்றமும் அடையாமல் தூய்மை 
யாகக்காணப்படுகின்றன. இரட்டுறல் ஆக்கநிலையில் 
பாறைகள் வேதிச்சிதைவால் பழுப்பு மற்றும் குன்றிய 
நிலைப் பாறைகளாக, மாற்றப்படுகின்றன. பச்சைக் 

aw (greenstone) நிலையில் பாறைகள் முற்றும் சிதை 
வற்றுக்காணப்படும். சிறப்பாக இந்நிலையைக் காரப் 
பண்புடைய அனற் பாறைகளான பசால்ட்டிலும் 
காப்ரோவிலும் ஏற்படும் குளோரைட்டு ஆக்க 

நிலையில் காட்சி அவிக்க. 
| 5 
ப 

எப்படி. இருந்தபோதிலும் இதன் நிலைப்பு 
(preservation), “g7ieno (freshness) ஆகியவற்றைப் : 

; 

பொறுத்து வெளிஉமிழ்வுப் பாறைகள் ஒரே வேதி | 

யியல் உட்கூறு உடையவையாக இருந்தாலும் பல * 

வேறு பெயர் இட்டு அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக் 

காட்டாக, குறைவாக வேதியியல் சிதைவுக்கு உட் 

படுத்தப்பட்ட வெளி௨உமிழ்வுப் பாறையான இடை 

நிலை அனற்பாறையை ஆண்டிசைட்டு என்றும் அதிக 

அளவு வேதிச் சிதைவடைந்த . இடைநிலை அனற் 

பாறைகளைப் பார்ஃபிரைட்டு (00100101166) என்றும் 

- அழைப்பர். குறைவான ' வானிலை வேதிச்சிதைவுற்ற 

பாறையை இளமையான . வயது உடைய: பாறை 

(age or ceno type varieties) என்றும் அதிக அளவு 

வேதிச்சிதைவுற்ற பாறைகளை முதிர்ந்த வய 

. துடைய .(01042 10 age or paleo type) பாறைகள் 

என்றும் கூறுவர். [ 

அனற்பாறைகளின் வேதியியல் உட்கூறு வகைப் 

பாட்டில் இன்றியமையாதன குவார்ட்சுஃபெல்சுபார், 

ஃபெல்சுபதாய்டுகள், இரும்பற்றக். கனிமங்கள் 

ஆயன வாகும். நுண்ணோக்கியின் உதவியால் அனற் . 

பாறையின் கனிமச் வலைக் காணும்போது துல்லி 

யமான முறையில் அனற்பாறைகளின் வேதியியல் 

உட்கூறைத் தீர்மானிக்கலாம். : ‘ 2 
_ 

் அனற்பாறையின் ' வேதியியல் பண்புகளை 

ஆராயும்போது நம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது 

அவ் வனற்பாறையில் அடங்கியுள்ள சிலிக்கானின் 

(811108) அளவே, இதனை அளவுகோலாகக் கொண்டு 

அனற்பாறையைக் குள்ளி. பொதுவாகப் UGS 

கலாம், ர | 

விரிவான  வகைப்பாட்டை 'அனற்பாறை வகைப் 

பாட்டு மூன்றாம் அட்டவணையில் காண்க , (பக்கம் 

702)... ட், ட்ட | ் 
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P ௩ 

4 3 
i : 

  

boda 
| | 

மிகுகார அனற்பாறை 
1 

அடிப்படைக் காரை அனற்பாறை 

இடைநிலை அனற்பாறை 

அமில அனற்பாறை 

ஆல்காலிக் காரஅன ற்பாறைகள்     
58 விழுக்காடு வரை இருக்கும் 

1 1 

சிலிக்கா அளவு 45 வழுக்காடுக்கம் 

குறைவாக அமையும் 

+ 
1 t 

1 

i 

சிலிக்கா அளவு 45 விழுக்காடு முதல் 

சிலிக்கா அளவு -52 விழுக்காடு முதல் 

65 விழுக்காடு வரை இருக்கும் 

சிலிக்கா அளவு 65 வீழுக்காடு முதல் ' 

7ம் விழுக்காடு வரை இருக்கும் 

சிலிக்கா அளவு 20 விழுக்காடு வரை | 

அமையும்   
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ல ் சடுருவியன உ ய ; 

_ வகை (ஆழ்நிலைப் வெளி மிழ்ந்தன கனிமங்கள் 
பாறைகள்) 

ஸகல 

சிறிதே. பெரிதும் தன்மைக் ளை அல்லது சண்டாம் வகைக் 

மாற்றம் மாற்றம் ் கனிமங்கள் i . அரு தனிமங்கள் இரம்ங்கள் 
அடைத்தன ் அடைந்தன : ் 

4) மிகுகாரப் டுளைட்டு 2 ல் த . . oe ச 
் 7 . HRs 100 % மேக்னடைட்டு, டுல் செர்பன்ட்டினைட்டு 

பயம basic) | (0015) முதல் 85% வரை மனைட்டு,குரோமைட்டு | (8610620119116) 

19 |e ் பைராக்ின் 0 % ன்பீனல்,ஃபிர்ரோட் உராலைட் 

ட 35 ந வரை டட cpytrbatite) orslite) 

' . . ௨1-39 ளாரைட்டு 

i பெரிடோட் ஆலிலின் 70 % % 4 feblorite) 

லட [டைட்டு முதல் 30 % வரை மாக்கல் 
Oo (peridotite) பைராக்ன் 0% (talc) 

mos ் மூதல் 30 ந வரை 

anne ல் பைராக்ின் 100 % 
ova ட் ல் 909 

் {| (pycoxenite) ™ க் cee oer 
. . முதல் 10 % வரை 

8) அடிப்படைக் . | காப்ரோ பசால்ட்டு டயாபேஸ் காரப்பிளஜீயோக்களேசு ர்த்தோக்கே ல்பைட் ச தா னு, பைட்டு, 

ப காரப் 1(28000) (basalt) (diabase) 50% முதல் 70 % வரை அவரார்ட்ச அப்பட பிட] முசோரைட்டு, 

toany i . அல்லது மக்னைட்டு டைட்ட கராமைட்டு. 

(basic) பசால்ட்டு 1 பைராக்ன் 25% . னட்டு, டஇல்மனைட்டு மாக்கல், 

- பார்ஃபிரைட்டு| முதல் 850 % வரை ஃபிர்ரோடைட்டு, செருசைட்டு ௬ 
{ (basalt. |: பென்ட்லாண்டைட்டு 
ர porphyrite) | அரிதாக, ஆலிலின் 8 % | (pentlandite) 

பட . wer 10% ome டத இ 

3) இடைநிலைப் |டயோரைட்டு ஆண்டிசைட்டு பார்ஃபிரைட்டிக் | இடைநிலை பிளஜியோ |குவாட்ட்சு 0 % முதல் செருசைட்டு 

: Ge ae (diorte) (andesite) (porphyritic) Bows 50 */. முதல் 255, வரை ° ட (serucite). 

அ) பிளஜியோக் . |... ] ..... ப... | ORR em 70 5], வரை கயோலினைட்டு 

Cre! சைட்டு பார்ஃபி . பொட்டாரியம் பெல்சு (kaollaite) 
உள்ளடக்கப் : : seu | ரைம்டிக் ஆர்ன்பிளெண்டு 70 £], | பார்கள் 0 முதல் 8 £]. சாயிசைட்டு 
பாறைகள் % ' (andesite முதல் 20 “/, வரை வரை, அரிதாக (201416) 

porphyritle) அரிதாக பயோட் அப்படைட்டு, கார்பனெட்டு 
டைட்டு 10 £]. முதல் டைட்டனைட்டு, (carbonate) 
மீத */[, வரை மேகளைட்டு குனோரைட்டு 

ப oleh, ௮ ங் (chlorite) 

5 ‘= 8 . oy cane “உசலெம் ஃபெல்கு [குலார்ட்சு 0], மூதல் செருசைட்டு 
பொட்டாசிய | சயனைட்டு | டிராக்கைட்டு ர்த்தோ பொட்டா 6 முத ரு . 

aa ஃபெல்சுபார் | (syenite) (trachyte) ஃயையா் பார் 50% மூதல் ன் அரை கயோலிளைட்டு 
ப ள்டக்கப் (orthophyre) 70% வரை (சிரீக்கான் zircon) குளேோரைட்டு 

பாறைகள் பட்டு அமிலபிளதயோடளேசு Scum 

7 "4 ட்ட 10% முதல் 30% வரை பேக்னட்டைட்டு 
த ப . 1% = 2% 

ஆர்ன்பிளெண்டு 
1. அரிதாக பயோடைட்டு 

x . 7 40% முதல் . 
வ 3 ‘ - 20%, வரை 

4) அமிலப் இரானளைம்டு லிப்பாரைட்டு நசவார்ட்சு குவார்ட்சு 83 % முதல் 33 அப்படைட்டு செருசைட்டு 

பாறைகள் (granite) (iparite) பார்ஃபிரி வரை ் இர்க்கான் கயோலினைட்டு 
tae டு டல் (quartz prophyry) | - ல ல மேக்னடைட்டு குளோரைட்டு 

eeu CIE Ble ; பொட்டாசியம் ஃபெல்ச டூர்மலின் 

௩, - பார்கள் 989 முதல் : + (tourmaline) 
: * 40% வரை 

ட் ஷ் அமிலபிளஎஜியோகிளேசுசன் :' -* . 
நத % முதல் 25 % வரை 
யயோடைட்டு 5 %% 

i, முதல் 75% வரை 

கடமா அரிதாக, மஸ்கோவைட்டு. -- Mg 

V கட்டட மைக்கா 0 % முதல் 32% 
ட்ட]? வரை 

= UF vy my: . . 
ம a ஆர்ன்பிளெண்டு 

த ல்சலிக்காரப் | நெஃபிலீன் பொட்டாசியம் ஃபெல்சு சர்க்கான்..' ழ் ் 

, Diamar சயனைட்டு பாரகன் 55% மூதல் 65% அடைட்டனனிட்டு BOG : 

ப்ட் : (nepheline வளை... . அப்பளைட்டு சளோரைட்டு 
ti syenite) ப நெஃபிலீன் 13% முதல். ' மேக்னட்டைட்டு யோலைட்டு 

ட நகர் ய 30% வரை 3 (zeolite) 

த vale Ge patel LO: ஆல்கலி பைராக்ின் 
: மற்றும் ஆல்கலி ஆம்பி . 

‘ போல் 10% முதல் 23% ms 
வரை, அரிதாக, பயோ லு 

டைட்டு ட் 

முழுவதுமாக நெஃபிலீன் 
ட ட்ட 7 . உளளடக்கயது 

5 ழ் போனஸைட்டு ்் — _ 
(phooolite) குறைந்த ஜி \ ட 
அளவு சிலிக்கா. aeuwer , - ப   
 



704 அனற்பாறைகள் வகைப்பாடு 

் ்.. ஒமாாட்க்க ” ர் 
மாச்சொககைட்டு கிராளைட்ே undaenmate, eantida 

eas eas ana. கிராசோ பைய கரட்டிகடமயோகரட்ட காப்ரோ eas 
       

  

சயகசட்டி ௨லக 

sang 8mm வ ் ச 3 கடயகரட்டி எச ௨௧௧ “ 

ட் 1 ் ் ் 3 7 a3 aE = ay g - 98 ட beeen 

sie? $9 GPT 111 1] தி 
ட. 88 ட நு tStt oats FE sr 

J! 

311 @c Be to ewge take 31. 84. 
Ae 
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கூறுகளை விளக்கும் வரைபடம்: மேலே "கொடுக்கப் : 
ee | 

we .! பட்டுவ்ளதட' i டச் வ 

_ மூன்றாம் பால களுக்கு இடையில்இடை நிலைப்' 

பாறைகளும் ஏற்பட் 

காட்டாக, இரானைட்டுக்கும் டையோரரைட்டுக்கும் 

இடையில் தோன்றும் பாறையைக்கரானோடையோ Bebe g the 

ரைட்டு (ஐ4௦-0101116) மற்றும் சரானோசயனைட்டு, 

(grano syenite) ஆகியவற்றைக் கூறலாம். பவட 

7 
i 

  

பட 
Maa: 3 

MWh, 
- பிரிக்கலாம். Oe we ae 

| 
.. முக்கியக். . கனிமங்கள் 'பாறைகளிலுள்ள ie Fev 

சணிமங்களளை அடிப்படையாகக் | கொண்டே: அப் ” 

பாறைகளுக்குப்பெயரிட முடியும். இத்தகைய கனிமங் 

வகைகளாகப் 

கள் 'அப்பாறைகளில் . பெனுணிவுக்கு இருப்பவை அனா 

யாகும். ம் THB gis | 
: i me ER ae 

அருகிய கனிமங்கள், சில |! கனிமங்கள்”: சிறு 

அளவில் பாறைகளில் காணப்படுகின்றன. இவற். 

றைக் கொண்டு பாறைக்குப்பெயரிட முடியாது... {tes 
VE ml ட ௮ 2, 

பின்னுறு கனிமங்கள்.- முதன்மைக் ' கனிமங்கள் ” 

மாறுபட்டு , இரண்டாவது தலைமுறையாக Gag 

பொது. அனற்பாறைகளின். சராசரி. கம ம உ்கறு க 

“வாய்ப்புண்டு. --- எடுத்துக்......... 

எண்லளக், கிரானைட்டு.. i 

_ ஃபெல்சுபார் 

eee ae டைய ழு 

  இடைநீறபீபாகறைகம் 

ட்ட] «Gfoduranadt 

  

கனிமங்கள் க்ண்ப்வதுண்று அல்லது பாறைகளின் 

் உட்புழைகளில் கசியும் கனிமக் கரைசல்களில் இருந்து 

சில .... கனிமங்கள் : உட்புழைகளைத் இணித்தவாறு 

உண்டாவதுண்டு.. அவ் பின்னுறு கனிமங்கள் 
கம Bey 

அம a வடட வட 
or we tid 15 

“அரானைட்டு (granite). "திறம் வெள்ளை, சாம்பல் 

Spe, Buse Bont போன்ற வெளிர் நிறமுடையது; 

      

ட ரய வாக 
a ’ at ் ட்ட 

து : பத தத 

bn a athe, : 
’ ட 

| | ! 
கனிமங்கள். சரொனைட்டில் முக்க சுனிமங்களாக 

(ஆர்த்தோகிளேசு) 60 விழுக்காடு 

குவார்ட்சு 20முதல் 40வீழுக்காடுஅமையும்., சிறிதளவு 

. மைக்காவும் ஆர்ன்பிளெண்டும் காணப்படும். மற்ற 

துணைக்கனிமங்கள் அப்படைட்டு; கார்னெட்டு, ATS 

கான், மேக்னைட்டு ஆகிய ் பின்னுறு "கனிமங்களைப் 

' பொறுத்துக் சரானைட்டின் பெயர் பயோடைட்டு 

“ திரானைட்டு, ஆர்ன்பிளெண்டு இரானைட்டு என்று 

வழங்கும். - 1. 1. 
[ i ் 

j jo | | 
கனிமப் 

ஓரே. அளவுள்ள படிகங்களால் ஆனவை, 

॥ 
் ட 

படிகங்கள் புலனாகும் தன்மையன. 

படிசு 

t வ | 
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அளவு சில பாறைகளில் சிறியதாகவும் சிலவற்றில் 
பெரியதாகவும் இருப்பதைக் காணலாம். சரானைட்டு 
பாய்ம அமைப்பு போன்று காணப் படுகிறது. 
ஃபெல்சுபார், ஆர்ள் பிளெண்டு, அபிரகம் போன்ற 

கனிமங்கள் சல இணையான திசைகளில் .. அடர்ந் ' 

இருக்கும். இவ்வாறு உள்ளபோது அந்தக் , கிரா 

னைட்டை வரிப்பாறை (26186) அமைப்பை உடைய 

தாகக் கருத வேண்டும். ஆகன் சிரானைட்டில் வரிப் 

பாறையின் தண்டுகள் அமிழ்ந்துபட்டாற் போல் 

'காணப்படுவதுண்டு. இத்தண்டுகள். கிரானைட்டு 

பாறைக்குழம்பால்  உருக்கப்பட்டு மீண்டும் படிகவய 

மாகாத அகத்தளப் பாறை எச்சங்களே. இவற்றை 

அயலடக்கப்பாறை (௩6001118) என்று கூறலாம். 

‘ 

“ Quént mri @ (pegmatite). கிரானைட்டைப் 

போலவே வெளிர் நிறமுடையவை. குவார்ட்சும் 

-ஃபெல்சுபாருமே இதன் முக்கிய கனிமங்கள் ஆகும். 

மேலும் மைக்கா, பெரில், கார்னெட்டு போன்ற 

தாதுச்களும் டூர்மலின், ஆச்குவாமெரைன், டோபாஸ் 

போன்ற குறைஅணிக்கற்களும் : பெக்மடைட்டில் 

வளர்ந்திருக்கின் றன. ன 

. . பெக்மட்டைட்டு மிகவும் பெருவெட்டான கனிமங் 

சுளால் ஆனது. அகதளப் பாறையினிடையே நுழைந் 

துள்ள .. தாரைகளாசவும் செம்பாளங்களாகவும் 

 பாறைச்சுழம்பு இறுதி இயக்க எச்சமாகப் பின்தங்கிக் 

காணப்படும் கனிம ஊட்டப் பொருள்களான நீர், 

ஃபுளோரின், போரான் போன்ற எளிதில் ஆவியாகும் 

பொருள்கள் நிறைந்த பாறைக்குழம்புகள் பெக்மட் 

PLUS Seng Keren வீளைவிக்கீன்் றன. பெக்மட் 

டைட்டு பிணைந்து வளர்ந்துள்ள . (inter-growth) 

கமை அமைப்புடையது... காண்க,. பெக்மட்டைட்டுஃ 

“எ அப்லைட்டு (aplite). இப்பாறை பெக்மட் 

டைட்டுடனும் இரானைட்டுடனும் காணப்படுகின் 

றது. இதுவும் நரம்பிழைக் கொடிகளாகவும் சிறுசிறு 

செம்பாளங்கலாகவும் 

காண்க, அப்லைட்டு,' 

சயனைட்டு (ஷூஸ/(2);:இது வெளிர் . நிறமுள்ள 

_ புலனாகும் படிகத் துகள்களைக் கொண்டுள்ள ஆம் 

“நிலையில் படிசமாகும் அனற்பாறை. இதன். முக்கிய 

கனிமம் பொட்டாஷ் ஃபெல்சுபார். இதில் சயனைட் 

டுகள். சிலசமயம் நெஃபிலின், சோடாலைட்டு 

போன்ற: ' ஃபெல்சுபதாய்களும் ். கலந்துள்ளன. 

இது பெருமளவில் இடைக்காலிட்டாலும்,' கிடைக் 

கும் இடங்களில் கட்டிடக் கல்லாக பயன்படுகிறது, 

"காண்க, சயனைட்டு. ..., | ன ரர இ, 
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(41:88) காணப் படுகிறது. 
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. சோடியம் மிகுந்துள்ள சயனைட்டு வகையில் 
ஆர்த்தினோக்கிளேசு என்னும் கனீமம் அதிகமாக 
இருக்கிறது. இது ஓர் அழகான அஆல்சுலி ஃபெல்சு 
பாராகும், இதன் வேதியியல் உட்கூறு மைக்ரோகீ 
இளினுக்கும் ஆல்பைட்டுக்கும் இடையே அமையும்: 
இது நீலநிறமான ஒரு வகை .உலோக தநிறமிளிர்வு 
கொண்டிருப்பதால் இப்பாறை கட்டட  அணிக்கல் 
லாகப் பயன்படுகிறது. இதை . லார்விகைட்டு 
(larvikite) என்பர், i 

டிராக்கைட்டு (180146). இது, சயனைட்டின் 
வெளி உமிழ்வகையின் இணை மாற்று. வெளிர் 
நிறமானது. திரள்படிகநிலைக் கனிமப் பாய்வு 
நுண்்இமைமைக் கட்டமைப்புடையது. "வெறும் 
கண்ணுக்குப் புலனாகாத அளவு சிறிய கனிமங்களை 
உடையது. சிலபோது பொதிகாரப் படிகமாகவே 
இருக்கும். ' ன க 

ரயோலைட்டு (rhyolite). இது. : கிரானைட்டின் 

வெளிஉமிழ்வு வகையின் இணைமாற்று (volcanic 
6011781804). ' இதுவும் வெளிர் நிறமானது. இதன் 
'கனிமப் படிகங்கள் மிக நுண்ணியவை. வெறுங் கண் 
'ணுக்குப் புலனாவதில்லை. பாய்வுக் கட்டமைப்பு 

இதன் நுண் இழைமையின் சால்பாகும். இதில் 

தரானைட்டிலுள்ள கனிமங்களே நுண்ணிய அளவில் 

உள்ளன. எரிமலைப் பாறைக்குழம்பு போல வழிந்த 

போது பாய்வு வாட்டத்தில் கனீமங்கள் அப்படியே 

இறுகிவிட்டன. அப்சிடியன், பிச்ஸ்டோன், பியுமிஸ் 

ஆகியவை, ரயோலைட்டுப் பண்பைக் கொண்டுள்ள 

பாறை வசைகள் அப்சிடியன், படிம (21835) உருவீல் 

இறுகிவீட்ட கிரானைட்டுப் பாறை : ௨மிழ்வு 

காரணமாகப் படிகங்கள் உண்டாகும் முன் குளிர்ந்து 

வீட்ட பாறையே. கருப்பான கண்ணாடிபோல் 

இருக்கும் பிச்ஸ்டோனும் அப்சிடியனைப் போன்ற 

படிமப் பாறையே. ஆனால் இதில் சிலிக்கா அளவு 

சற்றுக்குறைந்திருக்கும். காரச்சத்து அதிகமாக இருக் 

கும். பசுமை கலந்த கருப்பான பிச்சுக்கட்டிபோல் 

இருக்கும். பியுமிஸ் என்பது நுரைக்கல். இது எரி 

பாறைக் குழம்பின் மேல் இருந்த நுரை இறுகியதால் 

உண்டாவது. இது உட்புழைகளின் காரணமாக 

தண்ணீரில் மிதச்குமளவுக்கு இலேசாக இருக்கிறது. 

காண்க, ரயோலைட்டு,. 

- டயோரைட்டு (010746). இதில் நுண்ணோக்கியின் 

உதவி கொண்டு காணக்கூடிய அளவுடைய கருநிற 

மான கனிமங்கள் வெவ்வேறு அளவிலிருக்கும்; பின் 

னிப் பிணைந்தவாறு உள்ளன. இது ஓர் ஆழ்நிலை 

- அனற்பாறை, இதன் முக்கியமான கனிமங்கள் பிளஜி 

யோகிளேசு (ஆண்டிசின்) ஃபெல்சுபாரும் ஆர்ன்
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பீளெண்டும் ' ஆகும். டயோரைட்டில் மைக்கா 
வைட்டு ஆர்ன்பிளெண்டு என்று பல வகைகள் 

உள்ளன. டயோரைட்டின் உமிழ்வு இணை மாற்றுப் 
பாறைக்கு ஆண்டிசைட்டு என்று பெயர், காண்க 

'டயோரைட்டு, 

பார்ஃபிரைட்டு (ற௦ரறற்ராரர்ல். கரானைட்டு போல் 

வெளிர் நிறமுடையது, இதில் குவார்ட்சு ஃபெல்சு 
பார், மற்றும் துணைக் சுனிமங்கள் உள்ளன. இது 
Agron yer இடைநிலை அல்லது ௨மிழ்வு நிலை 
யில் உண்டாவதாகும். இதன் நுண் இழைமை திரள் 
படிகநிலையினது, சயனைட்டு, டயோரைட்டு ஆகிய 
பாறைகளின் ' தரள்படிக இடைநிலைப் பாறை 
வகைகளை, சயனைட்டு பார்ஃபிரி, டயோரைட்டு 

பார்ஃபிரி என அழைக்கலாம்.” காண்க, பார் 
ஃபிரைட்டு, ் கு 

'காப்ரோ ் (gabbro). ' டோலரைம்டு _. (dolorite), 

பசால்ட்டு (85210, காப்ரோ இவை மூன்றும் காரப் ' 

பாறை வகுப்பைச் சேர்ந்தனவ. இவை நல்ல சாலைக் 

"கற்கள். இவை பேரளவு அய... மகனீசியக்:' .கனிமங் 

களைக் : கொண்டவை. . : இதனால் .;*- இவை . கரிய 

நிறத்தையும் அதிக அடர்த்தியையும் பெற்றுள்ளன. 

“காரப்பாறை . எரிமலைக்குழம்பு. (basalt . lava) 

- பொதுவாக எளிதில் : ஓடிப் பாயக் கூடியது. , இது 

் கருப்பு நிறமுடையது. முக்கியக் கனிமங்கள் லேப்ர 

டோரைட்டு, அனார்த்தைட்டு,.. பிளஜியோக்கிளேசு 

"வகைகளும்: - ஆகைட்டும் ஆகும்; ,ஆர்ன்பிளெண்டு, 

'பயோடைட்டு போன்ற கனிமங்களும் உடன் சேர்ந் 

துள்ளன. இல்மனைட்டும் அப்படைட்டும் :. துணைக் 

கனிமங்கள், காண்க, காப்ரோ. . 36 

"டோலரைட்டு (dolorite). இது கரிய நிறமுடைய 

- நுண் படிகங்களால் ஆன இடைநிலை அனற்பாறை. 

காப்ரோவிலுள்ள .கனிமங்களே இதிலும் உள்ளன. 
இதில் , அவை குறுக்கு, இழைகளாகவும்' 'இணைச் 
ப்பத் அன்னது (01% sills) காணப்படுகின்றன. 

tei Dae 3 ர ரர உ. உட 

இது- நல்ல சாலைக் கல். இதன்: கெட்டியான 

. தன்மைக்கு காரணம். இதன் உள்ளுறை படிக நுண் 

இழைமையே (0141௦ texture). இது காப்ரோவின் 

இடை நிலையாழ மாற்று. காண்க, , டோலரைட்டு, 
ose 
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”  பசால்ட்டு (125814). இது தகுவன: ,அனற் 
பாறை. பெரும்பாலான எரிமலைக்குழம்புகள் பசால்ட் 
டால் ஆனவை. உலூலுள்ள எரிமலைப் பாறைகளில் 
பசால்ட்டு மற்ற எல்லாவற்றையும்விட 5 மடங்கு 

அதிக. அளவில் உள்ளது. இது பழுப்பு - நிறமுடை 
யது ஆகும், காண்க, பசால்ட்டு. ் 

பெரிடோட்டைட்டு (peridotite) கருதிறமான இது 
ஒரு மிகுகாரச் சூழல்: அனற்பாறை. இதன் 
கனிமப் படிகங்கள் பருவேட்டானவை,. ஒரே அள 
வானவை. ஆலிவினும் பைராக்சனும் முக்கியக் கனி 
மங்கள். ஆம்பிபோல் சிறிது ௨-ண்டு. இதில் ஃபெல்சு 
பார் இல்லை. மேக்னட்டைட்டு, மைக்கா ஆகியவை 

துணைக் கனிமங்கள், பாறை முழுவதுமே ஆலிவி 
னால் ஆனபோது இதை டூனைட்டு. (ausite) என் 
பா். காண்க, பெரிடோட்டைட்டு, 

சார்னக்கைட்டு (௦8௮௭௦௦4416). சென்னை நகரில் 
உள்ள கருங்கல் ஒருவகை சார்னக்கைட்டு பாறையே, 
பல்லாவாரம் சார்னக்கைட்டின் ௨௬ புலனாகும் 
சார்னக்கைட்டு பாறை சிக்கலான முறையில்' ஆம் 
நிலையில் உண்டாகியிருப்பதால் அனற்பாறைகளின் 
இயல்புகளையும் உருமாற்றப் பாறைகளின் இயல்பு 
களையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ளது. காண்க, சார்னக் 

கைட்டு, , . , 

பாறை 'கருநிறமானது. . கனிமங்கள் பருவெட் 

டானவை, படிகங்கள் ஒரே அளவுடையவை, .கிரா 
னைட்டு போலவே குவார்ட்சு ஃபெல்சுபாரை முக்கிய 
கனிமங்களாகப் பெற்றுள்ளது. :கிரானைட்டில் இல் 

லாத ஹைபர்ஸ்தீன் இதில் கட்டாயமாகக் காணப் 
படுவதால் இதை ஹைபார்ஸ் தன் கிரானைட்டு என்றும் 
அழைக்கலாம். இதிலுள்ள குவார்ட்சு நீலம் . அல்லது 
சாம்பல் நிறமானது. இதில் சாம்பல் அல்லது கருநிற 
மான : ஃபெல்சுபார்: ஒரு. மைக்ரோகிளின் வகை. 
ஆகவே, பாறை குழம்புக் : கிரானைட்டைப்போல் 
"வெளிர் நிறமாய். இல்லாது கருநிறமாக இருக்கும், , 

உ ழு, இராடி 

- நூலோதி .. : - ன ரர இ ர த் 
எழ oe 

1. . Smironov, V.L., Geology of Mincral "Deposits, 
‘Mir, Publications, Moscow, 1976. | 

we ட்டு 3. ் 

2: : Shand, S.J., Earth- Core Geology, University of 
Madras, Madras, 1956. 

* aw 

3. பவ 

os" gine G, Yakushova, AL Physical Geology, 

டா NEG. Publish ers, Moscow, 1967. . ் 
cu, 

க, “Milovsky;, A. Ve, Mineralogy and. ‘Petrography, 

Mir Publishers, Moscow, 1982,



தது பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1978. set 

5. ஆனந்த், ம.௪,, பொதுநிலப் பொறியியல், தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1976. 

6, ஆனர்க்,. ம,ச. _ Gur uiiingrhasen நிலப்பொதி 
. _ மியல், தமிழ்நாட்டுப் UT Be . நிறுவனம், 

இரண்டு 1976, ef எட விட்டுத் 

ர்க Been ei, opin tai alpen ge 
உட 

உ 

wee hoya 

eee ge EE bo PR ர. “ 

அனாடிர் வளைகுடா 
ட்ட ப 

இந்த வளைகுடா சோவியத் நாட்டின் வடகிழக்குப் 
பகுதியில் : (77,, 64. 25  வடக்கு;:177, 20. கிழக்கு) 

பேரிங் “கடலில் ., வடமேற்குப் ::: பகுதியாக: . அமைந் 
துள்ளது. -இவ்வளைகுடாவின் .முகப்பு சுமார் (400 

Aa, மீ, , அகலமுடையது. மேற்கில் : இவ்வளைகுடா 
By ies. MAGQLT,  Kmrgt « ஆற்றின்... கழிமுகம் 
வரையிலும் பரவியுள்ளது”. அனாடிர் வளைகுடா 
அண்டில் 10 மாதங்கள். வரை:மிதவைப்: பனீக்கட்டி. 
யால் மூடப்பட்டும்,- ஆகஸ்டு, செப்டம்பர்த் இங்கள் 
களில் பனியற்றும் காணப்படுகின்றது. சைபீரியாவின் 
அனாடிர், மலைத் ... தொடரிலிருந்து... வரும் அனாடிர் 

ஆறு தென் கிழக்காக ஓடி இவ்வளைகுடாவில் கலக் 

Her Sy. | 'இவ்வாற்றின் - கழிமுகத்துற்கருகில் - நிலக் 

கரியும் 50-5 மூலப் பொருள்களும் கிடைக்கின் றன. 

் wey Bank OT மு. பரத் 

5 Qametorge raysaahe அமைந்துள்ள அனா 

டிர் என்ற: சிற்றூர் சுகோட்ஸ்கி தேசிய ஓரக் கிழக்கு 

ஆட்சித் தலைமையகமாகும்; 'இவ்வூரிலிருந்து விலாடி. 

வோஸ்டாக்கிற்குப் - படகுகள் மூலம். போக்குவரத்து iiss 

நடை. பெறுகின்றது. 
i 

at 
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6 ் 

அனாப்சிடா (808ற5102), ஊர்வன (16113) வகுப்பில் 

அடங்கும் ஒரு துணைவகுப்பு. இத் துணைவகுப்பைச். 

அடிச் 

a 
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சேர்ந்த களர்வனவற்றின்., மண்டை ஒட்டில், பொட் 
டுத் துளை '(160ற012] 10558) இல்லை: இத் துணை 
வகுப்பு . வரிசை (1) காட்டைலோசாரியா (coty— 
losauria), cudleng (2) கஇிலோனியா (chelonia) என்னும் 
இரு உப்சைகளாசப் பயக் பிரித்கப்பட்டுள்ளது. 

aH 

வரிசை ‘( 1) காட்டைலோசாரியா.. அற்றுப்போன 
சிறப்பினங்கள் (extinct species) - இவ்வரிசையில் 
இடம் பெற்றுள்ளன, இவை கார்போனிஃபெரஸ் 
&7 05 §v (carboniferous. period) - தோன்றி டிரை 
யாசிக் காலத்தில் (17148810 . ற₹₹1௦04) மறைந்தன. 
இவற்றை “அடிப்படை: senieven’? (stem reptiles) 
என்பர். | இவற்றிலிருந்துதான் : பிறவகை  உளார்வன 
தோன்றின எனக், கருதப்படுகிறது. இவை. 'லாபிரிந் 
தோடாண்ட். இருவாழ்லிகளை"" (labyrinthodont 
sample) ஒத்திருந்தன.. a 

ae + த இ ere 

et. am, செழுரியா (869001143). செமூரியாவின் 
நீளம் ஏறத்தாழ 60 செ.மீ. இது டெக்ஸாஸ் ((6௩89) 
பகுதியீல் புதைபடிவமாகக் கிடைத்தது. இதன் கால் 
கள் குட்டையாக இருந்ததால், நகரும்போது உடல் 

தரைமீது .இழுத்துச் 'செல்லப்பட்டிருக்கலாம். இது 
இருவாழ்விகள், ஊர்வன ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் 
கொண்டிருந்தது. தெளிவான கழுத்து இல்லாமை 
பற்களின் அமைப்பு, செவிப்பறையுள்ள இடம் முதலிய 
பண் புகளில். இருவாழ்விகளை, ஒத்துள்ளது. பல்லி 
போன்ற உடல், நீண்ட முகவமைப்பு, ஐவிரலமைப்பு,"” 
மண்டை ஒடு முதலிய பண்புகளில் உளர்வனவற்றை 

ஒத்துள்ளது. , ee 

‘Mp எடுத்துக்காட்டுகள் 

லிம்னோசெலில் ( 84870222112) = 15 BS. . Berd 
ose ben te வவ 

. Gwin Guaensencn(Captorhinus) —- 30 Geu8. Gort 

3 மீ, "நீளம் பெரியாசாரஸ் (747ச/2241/71/4) 

டையாடெக்டஸ் (0/4420/25) -1.5 5, நீளம்: 

அனைத்தும் புதைபடிவங்களாகவே இவை 
'திடைத்துள்ளன இவற்றில் லிம்னோசெலிசில் 2௨வர்  
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வனவற்றின் பண்புகளே. அதிகமிருப்பதால், அதுவே 

உவர்வனவற்றின். உண்மையான: முன்னோடி என்ற 

கருத்து நிலவுகிறது... 30) 7 
டா - tt Etats 

வரிசை 2, கிலோனியா. , ஆமைகள் அனைத்தும் 

இவ்வரிசையில் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன. இவை டிரை 

யாசிக் காலம் முதல் தற்காலம் வரை எவ்விதப் 

பெரிய- “ மாற்றங்களையும் பெறாமல் ் வாழ்வது 

விந்தையே." ் ் 
ப உறவில்] ரிடம் 

் "ஆமைகள், குளிர்ப்பிரதேசங்கள்: ‘ati! “p aGlet 

எல்லாப் . பகுதிகளிலும் ''பரவீயுள்ளன. சுமார்: 200 

சிறப்பினங்கள் உள்ளன. இருப்பினும்,” ஆசியாவில் 

உள்ளவை, : டெஸ்ட்டுடினே.'. (testudinae),- டிரை 

யோனிச்காய்டியா . * (trionychoidea) - ஆகிய. - பிரிவு 

களைச் - சேர்ந்தவையே, :. அமெரிக்காவில்தான் ' பல 

வகை ஆமைகள் உள்ளன. ஆமைகளில், .கடல்' ஆமை 

கள், நன்னீர் ஆமைகள், நில ஆமைகள் என மூன்று 
வகைகள் உள்ளன. | ் 

terest mie st 

SVT SRT te Ne 
te AST, an (யம் வகைப்பாடு * : 

OF iy, ப் நஆ 211 ட், 942 

" இலோனியர் வரிசை . chat) துணை. : வரிசை 
களாகப் (sub orders), 'பிரிக்கப்பட்டுள்ள து. - அவை 
(2. ,புளுரோடைரா... (pleurodira), .. (2) கிரிப்ட்டோ 

டைரா. (cryptcdira), . (2). . முரையோனிக்கரப்டியா 

(trionychoidea) என்பன... பு பழப் bee ithe a cad 

துணை ் வரிசை 1.” புளுரோடைரா. O55 ஆமை 
களில் தலை, கழுத்து ஆகியவை பக்கவாட்டில் 

வளைக்கப்பட்டு ':ஒட்டின்''' முன்புறமுள்ள” ' தனிக் 
குழியில் காணப்படுகின் றன.இவை தென் அமெரிக்கா, 
ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, மடகாஸ்கர் போன்ற 
உலகின் தென் பகுதிகளில் காணறழ்படுகின் றன. 

... கேரப்பேஸ் (carapace) என்னும் மேற்பெருந் 

தகடு முழு எலும்பாக்கம் ,, பெற்றுள்ளது;:: தட்டை 

மானது; : Qs 'துணைவரிசையில்' பீலோமெடூசிடே 

(pelomedusidae), Qaog.-Gr’ ‘(chelydidae),~ Ga@oe. 

'டோகெலிடிடே (carettochelydidae) எனும் மூன்று 
குடும்பங்கள் families) உள்ளன. தனத 4 ப 

குடும்பம் 1, ம்லோமெடுசிடே. இதில் வன்று பொது 
வினங்களும் (த₹0675) 15 சறப்பினங்களும். உள்ளன. 
கால்விரல்களில் கூர்நகங்கள் (0188) கொண்டவை. 

போடோநீமிசில் (2000008215). விரலிடைச். சவ்வு 
(web) காணப்படும். மிகப் பெரிய 'ஆமையான" 
போடோநீம்சிஸ் எக்ஸ்பேன்சா (122007287௪ ௪17௭120) 
90 செ. மீ. நீள ஓடு பெற்றுள்ளது, மற்றவை .30 
செ. மீ: நீளமுள்ளவை. ஒர் 'ஆமை 120 முட்டைகள் 
வரை இடும், முட்டைகள் 40 நாட்களில், , பொரி 
கின்றன. ஒர் ஆமையின் 'முட்டைகளிலிருந்து, ஏறக் 
குறைய 2.3. கி, கி. எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது, 
ஆமையின் இறைச்சியும் உணவாகிறது. 

ய ee ம அப ப ve ws Cette + 

ப். குடும்பம் 2.5 ! கெலிடிடே. (இதில் 8: இியாதுவினம் 
களும், 30 சிறப்பினங்களும்உள்ளன. கெலிஸ் பிம் 
பிரியேட்டா [ச்ட் fimbriata) விந்தையான. தோற்றம் 
கொண்டது. தலை, கழுத்து ஆகிய : பகுதிகளிலுள்ள ் 
நீட்சிகளைப் பயன்படுத்தி : மீன்களைக்: “சவருகிறது. 

ஒலோடினா . -லாங்ஜிகோலிஸ் * (Chelodina: longicollis) 
25 செ.மீ; நீள: ஒடு - பெற்றுள்ளது; ஊனுண்ணி; மிச 
நீண்ட கழுத்துடையது;. பல: வாரங்கள்-' கூட் : உண: 
வில்லாமல்' 'வாழக்கூடியது.. 'ஹ்ட்ரோமெசோ ' மாக்கி 

மிலியானி (Hydromedusa maximiliani) “நீண்ட் "குழுத் 
தைப் பெற்றுள்ளதால் . பாம்புக் * கழுத்து ஆமை, 

(50215 necked. turtle): கப்படும். ப ட த வப ல் wf ee 
eer. ve tee te ந டு . oo, 

B27 © al Hee oy ME Fe Tee 2 னிட eo aye vee 

் குடும்பம் ‘3, 'கேரட்டோகெலிடிடே,.. இதன், “ஒரே 
சிறப்பினமான. ... கேரெட்டோகெலிஸ் . :இன்ஸ்கல்ப்டா 
Carettochelys insculpta) நியூினியாவில் ஃப்ளை (113) 
ஆற்றில் வாழ்கிறது. இதன் ஓட்டின். நீளம், 45 செ.மீ, 

  

  

பவத vail 

  
  

is ரர ரி ப... படம் 1, தோல் ஆமை . வ்
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அமெரிக்காவில் காணப்படும் நில ஆமைகள், இப் 
பொதுவின த்தில் 2 சிறப்பினங்கள் உள்ளன, இஸ்ட்டு 
டோ ௬ரோலினா(072/1/ம2 20701470) வீட்டுத் தோட்டங் 

சளில் வளர்ப்பு விலங்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 
சைனிக்சிஸ் (01/42) பொதுவினத்தைச் சேர்ந்த 
ஆமைகள், ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்கின்றன... ஓட்டின். 
பின் பகுதி மூடும் தன்மை கொண்டது. சைனிக்கஸ் 
பெல்லியானா (041/2 belliana), சைனிக்ஸ் ஹோமி 
uncrn(Cinyxis homeana), maeisaad otGyaan(Cinyxis 

erosa) ஆகியவை சில சிறப்பினங்களாகும்.. டெஸ்ட்டு 

Gun(T estudo) பொதுவினத்தில் ' ஏறத்தாழ 40 சிறப் 
பினங்கள் உள்ளன. இவை தாவரங்கள், , பழங்கள் 
முதலியவற்றை : உண்டாலும், .புழு பூச்சிகளையும் 
உண்கின்றன. டெஸ்ட்டுடோ ச€ரேசியா 7'7511/2௦ 272024) 

எனும் கிரேக்க ஆமையின் வால் கூம்பு 'வடிவக் 
கொம்பாக முடியும், பின்னங்கால் செதில்கள் (scales) 
இரண்டு வரிசைகளாய் இருக்கும், பெண் 'ஆமை ..75 
செ. மீ. நீள ஒடு பெற்றது... டெஸ்ட்டுடோ ஐபீராவின்' 
(2 லப்/ஸ் 7மசாயுமுன்னங்கால்களில் செதில்கள் . இருக். 

கும். தொடையின் நடுவில் கூம்பு வடிவக் கொம்பு. 
இருக்கும். டெஸ்ட்டுடோ மார்ஜினேட்டா( 7"௪511/2௦ 922721 
71202) கிரேக்க நாட்டிலுள்ள ஒரே நில ஆமையாகும். 
இது , : இசைக்கு மயங்குவதாசக் கூறப்படுகிறது... 

டெஸ்ட்டுடோ . எலெகன்ஸ் , (725482 . 2/22412) இந்தி 

யாவின் தென் பகுது, இலங்கை முதலிய நாடுகளில் : 

காணப்படுவறைது. இது *நட்சத்திர ஆமை” Starred. 
707/0432) . எனப்படும்..: கேரப்பேஸ் வளைந்து, பல.! 

அழகிய .மஞ்சள்.. நிறக் கோடுகளுடனிருக்கும். ஓடு. 
90 செ. மீ. நீளமுடையது. முதிர்ந்த விலங்கல் . வரி. 
கள். இல்லை, தரையின் நிறத்தை , ஒத்திருப்பதால் . 
எளிதில் அடையாளம் கண்டுகொள்ள ., , முடியாது. 

மழைக் காலங்களில். அ௯றுசுறுப்பாக , , இயங்கும். 
[இவற்றின் கலவி சுமார் 70 நிமிடங்கள் நீடிக்கும். 
அதிகக் : குளிரின்போது அடர்த்த பற்களுக்கடியில், 

பதுங்கி இருக்கும்... டட டட படட 

  

ள் படம் 2. தப்த னம ற = ft aw a% ல 

் ட் உ ்் “ek ப Sah மத 1 

ws ் டெஸ்ட்டுடோ பாலி; oa. (testudo ‘polyphemas) « - - 

“வளை தோண்டும் *நில ஆமை'-: ஆகும். இது வம்”. 

அமெரிக்காவில் வாழ்கிறது. பிளாஸ்ட்ரானின் முன் 
முனை கேரப்பேசுக்கு மேல் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். 
ஒடு 30-45 செ. மீ, நீளமிருக்கும். வளை சிறிய. துளை 

யாக ஆரம்பித்து, அகன்று, முடிவில் பெரிய: அறை 

யைப் பெற்றிருக்கும். டெஸ்ட்டுடோ டேபுலேட்டா(?251482 
190/2) 60 செ. மீ. நீளமுள்ள தென் ' அமெரிக்க 
ஆமை. டெஸ்ட்டுடோ migrant Testudo grandi- 

சம), :/ காலப்பேகோஸ்,. மேற்கிந்தியக் :. கடல் 

தீவுகள் ஆகிய இடங்களில் : மட்டும் - காணப்படும், 

இராக்கத நில் ஆமை. டெஸ்ட்டுடோ. ஜைஜாண்ட்டியா 
(Testudo gigantea) ‘wirener > ஆமை” என : அழைக் 

கப்படுகிறது. தற்காலத்தில் . செசெலிஸ் (Seychelles) 
பகுதிகளில் மட்டுமே உள்ளது. டெஸ்ட்டுடோ டவ்லினி 
(Testudo - மீம்), டெஸ்ட்டுடோ ‘aad: ( Testudo 
sumeirei), 'G@usocGGia esnenBil (Testudo vosmeiri), 
டெஸ்ட்டுடோ 'அட்லாஸ்(725/1/2௦ ௪1/82), டெஸ்ட்டுடோ  ௭ஃ 
பிப்பியம்(7”2௦1/80 சறர்ப்2ரர்மார., டெஸ்ட்டுடோ அபிங்டோனி 

(725440: சம்ப்சசீமோம்) அகியவை : காலப்பேகோஸ் 
தீவுகளிலுள்ள பிற நில .''ஆமைகளாகும். இவை 
எவ்வாறு அங்கு சென்றடைந்தன என்பது: இன்றும் 

வியப்பிற்குரிய தாகவே ,அள்ளது. 
Tet 

.° குடும்பம் 7. கீலோனிடே (cheloniidae). இதில் 2. 
பொதுவினங்களும், 9 .சிறப்பினங்களும் உள்ளன. 
இவை கடல். நீரில் வாழ்பவை. ஓட்டிற்காகவும், 
இறைச்சிக்காகவும் வேட்டையாடப் படுன்றன. 
பொதுவினம் €லோனியில்(042/௦16), 2 சிறப்பினங்கள் 
உள்ளன, இவை: வங்காள விரிகுடா, ப௫பிக், அட் 
லாண்டிக் கடல்களில். காணப்படுகின்றன, லோன் 
மைடாஸ்(0/2/0112 01222) என்ற ஆமையின் கொழுப்பு 
பச்சை நிறமானதால் *பச்சை ஆமை” (sreen. turtle) 
என்று அழைக்கப்படும்... a ety toe 

பொ துவினம் "தேலசோக்கிலிஹில் ( ன 
தேலசோக்கலிஸ் . கேரட்டா (2:/௦/25500/21)4 282112) என் ' 
னும்.ஒரே ஒரு சிறப்பினம் உள்ளது. இதைப் பெருந் 
தலைக் கடலாமை (loggerhead turtle) என்பர். 
இதன் ஒடு 1. oe மீ. en.) :.. 

துணை வரிசை 3. ஒிரைசோனிக்காய்பூவ "இதல் 
டிரையோனிக்கிடே (trionychidae) எனும் ஒரே ஒரு 
குடும்பம் உள்ளது. இக்குடும்பத்தில் 6 பொதுவினங் 
களும், 24. சறப்பினங்களும் இடம் . பெற்றுள்ளன. 

குடும்பம்- .ட்டிரையோனிக்கிடே. இது சேற்று ஆமைக். 
குடும்பம்.இதன் ஓடு மென்மையாகத் தோல் போன்றி. 
ருக்கும், மூக்கு, சிறிய துஇக்கை (0ா௦௦௦5018) போன்று, 
நீண்டு உள்ளது., சேற்று. வாழ்க்கையின் . .காரண. 
மாக, இவை , பல எளிய. தகவமைப்புகளைப் பெற் 
றுள்ளன. இவை சாதாரணமாக - சேற்றில் புதைந்து 
கொண்டு. மூச்சுவிடுவதற்கேற்றவாறு: முகத்தின் முன் 
பகுதியை மட்டும் நீர்மட்டத்துற்கு மேல் வைத்திருப்ப
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படம் 3, பச்சை ஆமை 
a. 

தால், எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க முடியாது, மீன், 
தவளை, மெல்லுடலிகள் . முதலியவை இவற்றின் 
உணவு, ட்டிரையோனிக்ஸ் (21/23) பொதுவினத்தைச் 
சேர்ந்த ஆமைகள் உலகில் . பல பகுதிகளில் அதிக 
மாகக் காணப்படுகின்றன. ட்டிரையோனிக்ஸ் ஃபெ 
ராக்ஸ் (27/20 ferox) அமெரிக்காவின் “மென்மை 
யான ஒடுடைய yen’ (soft shelled turtle) என் 

- றழைக்கப்படும். சண்டினால், பிற ஆமைகள் 
போன்று பதுங்காமல், எதிர்த்து வரும். மிகவும் 
சிரமப்பட்டு மலையையும் கடத்து மணற்பாங்கான 
பகுதிக்கு வந்து - முட்டையிடும், இதன் இறைச்சி 
பச்சை அமையினத்தைவிடச் சுவையானது. ட்டிரை 
யோனிக்ஸ் ட்டிரையங்குவிஸ் (2/0 1ரபஈ20ர2) ஆப் 
பிரிக்காவிலுள்ள ஒரே இனம், இதுதான் : இக்குடும் 
பத்திலேயே Wes பெரியது, 90 செ. மீ, நீள 
ஓடுடையது. ட்டிரையோனிக்ஸ் கேன்ஜட்டிக்கஸ் (74/0)% 
gangeticus) ட்டிரையோனிக்ஸ் ஹரம் (Trionyx Ahurum) 

ஆகியவை : இந்திய ஆமைகளாகும். 'இவை இந்தி 
யாவில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. ' ஒட்டின் 
"நீனம் 60 செ. மீ. ' குட்டிகள் அழகிய தோற்றமுடை 
யவை. தாடையில் அலகில்லாவிட்டாலும், உறுதி 
யான தசையிலான உதடு உண்டு, ட்டிரையோனிக்ஸ் 

SoumiGunen( Trionyx 7௦11022) பர்மாவில் வாழ்கிறது, 

சைக்ளோடெர்மா (2/082712), சைக்ளானார்பிஸ் (0/2 
norbis) ஆகிய பொதுவினங்கள் ஆப்பிரிக்காவில் 
காணப்படுகின்றன. எமைடா (42) இந்தியாவி 
அள்ள மற்றுமொரு பொதுவினம். 

- Fo Ge 

நூலோதி 

1, Ekambaranatha Ayyar, M., A Manual of 

' Zoology, - Part Wi-Chordata, §. Viswanathan 
Pvt., Ltd., Madras, 1964, 

2. Newman, H. H., The Phylum Chordata Pub, 
‘. Satish Book Enterprises, Motikatra, Agra, 1981. 

3. Saxena. O, P., Modern Text Book of Reptilia 
- Pub. 8S. Chand & Co, Ltd., New Delhi, 1981. 

அனார்த்தைட்டு 

என்பது பிளஜி- 
ஃபெல்சுபார். கனிம 

அனார்த்தைட்டு (anorthite) 
யோகிளேசு (plagioclase)
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-அனார்த்தைட்டு இயற்கைப்படிக அமைப்பு 

வரிசையில் கடைநிலையில் அமைூறது.இந்தக் கனிமத் 

திற்கு - அனார்த்தைட்டு என்ற : பெயர். முச்சரிவுத் 
தொகுதியில் படிகமாயிருப்பதால் (1740110046 0135181-. 
lisation) உரோஸ் என்பவரால் (1823 ஆம் ஆண்டு) 

தரப்பட்டது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு”' "AD, o~ on 

Ads (sd Any, (Ab=Na Al $i,0, An=Ca Al, 
5/0) வரை மாறும். கால்சியம் சத்து மற்ற பிளஜி 
யோகிளேசு . ஃபெல்சுபாரான .. லெப்ரடோரைடம்டு, 

பைட்டோனைட்டு ஆகியவற்றைவிட இதில் அதிக 
மாகக் காணப்படும்.சிலிக்கா 43.2 விழுக்காடும்,அலு 

மினம் 36.7 விழுக்காடும் கால்சியம் 20,1 விழுக்காடும் 
இதன் உட்கூற்றில் காணப்படும். ” சோடியம், பொட் 
டாசயம் குறைந்த அளவீல் காணப்படும், இதன் 
அணுக்கட்டமைப்பு சங்கிலி.. அமைப்புள்ள ... _ சிலிக் 
கேட்டு வகையில் அடங்கும், : ... -.,. ட பட்ட 

ரப் ப ரோய் 

உன்டு 

(00772: ஃ4 அடிஇணை * வடிவப்பக்கம் 

(0100 34 குறுுணை வடிவப்பக்கம் : ் 

(32004 oe பட்டகம் (prism). 
(130f . 4 பட்பகம் ””* 

ட (120014. 4 பட்டகம். 

(110)m ௯ பட்டகம் 

12. (802) 1. ௨ குற்றச்சு குலிமாடம். (maerodome) 
(C201)Y oe > Gbpse குவிமாடம் 

(027,686 அ நெட்டச்சு குவிமாடம் (வம்ப) 
(111)m me சகூம்புப்பட்டகம் (Pyramid) Lode 

CQ12)T 4 கூம்புப்பட்டகம் அவ்வி ம உட ote 
(3120)0 = 'கூம்புப்பட்டகம் :....' pth Pay 5 Ha" வலு 

(712)... கூம்புப்பட்டசம் |” ் 
wo ieee கூம்புப்பட்டகம் து 

Ve 'கூம்புப்பட்டகம் !: *: 
ots fetid etl bite 

, அனார்த்தைட்டின் இரட்டைப்... ig dk (twin). 
அல்பைட்டின் இரட்ரைப் படி.ச.த்தைப் போல் இருக், 
கலாம்.. அல்லது. கால்சுபாட்,  .பெவனோ, பெரிக், 
கிளைன், மெனிபெக் ஆசிய விஇசளில் படி. இரட்டை. 

இயல்பற்றும் . காணப்படலாம், , பொதுவாசு, இதன் 
பட்டகவடிவம் , நிலையச்சுச்கு .(௦) இணையாகவும், 
மிகக்குறைவாக நெட்டச்சுக்றா(0)இணையாக நீண்டும் 
காணப்படும் (படம் ஆ.டு,) இது நிண்ணிய, உருவம் , 
கொண்டது. பிளவுகளுடன் கூடிய மணி அமைப்பைக். 
(granular) GararQ goog இழையடுக்கு , , அமைப். 

பைப் (lamellar) பெற்றிருக்கும், பிளவு. அடியிணை 
வடிவப் (001) பக்கம் தெளிவான பிளவையும், குறு 
இணைவடிவப் (010), பக்கம் மிகக்குறைந்த தெளி, 
வுள்ள பிளவையும் :. பெற்றிருக்கும். இதன் கடினத் 
தன்மை, 6 ௪. 6. 5 வரையிலும், , அடர்த்தி எண்.



2,74 முதல் 2,76 . வரையிலும் மாறுபடும், . குழிந்த 
பிளவு முதல் சீரற்ற பிளவு வரையில் மாறுபடும்: 
வெள்ளை, சாம்பல், சிவப்பு நிறங்களில் காணப் 

படும், உராய்வுத்துகள் நிறமற்றது. இது ஒளி ச2டு 
ருவும் தன்மையிலிருந்து ஒளி கசியும் தன்மை வரை 
மாறும் இயல்புடையது, 

ஒரு ஒளியியலாக oT Hr ws (optically negative) 

ஈரச்சு ' வகைக் கனிமம் ஆகும் (18௩181 mineral). 
இதன் ஒளி மறைதல் கோணம் (001). அடியிணை 
வடிவப்பக்கச் சவலில் 40° ஆகவும், குறுஇணை 

வடிவப்பக்கச் 2வலில் 28? ஆகவும் தோன்றும். ஒளி 

யியல் அச்சுகளுக்கு இடையிலுள்ள . கோணம் (21) 

77௦ ஆகும், இதன் ஒளிவிலகல் எண் விரைவு அதிர்வு 

அச்சில் 7,575) இடை அதிர்வு அச்சில் 1,588; மெது 

அதிர்வு அச்சில் 1,589. இதன் ஒளிவிலகல் எண் இடை 

வெளி .. (1611160206) 

மானது. 

இரிஸ்டியனைட்டு, தயார்சைட்டு, இண்டிய 

னைட்டு, சைக்ளோபைட்டு, லெபாலைட்டு, லேப் 

ரோடைட்டு ஆகியவை அனார்த்தைட்டின் வகைகள் 

ஆகும். 

அனார்த்தைட்டு, குறிப்பாகக் கார அனற்பாறை 

களில் இது காணப்படும். இந்த காரஅனற்பாறைகள் 

ஆழ்திலைப் பாறைகளாகவோ எரிமலைப் படிவுக 

ளாகவோ இருக்கும். ஆண்டிசைட்டு, . பசால்ட்டு, 

- டயோரைட்டு, கேப்ரோ, நோரைட்டு முதலான 

. பாறைகள்- அனார்த்தைட்டு ,: ,பிளஜியோகிளேசைக் 

கொண்டுள்ளன. ் உடு 

, தரைசோடைல்.. 

ஆம்பிபோலைட்டிலும் இக்கனிமம் காணப்படுகிறது. 

இக்கனிமம் சில. _விண்வீழ் ase முக்கியக் கூறா 

கக் திகழ்கிறது. 

க அனார் sae அதிகமாகக் கிடைக்கும் இடங் 

கள் 'வெசுலியஸ் எரிமலைப் “படிவு, . சைச்கிளோப் 

பியன் வுகள், சிலி, சுவீடன், பின்லாந்து ஆக 

யவை, இந்தியாவில் சேலம்: ' பகுதியில் இந்திய 

னைட்டு என்ற வகை அனார்ததைட்டு கிடைக்கிறது.” 

பயன், “இது வெப்பம். , த௱ங்கியாகம். Huang 

நூலோதி... 

1, Dana, E.S., Ford, W.E., AText ‘Book of Mine- 

.. Talogy, Wiley | Eastern Limited, New Dethi, 

1985, ர ் . ர ட் 

ஆல்பைட்டைவிட அதிக 

'கனிமத்தைத் தலைமையாகக். 

கொண்ட பாறைகளிலும், உருமாறிய பாறையான. 

அவே உ. - 
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2. கதிர்வேலு, சி, &லகத்தின் கனிம வளங்கள், 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 
1973, Se Swe வடு : . 

உ தக 1 

அனார்த்தோகிளேசு 

இது ஃபெல்ஸ்ப்பார் தொகுதிக் கனிமங்களில் ஒரு 
வகை. இதன் வேதியியல் உட்கூறு (14810) கர 5[,0) 
எனப்படும். வேதியியலாக இது பிளஜியோகிளேசு 
ஃபெல்ஸ்ப்பார் வகையான ஆல்பைட்டின் வேதி௨ட்' 
கூறை ஒத்திருக்கும், இதில்: 10 விழுக்காட்டிற்கு 

 க181) 0 குறைந்து காணப்பட்டால் அன்ஆல் 
பைட்டு (8௦8101(6) என அழைக்கப்படுகிறது, இதில் 

இரட்டுறல் சிறப்பாக உருவாகியிருந்தால், மைக்கு 
ரோகிளின் (௦1010௦1106) என்ற ஃபெல்ஸ்ப்பாரின் 

ஒத்த பண்பை நுண்ணோக்கியின் உதவியால் காண 

முடியும். இது முச்சரிவுப் படிகத்தொகுதியின் 
கீழ்ப் படிகமாகிறது. வெப்பநிலைக்கு ஏற்றவாறு 
படிகக்கோணம் மாறுபடும். 86 வெப்பநிலையிலி 
ருந்து 2645 வெப்பநிலையில் இது ஒற்றைச்சரிவு 
கொண்டதாக இருக்கும். ஆனால் வெப்பநிலை 
குளிரும் போது முச்சரிவுச் சமச்சீர்மையை அடையும். 
குறிப்பாக சிறிதளவு கால்சியம் கொண்ட அனார்த் 
தோகிளேசுக்கு இம்மாறுதல் பொருந்தும். ' ஏனைய 
ஃபெல்ஸ்ப்பார்களைப் போன்ற ௨௬ கொண்டது, 
ஆர்த்தோகிளேசில் உள்ளது போன்றே இரட்டை 
களைக் கொண்டது.  ஆல்பைட்டு, பெரிகிளின் 
கார்ல்ஸ்பாடு, பேவினோ விதிகளின்படி இரட்டை 
ஆகும். சிறப்பாக ஆல்பைட்டு, பெரிகிளின் விதி 
களின்படி இரட்டுறல் கொண்டு இயற்கையில் 
அதிகம் காணப்படும். பிலவு, கடினத்தன்மை, 
மிளிர்வு, நிறங்களில் ஃபெல்ஸ்ப்பார்த் தொகுதிக் 
கனிமங்களைப் போன்று இருக்கும்.” இதன் 
அடர்த்தி எண் 4.57 முதல் 2.60 வரை மாறுபடும். 

இது ஒளியியலாக : எதிர்மறைக். கனிமமாகும், 
ஒளியியல் மறைவுக் கோணம் அடியிணைப் . - பக்கத் 
இற்கு 1£ முதல் 6? வரையிலும் குற்றச்சு இணைப் | 
பக்கத்திற்கு (010) 4௦ முதல் 10” வரையிலும் இருக் 
கும்.ஒளிவிலகல் எண் விரைவு அதிர்வு அச்சில் 7,526: 
இடை. அதிர்வு அச்சில் 1.529: மெது அதிர்வு அச்சிவ: ' 
1,541 ஆகும்; ஒளிவிலகல் எண். இடைவெளி 0,005. 
ஒளியியல் அச்சுக்கோணம் 43 முதல் 54” வரையில் 
இருக்கும். ஒளியியல் அச்சுத்தளம். டக்கு ஏறக் 
குறைய செங்குத்தாக இருக்கும். 

ட் இவை சோடா. மிகுதியாக உள்ள அனற்பாறை 
களில் காணப்படும். குறிப்பாக : சோடா ரயோ
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எலட்டு ஆண்டிசைட்டு பாறைகளில் இருக்கும், அரி 
தாசு பெக்மடைட்டு பாறைகளிலும் காணப்படுவது 
உண்டு; சிலி, நார்வே, கிழக்கு. ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 
நாடுகளில் கடைக்கின் றன. 

நூலோதி 

1. Dana, E.S., Ford, W.E., A Text Book of Mine. 

ralogy, Wiley Fastern Limited, New Delhi, 
1985. . 

2. கதிர்வேலு, க, . வலகத்டின் கனிசலனஙிகள், 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை: 

1973... * 

அனார்த்தோசைட்டு 

அனார்த்தோசைட்டு (2001100316) என்பது ஒரு 

ஒற்றைக் கனிமப்பாறை (000010614116 00%) ஆகும். 
இதில் 90 விழுக்காடு பிளஜியோகிளேசு ஃபெல்சுபார் 

நிறைந்திருக்கும். அதாவது, அனார்த்தைட்டு (2001- 
11106) என்ற பிளஜியோகிளேசு மட்டும் (௩ 99) 

நிறைந்திருக்கும். இதன் ' தாய்ப்பாறைக் குழம்பு 
(3௨) பசால்ட்டு எனச் கருதப்படுகிறது. மேலும் 
இது தாய்ப் பாறைக்குழம்பான பசால்ட்டில் இருந்து 
புவீார்ப்பைப் பொறுத்துப் பிரிந்து படிகமாதல் 
(fractional crystallisation) qpen mute பூமியின் மிக 

அதிக ஆழத்தில் படிந்துள்ளது. 

்.. இதைப் புவியில் இடைக்கும் இடத்தையும் கட் 
டமைப்பையும் பொறுத்து இருவகைகளாகப் பிரிக் 
கலாம். அவையாவன, அடுக்குஅமைந்த அனற் 

பாறைத் தொகு (layered igneous complex), திண் 
ணிய பாறைகள் (083818 £0018) என்பனவாகும். 

அடுக்குஅமைந்த அனார்த்தோசைட்டு : (18921௦4 
8௩01051(6). அடுக்கு அனற்பாறையாகக் கிடைக்கும் 
அனார்த்தோசைட்டில் பல' வட்டார ' வளாகங்கள் 

(zoning) காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு. வட்டார 
வளாகமும் ஆலிகோகிளேசு (0112001856), ஆண்டிசின் . 
(ஊம63106)) - -லாப்ராடோரைட்டு (labradorite), 

பைட்டவ்னைட்டு (0910ஈய/(6) ஆகிய  பிளலியோ 
கிளேசு ' ஃபெல்சுபார்களால் ' சூழப்பட்டுள்ளது. 
அனார்த்தோசைட்டுப் பாறையின் ஒப்பு அடர்த்தி 
யும் மிகவும் அதிகம். இந்த மிகு ஒப்பு அடர்த்தியின் 

காரணமாக இவை தாய்ப்பாறைக் குழம்பின் அடித் ' 

. தளத்திற்குச் சென்று அடுக்குகளாகப் Lig Glew றன. 
அனார்த்தோசைட்டின் யாப்பும் (texture), கட்ட 

> 
ல 

டு \ 

மைப்பும்(81001016)கிடைக்கும் இட sgn பொறு த் து. 
ல றுபடுகின்றன. 

  

  

  

  

படம் 1. இண்ணிய நிலை அனார்த்தோசைட்டூ * 

திண்ணியநிலை அனார்த்தோசைட்டு (௨164 
anorthosite). திண்ணிய ' பாறைகளில் கிடைக்கும் 
அனார்த்தோசைட்டு இடைப்பட்ட பிளஜியோகிளேசு' 

ஃபெல்சுபார்கள் குறை நிலை படிகத்தைக் கொண்டுள் 
ளன. இதனுடன் அஆலிவின் (olivine), பைராக்சின் 
(pyroxene), இல்மனைட்டு (116810146), மேக்னடைட்டு 
(magnetite), குரோமைட்டு (chromite) ஆகியவை 
உடன்அமைந்த கனிமங்களாகக் (associated minerals) 

- இடைக்கின்றன. “ ஒப்பு அடர்த்தி மிகுந்த* குரோ: 
மைட்டு என்ற கனிமம் இவ்வகை அனார்த்தோசைட்" 

டில் நீண்ட அடுக்குத் தொகுதிகளாக (layered 
௦௦18) அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன; சிற்சில. 

இடங்களில் இல்மனைட்டு . (ilmenite) என்ற இயல், 
கனிமக் சுனிமம் அளடுருவிய . படிகங்களாகக் கிடைக் : 
கின்றசா. 

நிலாவில் , கிடைக்கும் அனார்த்தோசைட்டு (lunar — 

anorthosite). நிலக்கோளத்தில் கடைக்கும் அனார்த் 
தோசைட்டுகளோடு ஒப்பிடும்போது, நிலாவில் 
கிடைக்கும் அனார்த்தோசைட்டுகள் நுண்ணிய 
படிகங்களாகக் காணப்படுகின் றன. ஆனால் : தனிக் 
கனிமத்தின் அளவு 1 செ.மீ,க்குக் குறைவதில்லை. , 
இவ்வகை நுண் படிகங்கள் விண் வீழ் கற்களின் ' 
தாக்குதல் காரணமாகத் தோன்றியவையே, லிண் 
வீழ் கற்களின் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிய அனார்த்
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ட் ர புறனிச் குழறீபடிவ மீ.களி ₹ 

் தெளிவிலாமல் படலமாகீய 

  

    

      குழற்படிவங்கள் WS 
படல ye 

அளாரீத்தோசைட்ட 62:        

  

  

  

  

சாக்ட்டி-நக்க-கோச்சாள் Ly pede உள்ளகசீ 
் ன தொகுதி குழற்படிவம்கள் குழறீபடிவம்கள் 

கடத tee K eS We ; 516 a க 
ட்ரீ ணி ந வட N’ 

“ ஆ 
சா ரு 

டி 

f 3 வி ட 
கிரென்வில்லி 7 லேபிரிவில் \ 
கோடி _ i. 

ழா 

ம் 
i ட 

hyMer fe euoud 

மாள்ட்ரீல்       
படம் 2. இலேப்ரிவில்லியில் காணப்படும் நிண்ணியநிலை அனார்த்தோசைட்டின் உருவாக்கக் குறுக்குவெட்டூத் தோற்றம் 

தோசைட்டு.. பெரிய படிகங்களாகவும் ஆலிவீன், இதன் தாய்ப்பாறைக் குழம்பு . (parent - Magma) 
ஸ்பினல், பைராக்சின், இல்மனைட்டு ஆகிய கனி பசால்ட்டே, இருந்தாலும் . நிலாவில். இடைக்கும் 
மங்களுட்ன் 'வேதி வினை புரிந்த. நிலையில் காணப் அனார்த்தோசைட்டுகள் .. இரும்பு அதக அளவில் 
படுறது.” இதனுடன் கிடைக்கும் பாறைகளையும் உட்கொண்ட பசால்ட்டு தாய்ப் பாறைக்குழம்பில் 
குனிமங்களையும் வைத்து ஆராயும்போது நிலாவில் இருந்து, மிதந்து வந்தவையா அல்லது அமிழ்ந்து 
கிடைக்கும். அனார்த்தோசைட்டு அடுக்கு ,அனற். வந்தவையா என்று . சரிவரத் தெரியவில்லை, 

பாறை வகைகள் என -அறியப்படுகிறது. இங்கும் எனினும் இதில் அடங்கியுள்ள பாறைகள், . கனிமங்; ்
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களைக் கொண்டு ஆராயும்போது, அவை தாய்ப் 

பாறைக் குழம்பான பசால்ட்டிலிருந்து வந்தன 

வென்றும், இந்த அனார்த்தோசைட்டு நிலாவின். 

மேற்பரப்பில் முழுவதுமாகப் பரவியுள்ளது. நன்றும் 

தெரிய வருகிறது. டட. ட்ட 

பயன்பாடு. இண்ணிய நிலையில்: கடைக்கும் கரு 
நிற அனார்த்தோசைட்டு சுரங்கத்திலிருந்து வெட்டி 
யெடுத்து மெருகூட்டி அணி கற்களாகப் பயன்படுத் 
தப்படுகறது. தண்ணிய : நிலையிலும், 
களாகவும் கிடைக்கும் அனார்த்தோசைட்டுகளிலி 

ருந்து அதக அளவில் குரோமைட்டு, மேக்னடைட்டு, 
, ஆய படிவுகள் கனிமங்களாக , வவட வேடுத் துப் 
பயன்படுத்தப்படுகின் றன. ் 

கிடைக்குமிடம். இவை அமெரிக்காவில் மொன்ட் 
டானா, ஸ்டில் வாட்டர் காம்ப்ளக்ஸ் , (4001௧02 

Still 2162 ௦௦0ற[க) என்ற இடத்திலும் . தமிழ் - 

AEG 

நாட்டில் சித்தம்பூண்டி (சேலம்), கோபிசெட்டிப் த 
பாளையம் (கோவை) முதலிய இடங்களிலும் சிடைக் 7 

இன்றன. தமிழ்நாட்டில் சித்தம்பூண்டியில், அனார்த் . 
தோசைட்டு அணிவரிப்பாறைகளில் (806158) இடைக் 

இன்றது. இவற்றின் எடை மதிப்பு நூற்றுக்கணக் 
கான மில்லியன் டன்களாகும். 

நூலோதி 

3. சரவணன், ௪., தமிழ்நாட்டின் 

உட்க 
ர 

_ 1973, 

2. Milovsky, A.Y., " Mineralogy & Petrography, 
Mir Publishers, Moscow, 1982. . 

3. Whitten, D.G.A., Brooks, J. R. V., The Pen- 

’ ஐ Dictionary of Genteey, Penguin Books, 

Great Britain, 1978. ர் 5 

று த 

அனால்சைம் ் ் 

அனால்சைம் ' (80௨10106) ஒரு நீர். சேர்ந்த: அலு: - 
மினோ சிலிக்கேட்டுக் கனிமமாகும், இதனை அனால் 
சைட்டு என்றும் அழைப்பார்கள். இதன் வேதியியல் 
வாய்பாடு . &1 81, 0, 11,0 (சிலிக்கா 54.5%, அலு. 

மினா 23.2, சோடா 14.1%, நீர் 8.89). இது பிற; 
அலுமினோ சிலிக்கேட்டுகளாக, ஃபெல்சுபார், பெல் 

சுபதாய்டு, சயோலைட்- குழுக் 'கனிமங்களுடன் படிக 
அமைப்பில் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இது சமச் 
செஞ்சீரச்சுடைய (1801061710) , படிக அமைப்பைப் 

. பெற்றது. இதன் அடர்த்தி 8.22 முதல் 8.29 வரை... 

ன் 

கனிமவளம்* “--- 

தமிழ்நாட்டுப் பரடதால் powers, , சென்னை... 

டவ இப்பாறைகளில் 
“-  காரலியிடங்களில் குறைந்த வெப்பநிலையில் உருவா 

. Au அனால்சைம் கனிமம் சியோலைட்டு, (குறிப்பாக ; 

மாறும் கடினத்தன்மை 5 ee 5,5 வரை மாறும். 
. , அனால்சைம் 

'பொலுசைட்டு 6: (11,0) - (Al Si, 

௩. அடங்கும், 

் னால் 

படிகவுருக் : . குழுவில், உயர்வெப்ப 
நிலையில் * தோன்றும்... உலுசைட்டு : K (Al Si, O.), 

0௮... வைரா 
கைட்டு க (1, QO) ‘(Al 81) 0,)) ஆகிய கனிமங்களும் — 

உயர்ந்த வெப்பநிலையில் மொத்தச் ' 
சோடிய அடசக்கத்தில் : நான்டல் ஒரு பங்கு வரை. 
பொட்டாசியத்தால் ' இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படு 

கிறது;இதனால் உயர்ந்த வெப்பநிலையில் தோன்றும் 
பொட்டாசியம் கனிமங்களில் நிலைபெறுகிறது. அத 

கனிமத்தின் தோற்ற வெப்பநிலையைப் ' 
பொறுத்து &1 0, க்கும் 81 0, க்கும் இடையிலான 
படிமுறைக்குலைவுத் தொடர்பு வேறுபடுகின்றது. 
இதனால் குறைந்த ' படிகவமைதியும், ஈரொளிக் 
கதிர் ஒளிவிலக்கமும், பிற ஒளிஇயல்புகளும் உண்டா 

, கின்றன. மற்றும் ஒரே படிகக் கருவைக் கொண்டு 

- படுகின்றன. : 

| வளர்ந்த சிக்கல் மிகுந்த பீன்னிய நிலையில் தோன் 
றும் இரட்டைப் படிகங்களும் மிகுதியாகக் காணப் 

படிகங்கள் பெரும்பாலும் சரிவகப் 
பட்டக ; (18ற620120100) :- வடிவத்தைக் கொண் 
டுள்ளன; இக் கனிமங்கள் அரிதாகத் திண்ணியன 

- வாகவும் உருண்டைப் பரல்களையுடையவையாகவும் 

இருக்கும். . அனால்சைம் படிகங்களாகவும், கனிமக் 

கொடிகளாகவும் இருக்கும். படிகம் நீரிழந்தால் 
மூலக்கூறுக் கட்டமைப்பு மாறி, மெலிவான இரட்டை 
விலகல் பண்பு பெறுகிறது. இது :ஒளிஇயலாக . ஒளி 
ஊடுருவும் . தன்மையிலிருந்து ஊடுருவாத் தன்மை 
வரை மாறுபடும். இது பளிங்கு மிளிர்வுடையது; நிற 
மற்ற வெள்ளை, சாம்பல், பச்சை, மஞ்சள் அல்லது 

சிவப்புக்... கலந்த வெள்ளை, ; நிறங்களில் காணப்படும். 

இது காரத் தன்மையுள்ள அனற்பாறைகளில் கிடைக் 
- தின்றது. 

அன்ர்ள்சைம் ல நீர்ம வெப்ப சல்பைடு கனிமப் 
படிவங்களில் . பிளவுத்தளக். கனிமக்கொடிகளாகவும் 
காணப்படுகிறது. இது பருசதுரக் கனிம௰ப்பிளவும் 
இணைசங்கு முறிவும் 'உடையது. 

இது பசால்ட் பாறையில் பாறைக்கருத் தஇிரளில் 
நுண்ணிய கனிமங்களாகக் காணப்படலாம். மேலும் 

காணப்படும் துளைகளிலுள்ள 

நாட்ரோலைட்டு,தாக்கோலைட்டு, பெரிகைனைட்டு) 

கால்சைட்டுக் கனிமங்களுடன் சேர்ந்து காணப்படும். 
ஒருசில படிவுப் பாறைகளிலும், ஆழ்கடல் : எரிமலை) 
வாய்க்கு அண்மையிலுள்ள சேற்றிலும் Agus, 
களாகக் கிடைக்கின்றது; பண்டி வளைகுடாப் பகுதி; 

யிலும்,நோவாஸ் கோஷியாவிலும்,நியூசெர்சியிலுள்ள, 
வாட்சுங்கு பசால்ட்டுப் , பாறையிலும், வமிச்சிகன் ., 
பகுதியிலுள்ள. 8வினா அப்கற்பத்திலும் இக்கனிமம் 

் மிகுதியாகக் கிடைக்கின்றது, : இட்ட க. லம்
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"yen revere tb: + குவார்ட்சு > Beau + 60 

Na (Hs a) Al. Si, Oo - Na-Al Si, 0, + 0. 

அனால்சைம் : > * சேடைட்டு + நீர். 

'அனால்சைம்' குவார்ட்சுடன் சேர்ந்து 'ஆல்பைட்டை 

"உருவாக்குகிறது. அனால்சைம் பரிசத் சேடைட்ட. ர 

வும். உருமாந்றம்டையறெது... ் 

உ தரி ட 3 : a Bm Qeer. 

Toa von e Ven. “8 ம் 8 “நூலோதி. a Be 2 . ப் 

1. “Berry; L.G., and Mason, B., ‘Mineralogy, Ww. H., 

3 Freedan & Cow Sanfrancisco 1959. 

2.: Deer, w. A. Howe, R. A., and “Zussman, ர, An 

‘Introduction to the Rock Forming Minerals: 

« . . Longmans,,London, 1966.5... 
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அனிச்சைச். செயல்” படிக தபர 
உ டகட் க Cate ath Be ae 

ற 'நமது'. *இச்சையின்றி, “சுய” ் உணர்வின்றி இதைச் 
செய்ய வேண்டும்" என்று” சிந்தித்துச் செய்யாமல் ஒரு 

தூண்டுதலுக்கு" இசைய” ஒரு காரியத்தைச் செய்வதே 

அனிச்சைச், செயலாகும். செருப்பிலலாமல், நடக்கும் 

. போது.காலில் முள் ; குத்திவிடுகிறது.. முள்குத்தியவு ' 
டன் நாம். ஆ! என்று அல்றி, காலை மடக்கி.முள்ளை 

'எடுத்தெறிகறோம். இது அனிச்சைச் 4: செயலுக்கு 

ஓர்: எடுத்துக்காட்டாகும். நெருப்பு நமக்குத் ௦ தெரியா 

மல்; கையைக்: :பொசுக்கிவிடுகிறது, *ஆ' என்று நாம் 

கையை ;நெருப்பிலிருந்து எடுத்து விடுகிறோம். : இது 

அனிச்சைச் : “செயலுக்கு : அதற்காக "எடுத்துக் 

காட்டாகும். ரு “a! ete ‘ae he 

ars "ps ak Beles we hig 1 

2) pig இச்சைச் செய்திகள் (volintary action, 

பெருமூளைப் புறணியின் (06720781 cortex) கட்ட 

ளைக்கிணங்க நடைபெறுகின்றன. . எல்லாவிதமான 

அன்றாட வேலைகளுக்கும் பெரு 8 மூளைப்புறணியின் 

கட்டளைக்காகக் காத்தி திருக்க, வேண்டுமானால், பெரு 

மூளையின் , அள்வு, இப்பொழுது இருப்பதைவிடப் 

பல மட்ங்கு, அதிகமாக. Bass வேண்டும். அவ்வாறு 

இருந்தால் நம் தலையளவு, உடலளவை , விட அதிக 

மாஇவிடும். இயற்கை, மனிதப்பரிணாம வளர்ச்சியின் 

போது. இதையெல்லாம்: கருதி, இல. முக்கியமான முடி 

வெடுக்கும்', "பணிகளை, 7 மட்டுமே... பெருமூளைக்கு 

அளித்து, மற்ற அன்றாட் 'வாழ்வில்.. அடிக்கடி , நடை 

பெறும்' நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஈடுகொடுக்கத் .தண்டுவடத் 
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தையும் (spinal chord), பெருமூளைப்புறணி இன்றி 
மூளையின், _ மற்றப் பாகங்களையும் (sub .cortical 
2001108) ஏற்படுத்தி இருக்கிறது போலும். எனவே 

. பெரும்பாலான அனிச்சைச் செயல்கள் பெருமூளை: - 
புறணியின் உதவியின்றி, தண்டு  வடத்தினாலும், 
மூளையின் மற்றப் பாகங்களின் உதவியினாலும் 
நடை பெறுகின்றன. : 

ன _ அனிச்சைச் செயலின் ஆதாரப்பாதை ஒவ்வோர் 
அனிச்சைச் செயலுக்கும் ஒரு : தனிப்பட்ட , செய்துப் 
பாதை நமது நரம்பு மண்டலத்தால் .உருவாக்கப் 
பட்டுள்ளது. இந்தச் செய்திப்பாதையின் பாகங்கள் 
படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

  

bon. eg Sie Hye ot Do 5 

ர, 'வெளியுலகில் அல்லது உடலின் உள்ளே உண் 
டாகும் குூண்டுதலை (8100181100) நரம்புச் செய்தி 

யாக ipa Deb napa DD அல்லது ஏற்பி (260600). 

2 Bis ‘Bobbys செய்தியைத் தண்டுவடத்திற்கு 
எடுத்துச் செல்லும். **உள்நோசுகிப் சேதம் நரம்புப் 

பாதை அல்லது. உணர்வு. ELF (afferent 
DELnWRy)«. oy cae 

பம. கண்டு டு வடத்தின் நரம்பணுக்கள் (nerve cells) 
இந்தச் செய்தியை : வாங்கி : அதன் "பொருளை 
உணர்த்து, © வெளிச்செல்லும் ஆணையாக மாற்றும் 
தரம்பு மையப் பகுதி. ன ரர. 

கண ட கி. "தண்டுவட: நரம்பு . “மையப் பகுதியிலிருந்து, 
பிறக்கும் ஆணையைப் புற உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் 
செல் இம் இஸிலதப்பை (efferent pathway) 

5. இந்தக் கட்டளையை வாங்கி; afin செயலாக 

மாற்றும் செயலுறுப்புகள் வக பட்லு 
. பிட த. 

: 6. இந்த ஆதாரப் பாதையின் : களைகள் நரம்பு 

மண்டலத்தின் மற்றப் , குதிகளுக்கும் © செல்லலாம் ; 
கா னவ dh ES het ம ௭௩2 வர்ர? ழு படி av tg
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படத்தில் கண்ட உள்நோக்கிப் போகும் பாதையின் 
சில பிரிவுகள் இப்ருர்ளையின் புறணிக்கும் செல்லு 
கின்றன. 

இதன் விளைவாகத்தான் நாம் முள் குத்துவதில் 
உள்ள வலியை உணர்கிறோம். அதே சமயத்தில் 

நமது கால் தானாகவே (பெருமூளைப் புறணியின் 
உதவி இல்லாமலேயே) தண்டுவடத்தின் உதவியால் 
மேலே தூக்கப்படுகிறது. இந்த அனிச்சைச் செயலின் 

பயன் தற்காப்பு, முள் குத்திக் க/யம் அதிகமாகி 
வீடாமல் இத் தற்காப்பு அனிச்சைச் செயல் நம்மைப் 
பாதுகாக்கிறது. * 

அனிச்சைச் செயலில் ஆதாரப்பாதையின் சில பண்பு 
கள். முன் பக்கத்தில் உள்ள படம், ஆதாரப்பாதை 

யின் பாகங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்து. கொள்ள 
வேண்டும் என்ற நோக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, 
எளிதாக்கிக் , காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன் காட்டியுள்ள : ் பட்ததல் சக்தி மாற்றியை, 
தண்டுவடத்தின். பின்புறக்' கொம்பில் கள்ள (008- 

terior horn) நரம்பணுக்களுடன் ஒரு 'நரம்பணு (8) 
இணைக்கறைது. பின்புறக் கொம்பிலுள்ள நரம்பணுக் 
களும் முன்புறக் கொம்பிலுள்ள நரம்பணுக்களும் 
(anterior horn motor neurons) ஒர் இணைக்கும் 
Sr buepIerns (internancial neuron) இணைக்கப் 

பட்டுள்ளன. பத க. உ. ஆ வவர ட்டம். ரு வய ay ஒக 

எனவே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள ஆதா 
ரப்பாதையில் _ இரண்டு . நரம்பணுச். .சந்திப்பு 
கள்' உள்ளன. ஒரு சல அனிச்சைச் செயல்களின் 
ஆதாரப்பாதையில் 'ஒரே ஒரு நரம்பணுச் ' சந்இப்பு 

தான் இருக்கும். இவற்றை ஒற்றை நரம்பணுச். சந் . 
இப்பு அனிச்சை (௦௦௦ synaptic reflex) எனக் கூறு 

வர். மற்ற சில் அனிச்சைகளிலோ . பல 'நரம்பணுச்சந் 

இப்புகள் இருக்கலாம். அவற்றைப் பல நரம்பணுச் 

சந்இப்பு அனிச்சை (polysynaptic reflex 810) என்று 

அழைக்கின்றனர். மேலும் நாம் ஒரு காலைத் தரை 

யீலிருந்து எடுத்து முள்ளை எடுத்தெறியும் போது, 
ஒரு காலால் நிற்க வேண்டியுள்ளது. அந்தச் சமயத் 
இல் நமது எடை அனைத்தையும் அந்தப் பூமியில் 
ஊன்றும் கால்தான் தாங்க வேண்டும். அதற்கேற்ப 

உட்பாதையின் சில கிளைகள் தண்டுவடத்தின் மறு 
பக்கத்தையடைந்து ' அங்கிருந்து : செல்லும் "வெளிப் 

பாதையையும் அதன் (வழியாக அடுத்த காலில் இருக் 
கும் தசைகளையும் தூண்டி ' .இயக்குவிக்கின் றன 

நரம்புச் செய்து நரம்புகளின் வழியே செல்வதற் 
கும், நரம்பணுச் . சந்திப்பகளைத் தாண்டி வெளிப் 

பாதை வழியே வந்து செயலுறுப்புகளைத் தூண்டு 
விக்கவும் சில கணங்களாகும் (1111 8600008). இதை 
மொத்த அனிச்சை செயல் நேரம் (10131 76116௩ (126) 
என அழைப்பர், ஓர் ஆதாரப் பாதையில் பல நரம். 

௩312 va eat 

பணுச் சந்திப்புகள் இருந்தாடே மொத்த அனிச்சைச் 
செயல் நேரமும் அதிகமாகும். , மொத்த அனிச்சைச் 
செயல் நேரத்தைக் கொண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
ஓர் அதாரப்பாதையில் எத்தனை நரம்பணுச் சந்திப் 
புகள் உள்ளன என்று கணக்கிடுகிறார்கள். ப 

அனிச்சைச் செயலின் வகைகள். சில அனிச்சைச் 
செயல்கள் எல்லா மக்களிடத்திலும். பொதுவாக 
உள்ளன. ' (எடுத்துக்காட்டு: முள் குத்தியவுடன் 

காலை எடுப்பது), இத்தகைய அனிச்சைச் செயல்கள் 

பிறப்பிலிருந்து இறக்கும் ' வரை செயல்படுகின்றன. 
அதனால் இவற்றை உடன் பிறந்த அனிச்சைச் செயல் 
een (inborn reflexes) எனக் கூறலாம். மற்ற.சில 
அனிச்சைச் செயல்கள் நமது பட்டறிவினாலும் பழக் 
கத்தினாலும் உருவாக்கப்படுகின்றன.. எனவே இந்த 
வகையான அனிச்சைகளை : உடன்பிறவா. அல்லது 
அனுபவ sae (conditional சகல் 4 எனக் 

கூறலாம். “ப ப 3 ட ரிம் ட்ட oe at ் 

mo vated AGE GY So saated, W ; 

ஏற்றுனம வேற்றுமைகள். -காலில்:- முள் குத்த 
விட்டால் அனைவருமே காலை உடனடியாக மடக்கி 
முள்ளை எடுத்து எறிவார், அதாவது உடன் பிறந்த 
அனிச்சைகள் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானவை. 
ஒவ்வோர் உடன்பிறந்த அனிச்சைச் : - செயலுக்கும் 

ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆதாரப்" பாதை உள்ளது. 
ஆனால் .. அனுபவ ;அனிச்சைகளோ ... ஒருவருடைய , 
பட்டறிவினால். வருவன; அந்த. அனுபவம், இல்லாத 

வரிடம் . இந்த , eke cie att. காணப்படமாட்டா, 

. teats, tty yt % whe hot, 3 உடபட ட் 

ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு - “வழக்கமாகப்... பகல் 
பத்து மணிக்குப் : பாலூட்டுவாள்' என வைத்துக் 
கொள்வோம். ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு : காரணத்தால் 
அவளால் அந்தக் குறிப்பிட்ட மணிக்குப் பாலூட்ட 
முடியவில்லை என்றாலும் . சரியாகப் பத்து மணிக்கு 
அது தாயின் மார்பகங்களில் பால் சுரப்பு நடைபெற 

ஆரம்பித்து : விடுகின்றது. இது ஓர் : அனுபவ அனிச் 
சைச் செயலாகும், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் : பாலாட் 
டாத். தாய்க்கு இந்த அனுபவ, அனிச்சைச் . அசயல் 
நடைபெறுவதில்லை. AP eat, பலம ட 

oy oF ‘ . aieye vy ti . 4 Pi 

L. 
“AB போலவே : "ஓரு. ' நாய்க்கு உணவளிக்கும் 

போதெல்லாம் நாம் ஒரு" மணியை ' ஒலிக்கிறோம் 

என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்," சில ' நாட்களில் 

மணியடித்தால் உணவு வரும் என்று: நாய் பழக்கப் 

பட்டு விடுறது. மணியடிந்தவுடன் அதற்கு உமிழ்நீர் . 
சுரப்பு அதிகமாகிறது. எங்கிருத்தாலும் உணவளிக்கு 

மிடம் தேடி ஓடி. ் வருசன்றது.' இவ்வாறு பழக்கப் , 

பட்ட நாய்க்கு மணியடித்தாலே போதும், “உணவு 

அளிக்கத் தேவையேயில்லை. அது எங்கேயிருந்தாலும் 

மணிச்சத்தம் ஒலிக்கும் இடத்திற்கு ஒடி. அவரும், அதன் 
உமிழ் நீர்ச்சுரப்பு அதிகமாகும். ்



ப. பாவ்லாவ் (7௨107) என்னும் ரஷ்ய உடலியங்கி 
- பல் வல்லுநர் இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 
இத்தகைய அனுபவ அனிச்சைகளை விரிவாக ஆய்த 
தார். அந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நமக்குப் பல 
உண்மைகள் புலப்பட்டன. 

, உணவளிக்கும் -போது உமிழ்நீர் சுரப்பது ஓர் 
உடன்பிறந்த அனிச்சைச் செயல். உணவளிக்கும் 
போது மணியோசை கேட்பது ஓர் அனுபவம், 
"எனவே அனுபவ அனிச்சைச் செயல் ஓர் 
உடன்பிறந்த அனிச்சைச் "' செயலின் ஆதாரப் 
பாதையை ஒன்றியே செயல்படுகின்றது, ' அனுபவ . 
அனிச்சைகளைத் தொடர்ந்து சண்டினால் அவை 

காலப்போக்கில் மறைந்து விடுகின்றன. நாய்க்கு 

உணவளிக்காமலேயே ' பலமுறை மணியடித்து வர 
வழைத்தால் சில நாட்களில் அதன் பழக்கம் மாறிவிடு 
கின்றது. அதன் “அனுபவம் தேய்ந்து விடுகின்றது. 
நாயின் நரம்பு மண்டலம் மணியோசையின் 
பொருளை - அதன் பின் வரும் உணவை மறந்து 
விடுகின்றது. இதனை ஆங்கிலத்தில் *அணைக்கப் 
படுதல்” (extinction) எனக் கூறுவர். அதாவது 
அனுபவ அனிச்சைகள் நிலையில்லாதவை, பட்டறிவு 
தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கும் வரைதான் 
அனுபவ அனிச்சை நிலைத்திருக்கும், 

நரம்பணு மண்டலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
தான் ஆதாரப் பாதைகள் உள்ளன. உடன் பிறந்த 
அனிச்சைகள் -ஓவ்வொன்றுக்கும் -: தனித்தனியாக 
ஆதாரப் பாதைகள் தேவையிருப்பதால், ஒரு குறிப் 

பிட்ட அளவுதான் உடன் பிறந்த அனிச்சைச் செயல் 
களும் இருக்க முடியும். ஆனால் அனுபவ அனிச்சை 
“களோ சமயத்திற்குத் தகுந்தபடி ஆதாரப் பாதை 

களைப். பங்கிட்டுக் - கொள்ள : முடியும். : அதனால் 
கணக்கில்லாத அனுபவ அனிச்சைகள் உருவாக 
வாய்ப்பிருக்கிறது. பெருமூளையின் புறணி இல்லா 
விடில் அனுபவ அனிச்சைகள் . உருவாகவோ செயல் 
படவோ முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட 
பட்ட்றிவின் உட்பொருளைப் பெருமூளைப் புறணி 
மட்டுமே உணர முடியும்,” மணியோசையின் உட் 
பொருள் உணவுகிடைக்கும் என்பது. இதனைப் பெரு 
மூளைப் புறணியே உணர்ந்து மற்றப் பகுதிகளை 
இயக்குகிறது. அதனால் பெருமூளைப் புறணியில்லாத 
ஒரு விலங்கடம் அனுபவ அனிச்சைச் '' செயலைப் 
பழக்கமாக்க முடியாது. ஆனால்: உடன்பிறந்த 
அனிச்சைகளோ :பெருமூளைப் புறணியை அண்டி 
நிற்பதில்லை. உடன் பிறந்த அனிச்சைகள் செயல் 
பட, தண்டு வடமும் அதனைச் சார்ந்த பெருமூளை 

'யின் மற்ற பகுதிகளும் நலமாக இருந்தாலே போதும். 

ப் அனுபவ அனிச்சைகள் பலவகைப்பட்டவை, எண் 

ணிலடங்காத சிறுசிறு அனுபவ அனிச்சைகள் நமது 
அன்றாட வாழ்வில் பங்கேற்றுக்கொள்கின்றன. சில 
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ருக்குக் காப்பி குடிக்காவிடில் தலைவலி வந்துவிடு 
கிறது. சிலருக்குக் காலையில் பத்திரிகை படிக்கா 
விடில் என்னவோபோல் இருக்கிறது. லர் எங்குக் 
கோவில்களைப் பார்த்தாலும் நின்று தம் நினை 
வின்றிக் கன்னத்தில் போட்டுக் கொள்கின்றனர். 
இவையாவும் ஒரு விதத்தில் அனுபவ அனிச்சைச் 
செயல்களே, சுருங்கச் சொன்னால் நமது அன்றாட 
வாழ்வின் அடிப்படையே அனுபவ அனிச்சை 
களேயாம். 

அனுபவ அனிச்சைகளின் பயன், நம் பட்டறிவின் 
விளைவாகப் பிறந்தவை அனுபவ அனிச்சைகள்,. 
அனுபவ அனிச்சைகள் நாம் நம் சூழ்நிலையோடு 
இணங்கிப் போவதற்கு இன்றியமையாதவை. அனுபவ 
அனிச்சைகள் நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியின் விளைவு 

களை நுட்பமாக நினைவூட்டி, அதற்குத் தகுந்த 
முன்னேற்பாடுகளைக் கவனிக்க உதவுகின்றன. நமது 
அறிவும் பட்டறிவும் அன்றாட வாழ்விற்குப் பயனா 
வது அனுபவ அனிச்சைகள் மூலமேதான். 

-௮. ௩, 

"நூலோதி 

1. Guyton, C., Text Book of Medical Physiology, 
6th Edition, W.B. Saunders Company, London, 
1981. 

2. William F, Ganong, Review of Medical 
Physiology, Lange Medica] Publications, llth 
Edition, 1983. 

அனிலீன் 

இதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு போம். ஒரணைய 
Ser (primary ஊ௱ர்ப6) வகையைச் சார்ந்த இது 
ஃபினைல் Ser (phenylamine) என்றும், அமினோ 
தொகுதி பென்சீனுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் 

பென்சீன் அமினோ (811000802606) என்றும் 
அழைக்கப்படுகிறது. 

அன்வெர்டார்பென் (001878௦08௦) என்பார் 
கி.பி.1826 இல் அவுரிச் செடியிலிருந்து கடைக்கும் 
அவுரிச் சாயத்தைச் சிதைத்து வடித்து முதன்முதலாக 
இதைத் தயாரித்தார். அப்போது இச்சேர்மத்திற்கு 
அவர் இட்ட பெயர் கிரிஸ்ட்டலின், . பி. 1847இல் 
ஃபிரிட்சி (111128006) என்பார் அவுரிச். சாயத்தையும் 
பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடையும் சேர்த்துச் 
சூடாக்கியபோது எண்ணெய் போன்றதொரு 

பொருள் கிடைத்தது, அதற்கு அனிலீன் (801116)
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என்று அவர் பெயரிட்டார். இப்பெயர் அவுரிச் 
சாயத்தைக் தரும் அவுரிச்செடியின் தாவரவியல் 
பெயரான இன்டிகோஃபெரா .. அனில் (1001001678 ஊ11) 

என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். ஏறக்குறைய 
இதே காலக் கட்டத்தில் னின் என்பார் நைட்ரோ 
பென் சினை அம்மோனியம் சல்ஃபைடு 'கொண்டு ஒரு 

காரச்  சேர்மத்தைத்-. தயாரித்தார். அப்பொருளுக்கு 
பென்சடம் என்று பெயரிட்டார். க. பி.. 1834 இல் 
(pene (Runge) என்பார் நிலக்கரித் தாரிலிருந்து 

காரவகைப் . பொருளொன்றைப் : பிரித்தெடுத்தார். 

குபிபொருளுக்கு . கியோனோல் (kyanol) அல்லது 
சியானோல் (080௦1) என்று, பெயரிட்டார்... சி.பி. 

7843இல் வான் ஹாஃப்மன் (7௦0 11௦11080) என்பார் 
முந்தியவர்கள் தனித்தனியே. தயாரித்த எல்லாச் 

சேர்மங்களும் .: ஒன்றே என்பதைக் கண்டறிந்து 
அதற்கான பெயர் அனிலீன் என்பதையும் , நிலை 

நாட்டினார். ் 

இயல்புகள். "தூய “நிலையில்' “sas cs ் எண் 
ணெய்த் தன்மையுடன் நிறமற்றிருக்கும், காற்றுப்பட 

வைத்திருந்தால் அது ஆக்கிஜனை ஏற்றுப் பழுப்பு 
. நிறப் பிசினாக மாறுகிறது. இது நீரிலும் மற்ற கரிம 

கரைப்பான்௧களிலும் ஆல்கஹால், ஈதர் போன்ற 
கரிமக் கரைப்பான்களின்...மிசு எளிதில் கரைகிறது. 

் இதன் கொதிநிலை 18450, தனித்தன்மையான இனிய 
மணமும் காறல் சுவையும் கொண்ட இது : நச்சுத் 

. தன்மை வாய்ந்தது. இரத்தச். சிவப்பணுக்களுடன் 

வினைப்பட்டு அவற்றைச் சிதைத்துச் செயலிழக்கச் 
செய்கிறது. இதனால் கிறுகிறுப்பு, :இரத்தச்சோகை 
போன்ற நோய்கள் உண்டாவதுடன் ' உணவு சரிப் 
பதும் தரப்படுகிறது. அனிலீன் தயாரிப்பில் ஈடு 
பட்டிருப்போர் அதன் அவியைச் சுவாசிக்க நேர்வ 
தால் எலும்பு மூட்டு நோய் உண்டாகிறது. 

தயாரிப்பு. இரும்புத் துருவல்களையும் sna Onn 
குளோரிக் அமிலம் கலந்த நீரையும் 'வினளைப்படுத்தி 

னால் ' வெளிப்படும் '*ஹைட்ரஜனைக் கொண்டு 
நைட்ரோ பென்சனை ஆக்சிஜன் இறக்கத்திற்குட் 
படுத்தி அனிலீன் பெருமளவில் தயாரிக்கப்படுறெது. 
மேலும் குப்ரஸ் .' ஆக்சைடை விளையூக்கியாகக் 
கொண்டு குளோரோபென்சீனையும் ' அம்மோனியா 
வையும் அதித அழுத்தத்தில் 2000 வெப்பநிலையில் 
வினைப்படுத்தி அனிலீனைத் தயாரிக்கலாம், இவ்விரு 
முறைகளிலும் தயாரிக்கப்படும் அனிலீன் நீராவியால் 
“காயிக்கி வடித்துத்” 'தாய்மையாகப் பெறப்படுகிறது. 

் வேதிப்பண்புகள். அலிஃபாட்டிக் அமின்களுடன் 
ஒப்பிடும்போது அரோமாட்டிக் அமீனான அனிலீன் 
கார வலிமை குன்றியதாகும். கனிம அமிலங்களுடன் 
வீனையுற்று இது உரிய உப்புகளை .விளைவிக்கிறது; 

ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் : வினைப்பட்டு 

, அனிலீன் - ஹைட்ரோகுளோரைடு சேர்மத்தைச் 
செதிள் வடிவப் படிகங்களாகத் தருகிறது. இப் 
படிகங்கள் முதலில் நிறமற்றிருந்தாலும் காற்றுப்பட 
வைத்திருந்தால் பச்சை நிறம் பெறுகின்றன: எனவே 

இச்சேோர்மத்தைக் காலிக்கோ 'துணி'மீது - செய்யும் 
அச்சு. வேலைகளுக்குப் , பயன்படுத்துகிறார்கள். 

. அம்மோனியா. சேர்மங்களுடன் அனிலீனைச் சேர்த் 

துச் சூடாக்கினால் அம்மோனியா வளிமம் வெளிப்படு 

கிறது. இதே போல் துத்தநாகம், , அலுமினியம், 
- இரும்பு ஆகியவற்றின் சேர்மக் . கரைசல்களுடன் 
-அனிலீனையும் வினைப்படுத்தினால் அவற்றின் 
ஹைட்ராக்சைடுகள் கிடைக்கின்றன. அனிலீனையும் 
,சல்ஃப்யூரிக் அமிலத்தையும் ,வினைப்படுத்தினால் 
அனிலீன்-ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் ப்பு கிடைக்கும்; 

. இதை 2000 வெப்பதிலைக்குச். சூடாக்கினால் சாயங் 
கள் தயாரிக்கப் பயன்படும் சல்ஃபோனிலிக் அமிலம் 

கிடைக்கிறது. ட் 

அரோமாட்டிக் '- அமிலங்களுடன் ~. அனிலீனை 
'வினைப்படுத்தினால் அமினோ தொகுதியில் பதிலீடு 

‘(substitute) செய்யப்பட்டு அனிலைடுகள் (anilides) 

கிடைக்கின்றன. அசெட்டிக் அமிலமும் அனிலீனும் 
வினளைப்படுவதால் ' “அசெட்டனிலைடு : "என்னும் 

பொருள் கிடைக்கிறது; இது காய்ச்சலைக் குறைக்கும் 
மருந்தாகப் (antipyretic) பயன்படுகிறது. அமிலம் 

கலந்த . பொட்டாசியம் டைக்குரோமேட் காப்பர் 
, சல்ஃபேட் ஆகியவற்றுடன் அனிலீன் . வினைபுரிந்து. 
,“அனிலீன் கருப்பு”. (041106 61802) _ என்ற சாயப் 
பொருள் டைக்கிறது. மிகக் , குளிர்ந்த நிலையில் 
நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் (nitrous acid) அனணிலீன் 

Aone yAis onwGeredlus 2vieots (diazonium salt) 

தருகிறது. செயற்கைச் சாயம் போன்ற பல முக்கியப் 
பொருள்களைத் : தயாரிக்க , 'டையசோனிய உப்பு 
அடிப்படைப்பொருளாக அமைகிறது. 

அனிலீன் ' ன (aniline ) -பல்யூரேத்நேதன்கள் 
வகை வெப்பக். குழைமங்கள் ° (thermo plastics) 
உருவாக்கப் ", பயன்படுகிறது. பிசின் வகை 
யான இவ் ரெ௫ன்கள் வலிமிகு காரங்களாலும், 
காற்றுப்பட , வைத்திருந்தாலும் பாதிக்கப்படுவ 
தில்லை. இவை _ மின் கடத்தாப் பொருள்களும், 
வெப்பம் கடத்தாப் பொருள்களும் செய்யப்படுகின் 

றன. . அனிலீனும், . அனிலீன்- ஹைட்ரோகுளோரை 

டும் இணைந்து உண்டாகும் டைஃபீனைல் அமீன் 
சேர்மம் காரங்கள் தயாரிக்கவும், மசகு எண்ணெய் 
தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது. TaD எரிபொருள், 
கால்நடை நோய் மருந்துகள், சாயங்கள்... புகைப் 
படத் தொழிலில் பயன்படும் ஹைட்ரோகியனோன் 
போன்றவை அனிலீனில் இருந்து தற்போது. தயா 
ரிக்கப்படுகின் றன. 

க - ருத்ர. து,
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அனுராதா (விண்வெளி ஆய்வுக் கருவி) 

அண்டக் கதிர்களின் (௦௦504௦ 7838) ல புதிய பண்பு 
கள் பற்றி ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொள்வதற்கென்றே 
இந்திய அறிவியலாரும், பொறியியலாரும் சிறப்பான 
வகையில் அனுராதா (அனுடம்) என்னும் விண்மீன் 

தொகுதியின் பெயரில் உருவாக்கிய ஆய்வுக்கருவியே 
அனுராதா”. அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து 29. 3. *85 
அன்றுவிண்ணில்ஏவப்பட்டவிண் வெளியாய்வுக்கூட த் 
இல் (806 128-111) பொருத்தி அனுப்பப்பட்ட “அனு 
ராதா” ஒருவாரக் காலப்பயணத்திற்குப் பின்னர் 
பூமிக்குக் கொணரப்பட்டது.  :: 

அமெரிக்க : நாட்டின் *நாசா” என அழைக்கப் 
படும் (தேசிய “ வானூர்தி - விண்வெளி நிறுவனம் 
(National Aeronautical and Space Agency = NASA) 

1980-ஐ அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் விண்வெளி 
ஆய்வுக் கூடம் ஒன்றை (80806 120) விண்வெளி 
ஓடத்தில் (50205 - 811((16) அனுப்பி மேற்கொள்ள 
இருக்கும். ஆய்வுகளுக்கான கருத்துருக்களை அனுப்பி 
"வைக்கும்படி ஆராய்ச்சியில் முதன்மையாகத் திகழும் 
அனைத்து நாட்டு அராய்ச்சி நிலையங்களையும் 
4976 ஆம் ஆண்டிலேயே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. 

இந்தியாவின் சிறந்த இரு ஆராய்ச்சி நிலையங் 
களான, பம்பாயிலுள்ள டாடா அடிப்படை 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (784& 109(1(016 ௦7 80௨0602081 

Research— TIFR) அகமதாபாத்திலுள்ள இயற்பியல் 
- அராய்ச்சிக் கூடமும் (7335/081 828621011.௧௦௦௨400ு - 

ந.) கூட்டாகச் சேர்ந்து பெங்களூரிலுள்ள இந்திய 

விண்வெளி . ஆராய்ச்சிக் . கழகத்தின் வழி (110180. 

SpaceResearchOrganization - ISRO) ‘s7én’ Bocca s 

“இற்கு அண்டக்கதிர்கள் பற்றிய ஒரு புதிய ஆய்வுத் 
இட்டத்தை அனுப்பி வைத்தன, அதற்கான ஆய்வுக் 

கருவியான “அனுராதா” அகமதாபாத்தில் வடிவமைக் 

கப்பட்டுப் பெங்களூரில் இந்திய விண்வெளி 

ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில் மின்கருவிகள் பொருத்தப் 
பட்டு, விண்வெளியில் செயல்படுவதற்கான அதன் 

௮,.௧-2- 2 ் 

அறுராதா (விண்வெளி ஆய்வுக் கருவி) :721 

திறம், தகுதி ஆகியவையும் நன்கு உறுதஇிசெய்யப் 
பெற்றன. இரண்டு ஆண்டுக்காலம் கடுமையான சல 

ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, வேண்டிய ஏிற்லெ 
இன்றியமையாத மாற்றங்களையும் பெற்று, இறுதி 
வடிவம் கொண்ட *அனுராதா;நாசா நிறுவனம் 
அனுப்பும் விண்வெளி ஆய்வுக் கூடத்தில் பொருத்தப் 
பட்டு, அண்டவெளிக் கதிர்களை ஆய்வதற்கு ஆயத்த 
மானது. 40 கிலோகிராம் எடையுடன் கூடி வெண் 
ணிறத்தில் காட்சி தந்த *அனுராதா”, அமெரிக்க 

நாட்டுக் கென்னடி. விண்வெளி நிலையத்தில், விண் 
வெளி வீரர்கள் தாம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பல் 
வேறு ஆய்வுகளிலும் பயிற்சி செய்து பழகுவதற் 
கென்றே தாூசுகளும் நச்சுயிரிகளும் நீக்கப்பெற்று 
விண்வெளிபோன்று அமைந்துள்ள பெரியதொரு 
ஆய்வுக்கூட அறையினுள் பொருத்தப்பட்ட 
நிலையில் செங்குத்துக் கோட்டுக்கு 25” சாய்வாக 

அமைந்துள்ள ஒரு தளத்தில் நிறுத்தப்பட்டு மேலும் 
பல ஆய்வுகளுக்கும் உட்படுத்தப்பட்டது. மூன்று 
மணி நேர ஆய்வில் அனைத்துக் கருவிகளும் சரி 
பார்க்கப்பட்டு விண்ணில்... ஏவப்படும் சகுதியை 

எய்தியது. ் 

“அனுராதா? 370 கி. மீ. உயரத்தில் இயங்கிய 

படி குறைந்த ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள அண்டக் 

கதிர்களின் பாதைகளைக் கண்டறிந்து விவரங்களைத் 
திரட்டுமாறு அனுப்பப்பட்டது. விண்வெளியின் பல் 
வேறு திசைகளிலிருந்தும் பாய்ந்து வந்து நம் பூமியின் 

வளிமண்டலத்தில் மோதும் அண்டக்கதிர்கள் 60 
ஆண்டுகட்டு முன்னரே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுத் 
தொடர்ந்து பல ஆய்வுகளை அறிவீயலார் மேற் 
கொண்டு நடத்தியிருப்பினும், அக்கதிர்கள் அண்டப் 
பகுதியில் எவ்வாறு உண்டாகின்றன எனத் திட்ட 
வட்டமாகத். தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. 
அண்டக்கதிர்கள் வெறும் கதிர்கள் அல்ல. விரை 
வாகச்செல்லும்ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் ஆகியவற்றின் 
அணுக்கருக்களும், யுரேனியம் வரையுள்ள அனைத்து 

உலோகங்களின் மின்னூட்டம் கொண்ட கன அயனி 
களுமே ஆகும். இவற்றுள் சிறு பகுதி எலெக்ட் 
ரான்களைக் கொண்டுள்ளது. .ஒளியின் வேகத்திற்கு 
நேரான வேகத்தில் செல்லும் இந்த அணுக்கருக்கள் 
1015 எலெகீட்ரான் வோல்ட்டுகள் அளவிற்கு 

உயர்ந்த ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. அவை உயர் 
ஆற்றல் முடுக்கியினால் ஆய்வுக் கூடத்தில் தயாரிக் 
கப்படும் அணுக்கருக்களின் ஆற்றலைக் காட்டிலும் 

மில்லியன் மடங்கு அதிக ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன 
அண்டக்கதிர்கள்எங்குத்தோன்றுகின்றன? இவ்வளவு 
பேராற்றலை. எவ்வகையில் அவை பெறுகின்றன? 
இக்கேள்விகளுக்கு இனிமேல்தான் விடை காண 
வேண்டும். இருந்தாலும் நம் நாட்டிலுள்ள டாடா 

அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் (7118), இயற்பி 
யல் ஆராய்ச்சிக்கூடமும் (181) ஆகிய இரு விண்
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வெளி ஆய்வு நிலையங்களும் குறைந்த ஆற்றலும், 
உயர்ந்த ஆற்றலும் கொண்ட இருவகை அண்டக் 
க.£ர்களும் ஒரே இடத்திலிருந்து நமக்கு வருவ தில்லை 
என்றும், அவை வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்தே வரு 
இன்றன என்றும் “நாசா” முன்னர் அனுப்பிய விண் 
வெளி ஆய்வுக்கலத்தில் வெளிப்புறத்தில் பொருத்தி 
அனுப்பப்பட்ட அவற்றின் ஆய்வுக் கருவி வழி 

ஆய்ந்து தெளிவுபடுத்தியுள்ளன. 

அண்டக்கதிர்கள் விண்மீன் கூட்டங்களுக் 
் இடையே குறிப்பிட்டுக் கூற முடியாத ஓர் இடத்தில் 
உருவாகி, அண்டத்தில் வீரலிக் காணும் அனைத்து 
வீண்மீன்களையும் கடந்த, சூரியக் குடும்பத்தையும், 
பூமியையும் வந்து சேர்வதாக அறிவியலார் இன்று 
அறிந்துள்ளனர். இவ்வாறு விண்மீன்களிடபிருந்து' 
புறப்பட்டு விண்வழியே பாய்ந்து மின்னேற்றம் 
பெற்ற அணுக்கருக்கள் காந்தப் புலத்தினால் வரை 
யறையின்றித் திசை திருப்பப்பட்டுக் குறுக்கும் 
நெடுக்குமான பாதைகளில் செல்வதால் அவை 
தோன்றிய இடம், காலம் ஆகியவற்றுக்கான தடயங் 

களை முற்றிலும் இழந்துவிடுகன்றன. மேலும் அண் 
டக்கதிர்கள் விண்மீன்களிலிருந்து வரும் மின்காந்தக் 
கர்கள் போல் நேர்கோட்டுப் பாதையில் வராமல், 

பல தஇிசைகளிலிருத்தும் எல்லாக் காலத்தும் ஒரே 
அளவில் பூமியை வந்து அடைகின்றன. அதனால், 
மின்காந்தக் கதிர்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள 
நாம் கையாள்வது போன்ற ஆய்வுமுறைகள், நேர் 
முக ஆய்வுகள் ஆகிய எவையும் அண்டக்கதிர்களின் 
தோற்றுவாயைக் காண நமக்குத். _ துணை செய்வ 
தில்லை. 

இயக்கமும் பயனும். விண்வெளியில்" தொடர்ந்து 
90 மணி நேரம் இயங்கி வேண்டிய விவரங்களைப் 
பதிவு செய்துகொண்டு மீண்ட “அனுராதா” அண் 
டச்கதிர்களின் அணுக்கருவின்  அயனியாக்க நிலை 
(ionisation state) பற்றிய புதியதொரு செய்தியையும் 

முதன்முதலாகத் தெரிவிப்பதாக இருந்தது. குறைந்த 
ஆற்றல் வரிசைப் பட்டியலில் உள்ள அண்டக் கதிர் 
களின் தோற்றம் பற்றியும், அண்டக்கஇர்களில் விர 
வியுள்ள உலோகங்களின் 'அளவு பற்றியும் தெரிவிக் 
கும்படி அமைக்கப்பட்டது. அண்டக்கதிர் அயனி 
களில் விரவியுள்ள ஆற்றல் பற்றியும், குறைந்த ஆற் 
றல் அண்டக்கதிர்களின் மொத்த ஆற்றல் பற்றியும் 
“அனுராதா' பயனுள்ள விளக்கங்களைத் . தருமாறு 
அமைக்கப்பட்டது. மேலும் பூமியைச் சுற்றிலுமுள்ள - 
கதர் வீச்சு வளையத்தில் (உள்வளையத்துள்) அகப் 
படுத்தப்படும் கனத் தனிமங்களின் (1270. 616002518) 
அணுக்கருக்கள் பற்றிய புதியதொரு முடிவினை 
எடுக்கவும் “அனுராதா' உதவ, ஆய்வு அமைக்கப்பட் 
டது. அணுக்கருக்களில் ஏற்படும் . மாற்றங்கள் அள 
வில் மிகவும் நுட்பமானவை. ஆனாலும் ஆதிக அள 

வுக்குத் திரட்டும் ஆற்றலோடு, அதிக மின்னூட்ட 
மும், காலத்தைக் . கூறிட்டுக். 'காணும்: திறனும் 
கொண்ட கருவிகளோடு கூடிய அனுராதா”. ஆய்வி 
னால் புதிய நுட்பமான செய்திகளைத் துல்லிய 
மாகத் திரட்ட முடியும், அண்டக்கதிர்கள் எந்தப் 
பகுதியிலிருந்து வருகின்றன? எந்தத் இசை நோக்கிச் 
செல்கின்றன? அண்டக் கதிர்கள் இயங்கக் காரண 

மான விண்மீன்களின் நிலைமைகள் யாவை? இவை 
போன்ற செய்திகளை 'அனுராதா? ஆய்வுகள் விவர 

மாகத் தரமுடியும். 

அனுராதா” அண்டக்கதிர்கள் பற்றித் இரட்டும் 
- செய்திகளை இருவகையில் நமக்கு அளிச்கும் நிலை 

யில் அமைந்தது. ஒருவகை புள்ளிவிளக்கங்கள் இயங் 
கும் விண்வெளி ஆய்வுக்கூடத்திலுள்ள : சணி 
பொறி மூலம், . பத்து வினாடிகளுக்கு ஒரு முறை, 
ஒரு துணைக்கோள்வழி பூமிக்குத். தொடர்த்து ஆறு 
நாட்காலம் அனுப்பப்பட்டன. மற்றொரு வகைப் 
புள்ளி விவரங்கள், “அனுராதா” விலுள்ள 0.௩, 39 
என்ற குறியீட்டுப் பெயரால் அழைக்கப்படும் கண் 
டுணர் கருவியால் தன்னுள் பதிவ செய்யப்பட்டு, 
அது பூமிக்குத் திரும்பியதும் நமக்குக்கிடைத்துள்ளன . 
0.5, 89 என்பது அண்டக் கதிர்களின் பாதையை 
நுட்பமாகக் கண்டுணர்த்தும். திண்மநிலைக் , (80114 
81216)கருவியாகும், அதற்கு ₹0,&,- 39 உணர” என்று 
பொதுப். பெயரிட்டுள்ளனர். _ இதில் அலைல்டை 
கிளைக்கால் கார்பனேட்டு (81131 [21௦௦1 carbonate) 
என்ற வேதியியற். பொருளை வட்டத்தட்டுகளாகப் 
பொருத்தியுள்ளனர். இதுஉயர் உணர்திறன் கொண் 
டது. விண்வெளியில் விவரங்களைத் திரட்டிவந்த இக் 
கருவி . இந்தியாவில் மட்டுமே இறந்து ஆயப்படும், 
அண்டக்கதிர்கள் வரும் நேரம் பற்றிய. செய்தியை 

யும் இக்கருலி துல்லியமாக அறியக்கூடியது. ; 
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அண்டக்கதிர் பற்றிய ஆராய்ச்சி நாம் வாழும் 
இப்பேரண்டம் பற்றிய உண்மைகளை அறிய உதவு 
கிறது. இயற்கையில் காணும் பேராற்றல்கள் நம் 
வாழ்வை எவ்வகையில் கட்டுப்படுத்துகன்றன? அவ் 
வாற்றல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் நமக்கு 
வருமா? பேரண்ட வளர்ச்சியில் நம் பங்கு என்ன? 
அண்டக் கதிர்களின் தோற்றமானது : விண்மீன்கள் 

உருப்பெறுதல்; இயற்கையில் பெரிய அளவில் ஆற் 
றல் உற்பத்தியா தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர் 
புடையதாக அ.ிலியலார் கருதுகின்றனர். சில சம 
யம் பெரிய விண்மீன்கள் சமநிலை கெட்டு வெடித்துச் 
சிதறுன்றன. அப்பொழுது அளவிறந்த பேராற்றல் 
*பெருநோவம்' (20ரே ௩௦78)என்ற பெயரில் வெளிப் 
படுகிறது. பெருநோவம் நாம் அறியாத ஏதோ ஒரு 

வகையில் அண்டக்கதிர்கள் தோன்றுவதற்தக் கார 
ணமாக உள்ளது என்றும் அறிவியலார் ' கருதுகின்ற 
னர். ் ட: es 

் அண்டக்கஇர்கள், ' இயற்கையில் விண்பொருள் 
களின் வளர்ச்சிமாற்றம், தனிமங்கள் தோற்றம்ஆகிய 
நிகழ்வுகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும், 
அண்டங்களில் நிறைந்துள்ள பொருள்களின் தன்மை 
யினை 'அங்இருந்து : வரும் அண்&க் கதிர்களைக் 
கொண்டு நம்மால் அறிய முடியும் : என்றும் தெரி 
இன்றது. அண்டக் சகதிர்களைக்கொண்டு தனிமங் 
களின் ' தோற்றம்பற்றிய கொள்கையினை ஆய்ந்து 
சரிபார்க்கவும் கூடும். அண்டங்களிலிருந்து வரும் 
கதிர்கள் ஒருபுறம் இருக்க, சூரியனும் பெரிய அளவில் 
ஆற்றல் “” மிக்க துகள் கற்றைகளை அனுப்பிக் 
கொண்டிருக்கன்றது. அவற்றைச் சூரிய அண்டக்கதிர் 

(8012 ௦080:12 18951 என அழைக்கின்றோம்.அவற்றின் 
மூலம் சூரியனிலுள்ள தனிமங்களின் மா.இரி (6௨0016) 
நமக்குக் இடைக்கன்றது. அவற்றை ஆய்வதனால் 
சூரியனிலும், சூரிய குடும்பத்திலும் இருக்கின்ற தனி 

_ மங்களின் மிகுதி பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். சூரிய 
குடும்பத்திற்கு நெடுந்தொலைவிற்கு அப்பால் அண்ட 

டுவளியில் : அடங்கியுள்ள விண்மீன் கூட்டங்கள் 
பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரே கருவிப் 

பாருள் அண்டகச்கதிர்களே. வெளியின் ஆழத்தில், 
ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆகிய அடிப்படைத் தனிமங் 
களால் அணு, எளியனவும், சிக்கலானவும் ஆகிய 
வளிமப்" பெருமேகங்களிடையே அண்மையில் உள்ள 
விண்மீன்களிலிருத்து பாயும் புற ஊதாக் சுதிர்களும் 
கூட - நுழைந்து செல்ல முடியாது. அண்டக் கதிர் 
மட்டும்தான் அந்த விண்வெளிப்பகுதியில் சேர்மங்கள் 
உண்டாவதற்குத் துணை போக: முடியும். இந்தச் 

சிக்கலான ' சேர்மங்கள் நாம் உணர்ந்திராத ஏகோ 
ஒரு வகையில் விண்மீன்கள் உருவாதலுக்கும், 
உயிரினங்கள். தோன்றி வளர்ச்சி மாற்றங்கள் பெறு 
வதற்கும் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என்று 
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி 

Pt. bee Bod 

ர் ட இந்தியநாட்டு ஒலிபரப்பு 1927ஆம் 
நிலையத்தின் : 
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அண்டக்கதிர், அண்டவெளி ஆராய்ச்சிக் குழுவின் 
தலைவரும்: அனுராதா” ஆய்வின் தலைமை ஆராய்ச்சி 

யாளருமான பேரா௫ிரியர்: சுகுமார் பிஸ்வாஸ் 
கூறுகிறார்... ட்ட ் 
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விண்வெளி அனுராதா 

கூடம் ் தெ 

படம் 3. *அனூராதா' பொருத்தப்பட்ட விண்வெளி 
ஓடத்தின் சுற்றுப்மாதை 

பூமிக்குத் திரும்பிய *அனுராதா'லின் துணை 
கொண்டு அதனிடத்துப் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் 
செய்திகளையும், முன்னரே நமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக் 
கும் செய்திகளையும், நாம் ஒருங்கிணைத்து ஆய்ந்து 
பார்த்து, அண்டக்கதிர்கள் வரும் விரைவு, இசை, 
ஆகியவை பற்றியும் அவை மின்னேற்றம் கொண்ட 
அயனிகளாக மாறும் நிலைபற்றியும், , எனவே 
அவற்றின் தோற்றம் பற்றியும் செரிந்தகொள்ளலாம், 
காண்க, அண்டக்கதிர்கள், Sophos 7 

நாலோதி 

Science To-day, Times of India Publication 
April-]985, Bombay. 

அனேத்தா 
காண்க, தாடையற்றவை. 

அனைத்து இந்திய வானொலி 

ஆண்டில் 

தொடங்கியது, இந்த ஆண்டில்தான் *இந்திய ஒலி 

௩
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பரப்புக் கம்பெனி' எனும் தனியார் நிறுவனங்கள் 
இரண்டு அருவாகிப் பம்பாய், கல்கத்தா ஆகிய 
நகரங்களில் ஒலிபரப்பு நிலையங்கள் இயக்கப் 
பெற்றன. 'நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்ட பொருளாதாரச் 

சீர்கேட்டின் காரணமாக அவற்றை 1930ஆம் 

ஆண்டில் அரசே ஏற்று நடத்தத் திட்டமிட்டது. 
1936 ஆம் ஆண்டு ஜுன் இங்களில் “அனைத்து 
இந்திய வானொலி” உருவாயிற்று, இதுவே *ஆல் 
இந்தியா ரேடியோ” வாக இருந்து, 1957 இல் 

*ஆகாசவாணி் எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது. 

நாட்டின் பிரிவினைக்கு முன்பு ஆறு' நிலையங் 
கள் செயல்பட்டுவந்தன, தனியாட்சி அரசுகளும் 

இணைந்த பின்னர் 27 நிலையங்கள் ... இயங்கின. 
(இவை 28.2.1981 கணக்கெடுப்பின் படி: 85 நிலையங் 

களாகப் பெருகின, 1947 இல் 2,48,274 வானொலிப் 
பெட்டிகளும், 1951 இஞ் 6,85,508 வானொலிப் 
பெட்டிகளும் பயன்பெற்றன, தற்பொழுது (1987) 

் இந்த எண்ணிக்கை : . மும்மடங்காகப் பெருகிவிடும் 
என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

வானொளி. நிகழ்ச்சிகள்; ம்க்களின் தேவைக்கும் 
விருப்பத்துக்கும் மேம்பாட்டுக்கும் ஏற்றபடி. பகுக்கப் 
பட்டுப் பல்விட்டன. இவை, மரபிசை, நாட்டு 
இசை, மெல்லிசை, வழிபாட்டிசை, திரை இசை, 
மேல் நாட்டிசை என விரியும். நேர் உரை, உரை 

யாடல், நேர்முகம் போன்றவை உரைப் பகுதிகள். 

தற்போது நாடகம் ஒரு பெரும் துறையாகியிருக்கிறது. 
இவை தவிற, சிறுவர்க்கு, மகளிர்க்கு, வேளாண்மக்க 
ளுக்கு,தெரழிலாளர்க்கு,இளைஞருக்கு,படை வீரர்க்கு 
எனத் தனித்தனி நிகழ்ச்சிகள் ' ஒலிபரப்்பாடுன் றன, 
மாணவர்களுக்குக் கல்வி ஒலிபரப்பும், : பழங்குடி 
யினர்க்குத் தனியே நிகழ்ச்சிகளும் வழங்கப்பெறு 
கின்றன. அறிவிப்புகள் எனும் தலைப்பில் மக்களுக் 
குப் பயன்மிக்க செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன. 
நொடி வினா-விடை நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்க்கும், 
உழவர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் : நிகழ்த்தப் 
படுகின்றன. வானொலி அமைப்பில் தனித்துறை 
யாகச் செய்தப் பிரிவு இயங்குகின்றது. மூதல் செய்தி 
அறிக்கை 1936இல் ஒலி பரப்பாயிற்று. வங்க 
நாட்டுப் போரின்போது நான்தோறும்:: 271 
செய்து அறிக்கைகள் ஓலி பரப்பாயின. தற்போது 
97 மொழிகளில் நாள்தோறும் 250 செய்தி அறிக்கை 

கள் ஒலிபரப்பாகின்றன. இவை நடுவண் 'நிலைய 
அறிக்கைகள், இவை தவீர வட்டாரச் செய்தி அறிக் 
கைகளும் உண்டு. வானொலி கேட்பவர்களின் விருப் 

பம், கருத்து, தேவை குறித்து அறிய ஆய்வுப் பிரிவும் 
இயங்குகின்றது, புள்ளிவிவரப்படி, நூற்றுக்கு 40.6' 
வீழுக்காடு இசையும், 23 விழுக்காடு செய்தியும், 9 
விழுக்காடு உரை நிகழ்ச்சிகளும், 5.3 விழுக்காடு - 

வேளாண்மை நிகழ்ச்சியும் கேட்டு , ம௫ழ்கிறார்கள்.' 

7 

“தகவல், கற்பித்தல், பொழுதுபோக்கு” என்பது 

வானொலியின் குறிக்கோள் வாசகமாகும், இதற் 
கேற்ப நிகழ்ச்சிகள் இட்டமிடப்பட்டு ஒலி tugs 

கின்றன. 

அறிவுறுத்தல் வகை குறைந்து, பொழுதுபோக்கு 
மிகுதியும் விரும்புவோர்க்கென வணிகவகை ஒலிபரப் 
புகள் (வர்த்தக ஒலிபரப்பு) . (0௦00610141 broad- 
casting service) 17-11-1967 இல் பம்பாய், புனே, 

நாகபுரி ஆகிய நிலையங்களில் தொடங்கப்பெற்றன. 
1968 இல் கல்கத்தா, டெல்லி, . சென்னை, திருச்சி 

எனப் பல்கன, நாடு தழுவிய நிலையில், விவதபாரதி 
ஒலிபரப்பும். இயங்குகிறது. பரச 

, அவ்வப்போது நிகம் பெருமைக்குரிய தலைவர் 
கள், அறிஞர்கள் முதலிய பெரியோர்களின் உரை 
களையும் பாதுகாத்து வைக்கவும், எல்லா நிலையங் 
கட்கும் அளித்து உதவவும் மறுபதிவு-கொடுக்கல் 

surmacy (teanscription & programme exchange)Qeus 

யவும் ஒரு தனிப்பிரிவு 3.4,1954 இல், ஏற்பட்டது. 
அண்ணல் காதந்தயின் 51 மணிநேர உரைதநிகமழ்ச்சி 
ஒலிப்பதிவு வானொலிக் களஞ்சியத்தில் வைத்துப் 
பாதுகாக்கப்படுவது. , இப்பிரிலின் சிறப்புக்குரிய 

குறிப்பு. 

நிகழ்ச்சி நிரல் விவரத்தை மக்கள் முன்கூட்டியே 
அறிந்துகொள்ள உதவியாக :*வானொலி' என்ற 
தமிழ் மாதம் இருமுறை இதழும், *அகாசவாணி”, 
என்ற ஆங்லை இதமும் பிற 6 மொழிகளில் இதழ்க 
ளும் வெளிவருகின்றன. வேளாண் மக்கள். அறிவியல் 
முறைகளை “ அறிந்து கொண்டு, தம் _ சாகுபடியை 

மேம்படுத்தியதும், ௮ அதனால் நம் நாட்டில் பசுமைப் 
புரட்சி' ஏற்பட்டதும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு இயக் 
கம் மக்களிடையே செல்வாக்குப் பெற்றதும் வானொ 
லியின் பணிக்குக் கிடைத்த வெற்றிகள் என்று கூற 
முடியும். கல்வித் துறையில் புதிய நோக்குகள் வளர 

வும் வானொலி. Ghagumney முயன்று வெற்றி பெற்து 
வருகிறது. ' 

் சிறுசிறு வானொலிப் பெட்டிகளில், ஏழை எளிய 
மக்களும் உழைப்பாளிகளும் நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்டு 
நாட்டு நட்ப்பையும், அரசின் உதலித திட்டங்களை 
யும் அறிந்து: பயன்பெற்று வருவதும் மறுக்க முடி 
யம உண்மை. 

அண்மைக் ம் சாலத்தில் விளையாட்டுத் துறைக்கு 
வானொலி. பேரூக்கம் அளித்து : வருகிறது. ஏனைய 
நாட்டு விளையாட்டுப் போட்டிகளையும், நம் நாட்டு 
விளையாட்டுப் போட்டிகளையும் நேர்முக : வர்ண. 
னையாக மக்கள் கேட்டு மகிழ்வது நாட்டு முன்னேற் - 
றத்தில் நல்ல அறிகுறி என்பதை எல்லாரும் ஒப்புக் 
கொள்வர்... :
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இலக்கியம், இசை, நாடகம் போன்ற துறைக 
ளில் ஈடுபட்டுள்ள கலைஞர்க்கு வானொலி தரும் 

ஊக்கம் குறிப்பிடத்தக்கது, இ 

சிறு கிராமங்களில் பரவியுள்ள தெருக்கூத்து, 
உடுச்சைப் பாட்டு போன்ற நாட்டுப்புறக் கலை 
களும் வானொலி மூலம் வழங்கப்பட்டு. வருவதால் 
அவை போற்றிக் காக்கப்படுகின்றன. 

- நீண்டு பரந்து  நிற்கும்'நம் நாட்டில் கல்வியறி 
வில்லாப் பலகோடி ' மக்களின் துணைவனாக-ஆசா 
னாகாபொழுதுபோக்கும் உதவியாளனாகத் திகழும் 
“இந்திய வானொலி' இந்திய அரசின் "செய்தி ஒலி 
பரப்புத் துறையின் ஒரு பிரிவாக, தலைமை இயக்கு 
'நர் ஒருவரின் 8ழ் இயங்கி வருகின்றது, ' வருவாய் 
கருதாத ஒலிபரப்புத் துறை, வணிகவகை ஒலிபரப் 
புத் தொடங்கிய பின்னர், விளம்பரங்கள் மூலம் 
அண்டு ஒன்றிற்கு பலகோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டு 

.. திறது, ் 

வானொலியில் ஆட்டுப் பிரிவு (80010151721146 
section) ஊழியர், பொறியியல் பிரிவு ஊழியர், நிகழ்ச் 
சிப் பிரிவு உழியர் என்ற முப்பெரும் பிரிவுகளில் 
பல்லாயிரக் கணக்கானோர் பணி புரிகின் றனர். 

1 உ வப ge ் ந i ay 

இதில் “நிலையக் கலைஞர்கள்' என்ற தொகுதி 
யில், நீண்டகால ஒப்பந்த உளழியரா்களாகப். பணி புரி 
பவர்கள் நிகழ்ச்சிப் பிரிவில் கலைத்தொண்டு புரிந்து 
வருகின்றனர் . என்பதும் இந்திய ஒலிபரப்புத் துறைக் 

குச் சிறப்பென்றே. கூற வேண்டும். அண்மைக் கால 

மாகச். செயற்கைக்கோள் மூலமாக நிகழ்ச்சிகளை 
அஞ்சல் செய்யும் முறையினை... இந்திய வானொலீ 

தொடங்கியிருப்பது நம் அறிவியல் முன்னேற்றத்தின் 
அறிகுறி எனலாம். wos, 

ம். மன், 

நூலோதி . 

1 கலைக்களஞ்சியம், முதற்பதிப்பு, தமிழ் வளர்ச் 
சிக்கழக வெளியீடு, சென்னை, 1954. 

Mass Media in India - 1980-18, Publications 

Division, Ministry of Information & Broadcas- 

ting, New Delhi. 1982. 
ட் 

~ 

அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைந்த நெல் 
மேம்பாட்டுத் திட்டம் 

அனை Sai நாட்டு அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது 
நெல் மிகவும் இன்றியமையாத 'உணவுப் பயிர் 

ச் 

என்ற உண்மை, தெளிவாகிறது." உலகில் ஏறக்குறைய 
320 மில்லியன். ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் இப்பயிர் 
சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் குறிப்பாக மூன்றில் 
ஒரு பங்கு . பரப்பளவு இந்தியாவிலும், சமபங்கு 
சீனாவிலும், எஞ்சியது ஏனைய நாடுகளிலும் அமைந் 
துள்ளன. முக்கியமாக நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியும், 
இதை அடுத்துள்ள மிதவெப்பப் பகுதியும் (1200067816 
region) நெல் பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற பகுதிகளாகும். 
இந்தியாவில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 3,000 மீ. 
உயரம் வரை பல்வேறு. "பருவங்கள், பலதரப்பட்ட 
மண், மாறுபட்ட சூழ்நிலைகள் ஆ௫ூயவற்றில் நெல் 
சாகுபடியாகிறது, நாட்டில் பயிர்கள் சாகுபடியாகும் 
மொத்த நிலப்பரப்பில் 27 விழுக்காடு நெற்பயிருக்கு 
மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ' 

் ஒரிசா மாநிலத்திலுள்ள கட்டாஃ(01120%) என்ற 
இடத்தில் மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி . நிறுவனம் 
(Central RiceResearch Institute) 1946 ஆம் ஆண்டு 
நிறுவப்பட்டது. மத்திய நிறுவனமும், மற்ற மாநிலங் 
களிலுள்ள சுமார் 130 நெல் ஆராய்ச்சி நிலையங் 
களும் புதிய நெல் வகைகளை உ வாக்கும் பணி 
யிலும், சிக்கனமான உழவியல் முறைகளை நிர்ண 
யிக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளன. அதிக அளவு 

உரமேற்று உயர் விளைச்சல் கொடுக்கும் . பண்பு 
“இன்டிகா” (1001௦8) என்ற இந்திய நெல் வகைக்கு 
இல்லை; ஆனால் **ஜப்பானிகா”” (“80001௦”) என்ற 
ஜப்பானிய நெல் வகைக்கு உண்டு, இருந்தபோதிலும் 
ஐப்பானிய நெல் வகை இந்தியாவில் சாகுபடிக்கு 
ஏற்றதாக அமையவில்லை. ஆகவே அந்தப் பண் 
பைக் கருச்சேர்க்கையின் மூலம் இணைக்கும் நோக்கத் 
துடன் .**ஐப்பானிக்கா - இன்டிகா இனச்சேர்க்கைத் 
திட்டம்'” 1950 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச உணவு நிறு: 
வனம் (Food and Agriculture Organization-FAO), 
இந்திய வீவசாய ஆராய்ச்சிக்கழகம் (௦0120 000௦௦1] 
of AgriculturalResearch -ICAR) fw இரண்டின் 

கூட்டுமுயற்சியால் செயல்ப்டுத்தப்பட்டது. இதன் 
வாயிலாக, நெல் ஆராய்ச்சியின் மாபெரும் சாதனை 
யாகக் கருதப்படும் ஏ.டி.டி. 27(&, 0, “தர; 
ஆடுதுறை 27 அல்லது ரேடியோ நெல்) இந்திய 
நாட்டிலும், மசூரி (பொன்னி) மலேசியா நாட்டிலும் 
13962 ஆம் ஆண்டு புதிய வகைகளாக வெளியிடப் 
பட்டன. தரமான அரிசியைக் : கொண்ட மசூரி 

என்ற பொன்னி இன்றும் பல மாநிலங்களிலுள்ள 
விவசாயிகளுடையே பழக்கத்தில் உள்ளது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

நீர்ப்பாசன வசதியுள்ள. குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி 
களில் நெல் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் நோக்கத்துடன் ' 
7961 ஆம் ஆண்டு **தவிர விவசாய மாவட்டத் 

Brut" (Intensive Agricultural District Programme’) 

ஒன்றைப் பலமாநிலங்களில் இந்திய விவசாய
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ஆராய்ச்சிக் கழகம் அறிமுகம் செய்தது, அதன்படி. 

விவசாய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாய வீஞ் 

ஞானீகளும், விரிவாக்கப் பணியாளர்களும் ஒன்று 
சோர்ந்து அந்தந்தப் பகுதிகளில் தேவையான முன் 
பணக்கடன், தக்க விதை, இடுபொருள் ஆகியவற்றைக் 
கொடுத்தவீவசாயிசள் உயாவிளளச்சல் பெறப் பிரச் 

சாரம் செய்தனர். அடுத்தடுத்து: வந்த ஐந்தாண்டுத் 
இட்டங்களில் விவசாயத்திற்குக் கொடுத்து வந்தமுக்கி 
யத்துஉத்தின் காரணமாக ஹெக்டேருக்குக் கடைக் 
கும் நெல் விளைச்சல் படிப்படியாக உயர்ந்தது. தொ 

டர்ந்து, .1964 ஆம் ஆண்டு... பிலிப்பைன்ஸ் : நாட்டி 
லுள்ள “அனைத்து நாட்டு ' நெல் ஆராய்ச்சி நிறு 
வனத்தின்” ( Internaticnal Rice Research Institute- 
Philippines) வாயிலாக டெயுச்சுங் நேட்டிவ்-1 

(Taichung rative-}) என்று . குட்டையாக வளரும் 

டெய்வான்: நெல் வகை. (7213 7106 921161) இந்தி 
யாவின் பல மாநிலங்களில் சாகுபடிக்கு _ வழங்கப் 
பட்டது. மொத்தம் 120 ' முதல் 135 நாட்கள் வரை 

வயதுள்ள இந்தப் புதிய : நெல்வகை சாகுபடியி 
லிருக்கும் வகையைவீட, ஒன்றரை முதல் இரண்டு 
மடங்;த அதிக தானிய விளைச்சல் கொடுத்து நெல் 
சாகுபடியில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைத் தோற்று 
வித்தது. ஒருபுறம் மிக உயர் விளைச்சல் கொடுக்கும் 
தஇறனைக் கண்டு வியந்திருக்கும் நிலை. மற்றொரு 
புறம் பாக்டீரியாவினால் ஏற்படுகின்ற இலைக்கருகல் 
நோய் :'' (௧௦1821 14 51/ஜ்),  “துங்குரு வைரி 
நோய்'” (tungro 1108 0156856) ஆகியவை, வளரும் 

நெற்பயிரைப் பல நீலைகளில் தாக்க விவசாயிகளைப் 
பெரும் நட்டத்திற்கு உள்ளாக்கும் பரிதாப * நிலை. 
"இந்நிலையில் விவசாய விஞ்ஞானிகள் விவசாயிகளின் 
துயர் துடைக்கும் பேரும் பணியில் ஈடுபட வேண்டிய 
ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியது. ஆகவே, 1965 ஆம் 
ஆண்டு ஐதராபாத் நகரில் “அனைத்திந்திய ஒருங் 
இணைந்த நெல் : மேம்பாட்டுத் இட்டம்””. (“*த|] 
India Co-ordinated Rice Improvement Project’?- 
AICRIP) 25 8w விவசாய ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் 

ஆலோசனையின் .க&ழ் . மத்திய : அரசின் நிதி 
உதவியுடன் செயல்படத் தொடங்கியது. அமெரிக்க 

நரட்டு ஃபோர்டு-ராக் ஃபெல்லர் (Ford Foundation, 

1500121107 1010031101) நிறுவனங்கள், பிலிப்பைன் ஸ் 
, நாட்டிலுள்ள அனைத்து நாட்டு: நெல் . ஆராய்ச்சி 
நிறுவனம், மத்திய மேற்கு ஆப்பிரிக்க விவசாய 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவை இப்புதிய இட் 
டத்துடன் : தொடர்பு கொண்டுள்ளன... இந்திய 
.மாரநிலங்களிலுள்ள. நெல் ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் 
நெல் மரபியல், உழவியல், பூச்சியியல், நோயியல், 
வேதியியல் போன்ற பலதுறைகளில் ஆராய்ச்சிப் 
பணி இவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது.' விவசாய விஞ்ஞானி 
கள் கருத்தரங்குகளில் ஒன்றுகூடி கருத்துக்களைப் 
பரிமாறிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 
சிறந்த நெல் வகைகளின் விதைகள் உலகின் பல 

பாகங்களுக்கு விரைவில் சென்றடைய வசதிகள் 
். செய்யப்பட்டுள்ளன. விவசாய விஞ்ஞானிகளுக்குப் 

பல்வேறு துறைகளில் பயிற்சிகள் கொடுக்க வழி 
முறைகள் வருக்கப்பட்டுள்ளன. 

1966 ஆம் ஆண்டு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிலுள்ள 
அனைத்து நாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது 
தீவிர முயற்சியின் விளைவாக டெய்வான்.. நாட்டு 
டீ.ஜீ, சஏ-ஜென்' என்ற குட்டையான நெல் வகையை 
யும்,அந்தோனேசய நாட்டு “பீட்டா! என்ற இண்டிகா 
வகையையும் சருச்சேர்க்கையில் இணைத்துப் பெற்ற 
ஐ.ஆர்.8. என்ற, அதிசய நெல் வ்கையை இந்திய விவ 
சாயிகளுக்கு அறிமுகம் செய்து, பசுமைப் . புரட்சிக்கு 
வழி * கொயது. பயிரின் குட்டையான தன்மை,அதிக 
உரமேற்கும் . பண்பு, அதிக தார்கள் கிளைக்கும் 
இயல்பு, ஒரே சமயத்தில் குதிர்கள் பூ வாங்க மணிகள் 
முற்றும் தன்மை, நோய், பூச்சிகளின் தாக்குதலைத் 
தாங்கி உயர் விளைச்சல் கொடுக்கும் திறன் - ஆகிய 
சிறப்பியல்புகள் ஒருங்கே அமைந்துள்ள வகைகளை 
உருவாக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வரு 
கிறது, ஏற்கெனவே சாகுபடியிலிருக்கும் நெல் வகை 
களைக் கருச்சேர்க்கையின் மூலம் மேம்படுத்தப் பல 
சிறப்பியல்புகள் உள்ள டெய்ச்சுங் நேட்டிவ் 7, 
டீ.ஜீ.ஊள. ஜென், ஐ.ஆர்.8, ஐ.ஆர்.20,' ஐ.ஆர்.36, 
ஐ.ஆர். 50 போன்ற வகைகள் - ஆராய்ச்சியாளர்க 
ளால் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. ஏறக்குறைய - 
கடந்த 20 ஆண்டுக்கால வரம்பிற்குள்; அனைத் 
இந்திய நெல் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுத்திட்டம், மத்திய 
இரக வெளியீட்டுக் கழகத்தின் மூலம் ‘(Central Variety 
Release Committee) gmssmip 30 yOu நெல் வக 
களையும், மாநில் இரக வெளியீட்டுக் கழகங்களின் 
மூலம் (State Nariety Release Committee) 190 புதிய 
நெல் வகைகளையும் இத்திய விவசாயிகள் பயன் 
படுத்தும் வகையில் வழங்கிள்ளது. ' இப்புதிய நெல் 
வகைகளை உருவாக்கும் பணியில் வேளாண்மைப் 
பல்கலைக்' கழகங்களும், மாநில வேளாண்மை அர௯௬ 
நிறுவனங்களிலுள்ள உழவியல் அறிஞர்களும் பெரும் 
பங்கு வ௫க்கின்றனர். . காண்க, அரிசி, , 

roams & 

எம், பா, 

நூலோதி 

1. Anonymous Rice Development in India-Prob- 
lems and Prospects - The National Commission 
of Agriculture Report, 1983. 

2. Anonymous India’s Rice Revolution; A begin. 
. ning. All India Co-ordinated Rice aaiprixenteak 

Project, Hyderabad, 1974,



3. Seetharaman & Shobha Rani, N., High yielding 
' rice varieties of India, their impact and other 

changing concepts, Indian J, Agr. Sci. 
49(3): 1979, 

அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைந்த பயிர் 
மேம்பாட்டுத் திட்டம் . 

மத்திய, மாநில வேளாண்மைத் துறைகளும், குழுக் 
களும், பல்சுலைக் ' கழகங்களும் ் வேளாண்மைத் 
துறைகளில் இணைந்து செயல்படுவதனால் பல 
"வேளாண்மை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உருவாயிருக் 
கின்றன. அமெரிக்காவிலுள்ள ராக்ஃ்பெல்லா் நிறு 
வனத்தின் (80014611671₹000481100) நிதி, வல்லுநர்கள் 
உதவியுடன் 1957 ஆம் அண்டில் இந்திய ஒருங்கி 
னணைந்த மக்காச்சோளம் (0௨126) மேம்பாட்டுத் திட் 
டம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் கண்ட் வெற்றி 

யைத் தொடர்ந்து மற்ற பயிர்களுக்கான ஒருங் 
கணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டங்களும் : கொண்டு 

வரப்பட்டன. இப்படிப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய 
நோக்கங்களாவன, 

1... பிரச்சினைகளைத் (றா௦0105) தீர்ப்பதற்கான 
ஆராய்ச்சிகளைத் தொடங்குதல், 

2, பிரச்சினைகள் அதிகமாகக் காணப்படும் இடங் 

களில் ஆராய்ச்சிகளைத் தலவிரப்படுத்தி அவற் 
... றின். மூலம் புதிய உத்திகளைப் பெறுதல், 

3, போதிய வசதிகளும் ஆய்வாளர்களும் கிடைக் 
. கும் இடங்களில் ஆராய்ச்சிகளைத் தீவிரப்படுத் 

துதல், 

4, : பலபயிர்களின் சிறந்த வகைகளை ஒரே காலத் 
் தில் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் ஆய்வு செய் 
தும், ' புதிய உத்திகளைக் கையாண்டும், ஒருங் 

இணைந்த முடிவு எடுத்தல், 

'5, புதிய வகைகளை வெளியிடுவதற்கான அனுமதி 
்... கொடுத்தல், என்பனவாகும். 

'.. இத்திட்டங்களின் முடிவுகள் தேசிய அளவில் 
வேளாண்மைகிகால்நடை பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து 
வைக்கும் முறையில் இருத்தல் அவசியம். மேலும் 
இந்த ஆராய்ச்சித் இட்டங்களில் , பல்வேறு துறை 
"களைச் சார்ந்த (மய(/01501011க௫) ஆராய்ச்சிகள் 

மேந்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்கான நிதியுதவி 
்  முழுமையானதாகவோ, பகுதிகளாகவோ இந்திய 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் ' கழகம் அளிக்கிறது. 
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- இத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து ஆட்சி செய்யும் 

பொறுப்புதிட்டஒருங்கிணை ப்பு அ லுவலரைச்(றர0/60 
௦0-010102101) சார்ந்தது. அவர் அந்த ஆய்வுத் துறை 
யில் வல்லுநராக இருப்பார், அவர் இந்தத் திட்டத் 
தின் தொழில் நுட்ப முறைகளை அனைத்து இந்திய 
அடிப்படையில் நிதி கொடுத்து, வழிவகுத்துக் கண் 
காணித்து வருவார். இத்திட்டங்கள் ஆண்டுதோறும் 
நடைபெறும் கருத்தரங்குகளில் பல வல்லுநர்களால் 
ஆய்வு செய்து, சீர்செய்து கண்காணிக்கப்படும். 
1983-84ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி தமிழ்நாடு 
வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள 

ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் இந்திய வேளாண்மை 
ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் 8ீழ் 61 திட்டங்களும், பகுதி 
நிதி உதவியுடன் 61 திட்டங்களும் இயங்கி வரு 
கின்றன. 

அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை 
ஆராய்ச்சித் திட்டங்களினால் தேசிய அளவில் விடக் 

கத் தக்க பல மாற்றங்களும் முடிவுகளும் ஏற்பட்டுள் 

ளன. இத்திட்டங்கள் இந்திய வேளாண்மையின் 
எல்லாப் பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி இருப்பதால் 
வேளாண்மை முன்னேற்றம் பரவலாக எல்லா மாநி 
லங்களிலும், எல்லா வழிகளிலும், துறைகளிலும் ஏற் 
பட்டு வருகின்றது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை, 

இ வ]. 

நூலோதி 

1. Arakeri, H.R., Indian Agriculture Oxford & IBH 
Publishing Co., Bombay, 1982, 

2. Bansil, P. C., Agricultural Problems of India, 
Oxford & IBH Publishing Co., Bombay, 1981, 

3. Mahabal Ram. High Yielding Varieties Crop. 
Oxford & IBH Publishing Co., Bombay, 1980. 

8. கூட்டாசிரியர்கள், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் 
பல்கலைக் கழகத்தின் பதின்மூன்றாவது ஆண்டு 
அறிக்கை, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் 
கழகம், கோயம்புத்தூர், 1983 - 84, 

அனைத்துண்ணிகள் 

தாவரம், விலங்கு ஆகிய அனைத்து வகையான 
உணவுகளையும், உண்ணுபலவைசள் அனைத்துண்ணி 
கள் எனப்படும், தாவரத்தின் பல்வேறு பாகங்கள்,
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நுண்ணுயீர்கள், மற்ற வீலங்குகளின் பாகங்களையும் 
இவை உண்ணும். 

அனைத்துண்ணிகளுக்குப் பலவகையான முத 
லுயீரிகள் (010208), மண்புழுக்கள், சில வகை 

நண்டுகள், இறக்கையற்ற சல வகைப் பூச்சிகள்; 
கரப்பான் பூச்சிகள், கிளிஞ்சல்கள், நன்னீர்மட்டிகள், 

சலவகைக்கெழுத்தி மீன்கள், தீக்கோழி, வாத்துக்கள், 
* தென் அமெரிக்க நெருப்புக்கோழி (ம்28),காக்கை, 
கோழி, கலவகைக்குறுங்காடைகள், தாமரைக்கோழி 

(pheasant tailed jacana), avew couSev, வரகுக்கோழி, 

மலைமூக்கன் (wood cock) மயீர் உள்ளான் 

(றக10160 5105, மலை மொங்கான் (00 bill), 
கருப்பு உள்ளான் (0180% ஈரற2₹ம் 811/1)) அமெரிக்க 
oudSA (American opossum), பிராமிலிஸ்.' (ற6£8- 
06183), டைடெல்பிஸ் (0102101345), லவகைப்புனுகுப் 

பூனைகள், தேனுண்ணும் சல வகைக் கரடிகள், வீட்டு 
எலிகள், சிவப்பு நரிகள், ரக்கூன்கள் (18000158) 

பன்றிகள், தேவாங்குகள் (1௦118), சிலவகைக் குரங்கு 

. கள், மனித இனம் ஆகியவைகளை எடுத்துக்காட்டுக 
OTHE கூறலாம், 

பலவகையான ' முதலுயிர்களும் (protozoa) 
நன்னீர்மட்டி, கிளிஞ்சல் போன்றவையும், நுண்ணிய 
தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் இரையாக எடுத் 

துக் கொள்ளக்கூடிய அனைத்துண்ணிகள் அகும். 
மண்புழுக்கள் போன்ற பலவகைப் புழுக்களும், 
கொலம் போலா, தைசானூரா வகுப்புகளைச் சார்ந்த 
இறக்கையற்ற பூச்சிகளும் அழுகி மக்கப்போய் மண் 
ணோடு கலந்து இருக்கக்கூடிய தாவர விலங்குகளை 

உண்கின்றன. கரப்பான் பூச்சி போன்ற சில வகைப் 
பூச்சிகள், காகிதம். தோல், தானியம், சர்க்கரை 
முதலிய பல் பொருள்களையும் உண்ணக்கூடியவைக 
எதும், 2 4 ட் 

'இலவகைக் கெழுத்தி மீன்கள் நீர்ப்பாசிகளையும் 
மெல்லுடலிகளையும் (10111502) உணவாகக் கொள் 
ளூம் . தீக்கோழி சிறு பயிர்களையும், எறும்புகளையும் 
உண்ணும்.” தென் : அமெரிக்க நெருப்புக்கோழி 
புல்பூண்டுகள், வேர்கள், விதைகள், பூச்சிகஸ் உளர்வன 

(reptiles) ஆகியவைகளை உணவாக எடுத்துக் கொள் 
ளும். சிலவகை வாத்துகளுக்கும், நாரைகளுக்கும், 

தானியமணிகள், தளிர்கள், மலர்கள், பூச்சிகள், மெல் 

லுடலிகள், அகடூரிகள் போன்றவை உணவாக அமை 
கின்றன. கோழிகள் தானியமணிகளுடன் புழு, பூச்சி, 
பூரான் போன்றவைகளையும் ' உண்ணுகின்றன. 
காச்கை பயிருணவுடன், எலி, பல்லி, ஒணான், மீன், 
ரொட்டி, இறைச், வெட்டுக்கிளி, 
முட்டை போன்றவைகளையும் உண்ணும். : குறுங் 
காடைகளுக்கு விதைகளும் இளந்தளிர்களும் பூச்சி 
களும் உணவாகப் பயன்படுகின்றன. டைடெல்பிஸ் 

"முட்டைப் புழுக்கள், 

FOO NUIT CT, - 

பூச்சிகள், பழங்கள், முட்டைகள் ஆகியவற்றை உட் 
கொள்ளுகின்றன. தேன், பழங்கள், ' பூச்சிகளின் 

கறையான்கள் 'அகியவை 
தேலுண்ணும் கரடி வகைகளின் உணவாகும். சிறிய 
பாலாட்டிகளும், பறவைகளும், கனிகளும் ஒருவகைப் 
புனுகுப் பூனைக்குப் பிடித்தமான உணவாகும். 

தேவாங்குகள் . பழங்களையும், பூச்சிகளையும் உண 
வாக எடுத்துக் கொள்ளும். சிலவகைக் குரங்கு 
களுக்குக்: கனிகளும், இலைகளும், .வேர்களும் உண 
வாக இருப்பதோடன்றிப் பூச்சிகளும் இரையாகப் 
பயன்படுகின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மனித 
இனம் அனைத்துண்ணிக்கு மிகச் சிறந்த . எடுத்துக் 
காட்டாக விளங்;தகின் றது. மனிதர்கள் சிலர் தாங் 
கள் காய்கறிகளை உண்ணுகின்றவர்கள் (1626141180) 
என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், தங்களுக் 
குத் தெரியாமலேயே . SE SEP ARE 
விளங்குகிறார்கள். 4 

ஓணான். பூச்சியுண்ணியாக இருந்தாலும் சல 
சமயங்களில் பயிர்களின் இளந்தளிர்களையும் பிஞ்சு 

களையும் உண்கின்றது. எனவே அவையும் அனைத் 
துண்ணிகளே. நாய்களும், பூனைகளும் உளனுண்ணி 

களரகவிருந்தாலும், வீடுகளில் பழக்கப்பட்டு வள ர்ந்து 
வருவதால் அவை அனகை ese anaes மாறி 
விட்டன. 

அனைத்துண்ணிகள் தாம் பார்ப்பவைகளை 
யெல்லாம் . தேவைப்பட்டால் பிடித்து ' உணவாகக் 
கொள்ளும். பயிருண்ணியினை அனுண்ணி பிடித்து 
உண்ணுகின்ற காட்சியினைக் கண்டு, அந்நிகழ்சி 
முடியும் வரை காத்திருந்து உஎனுண்ணியால் மீத 
மாக விடப்பட்ட எஞ்சிய உணவினைப் பல அனைத் 
துண்ணிகள் உண்ணும் (எ.கா. காகம்). மற்றும் 
சில, நீரிலோ மண்ணிலோ கலந்துள்ள . நுண்ணிய 
தாவர, விலங்குகளின் கட்சில. பொருள்களினால் 
உயிர் வாழும், 

அனைத்துண்ணிகள் உணவினைப் பெறுவதற் 
கும், இரையினைப் பிடிப்பதற்கும் சில தகவமைப்பு 
களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அமீபா போன்ற ஒரு 
செல் உயிர்கள் பொய்க்கால்களின் ' நுணையினால் 
இரையை விழுங்குகின்றன. பரமீசியம், ஸ்டெண்டார் 
போன்ற ஒரு செல் Lute நுண்ணிய உணவுப் 
பொருள்களைக் குறு இழைகளின் | (21112) துணை 
யினால் நீரோட்டத்தை ஏற்படுத்தித் தொண்டை 
போன்ற ஓர் "' அமைப்பினுள் நீரோட்டத்துடன் 
நுண்ணுயிரிகளைச் செலுத்தி உணவினை உட் 
கொள்ளுகின்றன.” மண்புழுக்கள் உணவினை உட் 
கொள்ளும் பொழுது வாய்க்குழியை வெளித்தள்ளி, 
தசையினாலான தொண்டையின் இயக்கத்தால் 
உணவை உறிஞ்சுகின்றன. ,



பெரும்பான்மையான உயர்நிலை அனைத் 
துண்ணிகள், (தங்கள் உணவுப்பழக்கத்திற்குத் தகுந் 
தாற்போலப் பற்களின் :' அமைப்பிலும், உணவுப் 
பாதையின் அமைப்பிலும் தகவமைப்புகளைக் கொண் 
டூள்ளன. இத்தகைய தகவமைப்புகள் : உயர்நிலை 
விலங்குகளில் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். எடுத்துக் 
காட்டாக, மனிதன் அனைத்துண்ணி வகையைச் 

- சார்ந்தவன். அவனுடைய பற்களின் அமைப்பும், 
உணவுப் பாதையின் அமைப்பும் உஊனுண்ணிகளுக் 
குரிய அமைப்பினையும் கொண்டுள்ளன. '' | 

மனித இனத்திலும், ஏனைய அனைத்துண்ணிப் 
பாலூட்டிகளான கரடி, பன்றி, எலி போன்றவற்றி 
லும் ஊஞுண்ணிகளுக்கு இருப்பது போன்று தசை 
களைக் கிழீக்கப்பயன் படும் . கோரைப்பற்கள் 
உள்ளன. விலங்குத் திசுக்கள் தாவரத் திசுக்களை 

விட மென்மையாகவும், எளிதில் கிழிப்பதற்கு ஏற்ற 
தன்மையைக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தாலும் 
அனைத்துண்ணிகள். ஊளனுண்ணிகளில் இருப்பது 
போன்று ஓரளவுக்குச்' கூர்மையாகவே கோரைப் 

பற்களை பெற்றிருக்கின்றன. அதே நேரத்தில் பயி 
ருண்ணிகளில் காணப்படுவது போன்று அரவைப் 
பற்களும் இல்லாமலில்லை, இவ்வீரு வகைப்பற்களும் 
நன்கு :செயல்படும் நிலையில் அமைந்திருப்பதே 
'அனைத்துண்ணிகள் இருவேறு வசையான உணவு 
களையும் உண்டு':வாழும் தன்மையினைக் 'கொண் 
டவை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.கடைவாய்ப் 
பற்கள் சுழலைகள் அல்லது புடைப்புக்களைக் (1006௩ 
௦185) கொண்டனவாசவும் இருக்கும். மேலும் அவை 
HOOF Hd oreo (enamel) பொருளால் மூடப் 
பட்டிருக்கும், இவ்வகையான பற்களைப் பியூனோ 
டோன்ட் (00௦00011) வகை என்பார்கள். 

* பயிருண்ணிப் பாலூட்டிகளில் இரைப்பை பெரிய 
தாகவிருக்கும்; - ஊனுண்ணிப் பாலூட்டிகளின் 
இரைப்பை : அிறியதாகவிருக்கும். பயிருண்ணிப் 
பாலூட்டிகளில் குடல் பெரியதாசவும், நீளமாகவும் 

. காணப்படும். ஊஎனுண்ணிப் பாலூட்டிகளில் குடல் 
சிறியதாகவும் குட்டையாகவும் இருக்கும். பயிருண 
விலனச் சேமித்தளவத்துச் செரிப்பதற்காகப் பெருங் 
குடல் நீட்சி அல்லது முட்டுக் குழாயும் பெருங்குடல் 
வாய்ப்பகுதியும், குடல்வாலும் நன்கு வளர்ச்சி 
பெற்றுக் காணப்படும். ஊனுண்ணிகளில் இவை 

பெரும்பாலும் காணப்படமாட்டா. ஆனால் மேற் 
கூறிய . உறுப்புகள் அனைத்தும் ' அனைத்துண்ணி 
களில் - பயிருண்ணிகளுக்கும், ''ஊஊஷுண்ணிகளுக்கும் 
இடைப்பட்ட: நிலையில் அமைந்திருக்கும். 

- பயிருணவில் செல்லுலோஸ் (0611ய]1056)] என்ற 
பொருள் இருப்பதால் பயிருண்ணிகளுக்கு அரைக் 

கும் நேரம் மிகுதியாகும். அதற்குத் தகுந்தாற் 

அனைத்துண்ணிகள் 729 

போலச் செரிப்பு நேரமும் அதிகமாகும். எனவே 
தான் பயிருண்ணிகளில் உணவுப் பாதையின் நீளம் 
மிகுந்து காணப்படுகின்றது. அனால் அளனுணவில் 
செல்லுலோஸ் என்ற பொருள் இல்லாத காரணத் 
தால் அரைக்கும் நேரம் மிகுதியாவதில்லை; செரிப்பு 
நேரமும் குறைவாக இருக்கும். ஆகவே உணவுப் 
பாதையின் நீளமும் அதிகமாக இருப்பதில்லை... 
ஆனால் இருவகை உணவுகளையும் உண்ண வேண்டி 
யிருப்பதால் அனைத்துண்ணிகளில் இருவகை உணவு 
களுக்கும் ஏற்றவாறு உணவுப்பாதையின் நீளமும், 
பற்களின் அமைப்பும் காணப்படுகின்றன. 

பயிருண்ணிகளினுடைய உணவு, அடர்த்தி 
குறைந்ததாகலவிருக்கும். ஆனால் உனுண்ணிகளின் 
உணவு, அடர்த்தி (0000601721100) மிகுந்ததாயிருக் 
கும். ஆகவே ஊனுணவின் ஊட்டச்சத்து மப்பு 
(nutritive value) பயிருணவுடன் ஒப்பிடுங்காலை 
மிகுதியாக உள்ளது, எனவேதான் அனுண்ணிகள் 
பயிருண்ணிகளைவிட மிகவும் குறைந்த அளவு 
உணவினை உட்கொள்ளுகின்றன. ஆகவே அனைத் 
துண்ணிகள் உட்கொள்ளும் உணவின் அளவு இரு 
வகை விலங்குகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் 
இருக்கும். பயிருண்ணிகளின் மூச்சு விகிதம் 0.90 
முதல் 0.95 வரை இருக்கும். 

அனனுண்ணிகளில் மூச்சு விதெம் 0.75 ஆக 
இருக்கும். ஆனால் அனைத்துண்ணிகள் இருவகை 
உணவுகளையும் எடுத்துக் கொள்கின்ற காரணத் 
தால் 0.80 முதல் 0.84 வரை மூச்சு MAS Dar cir 
டிருக்கும். 

வெளியிடப்பட்ட ச்சு விகிதம் Pilla . 
(Respiratory = ATTN OL HED 
Quotient) உட்கொள்ளப்பட்ட 

ஆக்ஸிஜன் ் 

, அனைத்துண்ணிகளைப் போன்ற பலதிறப்பட்ட, 
உணவு வகைகளை உண்ணும் பழக்கம். கொண்ட 
விலங்குகள், ஏனைய ஒரே வகையான உணவுப் 
பழக்கம் மட்டும்கோண்ட விலங்குகளுடன் ஒப்பிடும் 
பொழுது, உலகத்தில் வாழ்வதற்கு நல்ல வாய்ப் 
புகளை மிகுதியாகக் கொண்டுள்ளன எனலாம். 

- Ga. 
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அனைத்து நாடுகளின் கானியல் 
நிறுவனங்கள் 

உலகன் சூழ்நிலை, பருவமழை, மண்வளம், திலத் 
இன் உற்பத்தித்திறன் அகியவை வனங்களையும் 
அவற்றின் பரப்பளவையும் பொறுத்தே அமை 

இன்றன. எனவே, அனைத்து நாடுகளும் தத்தமது 
கானியல் நிறுவனங்களை அமைத்துக்கொண்டுள்ளன. 
இந்த நிறுவனங்கள் வனப்பாதுகாப்பு, வனம் 

தோற்றுவித்தல், வன ஆராய்ச்சி என்ற மூன்று 
முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன. 
வன ஆராய்ச்சித்துறையில் 1890-92;அல் நிறுவப்பட்ட 
*அனைத்து நாடுகளின் வன ஆய்வு நிறுவனங்களின் 
கூட்டமைப்பு” (1018:08110021 union of forest research 
௦12201281100-10180) மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது. 
தற்போது 500க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு நிறுவனங் 
களையும், பல்கலைக் கழகங்களையும் உறுப்பினராகச் 
கொண்ட இந்த அமைப்பில் 92 நாடுகளைச் சேர்ந்த 
பதுனாயிரத்திற்கும் மேலான வல்லுநர்கள் உறுப் 
பீனார்களாக உள்ளனர். ஆஸ்திரியாவின் தலை 
நகரான வியன்னாவில் இதன் தலைமை அலுவலகம் 
அமைந்துள்ளது. இந்தியாவைப் பொறுத்த மட்டில் 

ஜோத்பூரிலுள்ள வறட்சி மண்டல் ஆராய்ச்சி 
நிலையம் (கபம் zone research | institute), @s5Hw 
ரப்பர் ஆராய்ச்சி BDenwasd (The rubber research 
institute of India) ஆகியவை இந்த அமைப்பில் 
வருகின்றன. 

... கானியல் நிறுவனங்களுக்கும் அரசுகளுக்கும் 
ஆய்வு நிலையங்களுக்கும், பெருமளவு மானியமும் 
கடனும் வழங்கும் அனைத்து நாடுகளின் அமைப்பு 

களான அனைத்துலகப் புத்தமைப்பு வளர்ச்சிக்கான 

வங்க (International bank for reconstruction and 

. development-IBRD), 3a eva (Asian bank), 

அனைத்துலக வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மையம் (1816708- 

tional development research centre-IDRC), சுவீடன் 

நாட்டு அனைத்துலக வளர்ச்சி முகமையம் (௭60151 
international development : 826009-8110&), நார்வே 

நாட்டு அனைத்துலக வளர்ச்சி முகமையம்(1101902120 

agency for international development- NORAD), 

ஃபின்லாந்து நாட்டுஅனைத்துலக வளர்ச்சிமுகமையம் 

(Finnish international development agency-FINNIDA), 

டென்மார்க் நாட்டு அனைத்துலக வளர்ச்சிமுகமையம் 
(Danish international developmeat agency-DANJDA) 

ஆகியவை இந்த வகையில் பணிபுரிகின் றன. 
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நூலோதி 

1. Bein, O., Secretariat ‘International Union of 

— 

Forest Research Organisations (IUFRO), Vienna, 
Austria, 1984 (Pers. Com.) 

2. Erik Eckholm, Planting: for the Future, Forestry 
for Human Needs, World watch Paper 26, 
World watch Institute, 1979. 

3. ICRAF, A selected Bibliography of Agroforestry, 
International Council For Research in Agrofores- 
try, Nairobi, Kenya, 1982. 

அனைத்து நாடுகளின் வேளாண்மை 
ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 

அனைத்து நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சிக் 
காக 1964 ஆம் ஆண்டு துருக்கி நாட்டில், பயிர் 
ஆராய்ச்சி - புது வகை புகுத்தல் மையம் (706 ௦70 
16568701௧4 1௦1௦000110 620116) ஒன்று தொடங்கப் 
பட்டது. இது பல்வேறு வகைப் பயிர் இனங்களைத் 
தருவித்துச் சேகரித்துப் பாதுகாத்துப் பிற நாடு 
களுக்கு வழங்குகிறது. அனைத்து நாடுகளின் 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி ஆலோசனைக்குழு (0௦௦- 
sultative group for ‘institutional agricultural research- 
0011) என்னும் நிறுவனம் எல்லா நாடுகளிலும் 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சிகள் ரோக நடைபெற 1971 
ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதன் தலைமை 
யகம் வாஷிங்டன் நகரில் உலக வங்கியால் அமைக் 
கப்பட்டுள்ளது. இதன் வல்லுநர் ஆலோசனைக்குழு, 
ரோம் நகரில் ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு வேளாண் 
மைக் கூட்டமைப்பால் நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற் 
போது, இதில் 35 நாடுகள் பங்குகொண்டுள்ளன. 
ஆண்டொன்றுக்கு ஏறத்தாழ 745 மில்லியன் 
அமெரிக்க “Coat” "அளவுக்கு "இதற்கு நிதியுதவி 
கிடைக்கின்றது. எனினும், இவை அணைத்தும் 
தனித்தனியாக இயங்கி வருகின் றன... 

அனைத்து நாடுகளின் அதிவெப்பகிலை 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி : மையம், கொலம்பியா நாட் 
டில் காலி என்னும் இடத்தில் 1969 ஆம் ஆண்டு 
முதல் இது செயல்பட்டு வருகிறது. இதன்: குறிக் 
கோள் புதிய பயிர் வகைகளையும், பயிரியல் முறை 
களையும், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு ஆய்வு மையங் . ....: 
களோடு இணைத்து, பயிர் உற்பத்து, உற்பத்தித் 
இறன், பொருள்களின் தரம் ஆியவற்றை உயர்த்து, 

உற்பத்தியாளர், பயன்படுத்துவோர்' 'அடியோரின் “ : :: 

நிலைகளை மேம்பாடு அடையச் செய்வதாகும். இது 
குறிப்பாக, தென் அமெரிக்கா, கரீபியன் நாடுகளின் : 

மேம்பாட்டிற்குப் பாடுபடுகிறது. இதற்காகக் 
கொலம்பியா” அரசு 5238 ஹெக்டேர் ' 'நிலம் அளித்து """ '



அனைத்து நாடுகளின் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 731 

உதலியுள்ளது. . இம்மையத்தின் 8ீழ் வேறுசில கிளை 
ஆராய்ச்சி நிலையங்களும் : இயங்கி - வருகின்றன. 

இந்த மையம், ஃபிரஞ்சு அவரை (2/:8520/48 yulgaris), 
மரவள்ளி (manihot esculants), Gow (oryzo sativa), 
இவனப் பயிர்கள் ஆசியவற்றைக் குறித்து ஆராய்ச்சி 
செய்து வருின்றது.. பயிர் வளர்ச்சி, - உழவியல், 
நோய், பூச்சி எதிர்ப்புத்தன்மை போன்ற ஆராய்ச்சி 

களும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. நெல் பயிரில் 

சுமார் 15 புதிய வகைகள் வெளியிடப்பட்டு, அதன் 

விளைச்சல் ஹெக்டேருக்கு 1,2 முதல் 4 டன்கள் 

வரை அயா்ந்துள்ளது. ் 

அனைத்து நாடுகளின் அதிவெப்ப மண்டலக் குறை 
வறட்சி நிலங்களுக்கான பயிர்களின் ஆராய்ச்சி நிலையம் 

(International crops research institute for the semi 

arid tropics ICRISAT). இந்நிலையம், . 1978 ஆம் 

ஆண்டு இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டது.ஐதராபாத் 

நகருக்கு 25 கி.மீ. தொலைவில் பட்டஞ்சேறு, என் 

னும் இடத்தில் இம்மையம் அமைந்துள்ளது. இதற் 

குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆண்டிற்கு 2 முதல் 2$ மாதங் 

களே மழை கிடைக்கிறது. இந்த ஆராய்ச்சி நிலையத் 

இற்கு சிரியா, மெக்சிகோ, ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் 

இளை நிலையங்கள் உள்ளன. ' சோளம்,. கம்பு, 

துவரை, . கொண்டைக்கடலை, நிலக்கடலை ஆகிய 

பயிர்களின் வளர்ச்சி, நோய், பூச்சி எதிர்ப்பு, பொரு 

'எாதாரக் சுணிப்பு ஆகியன மேற்கொள்ளப்படு 
இன்றன. cs gs ஆர் 5 iS ட க 

- அனைத்து நாடுகளின் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் 

(International rice research institute - IRRI). Qa 

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மணிலா நகருக்கு அருகில் 

அமைந்துள்ளது. 14960 ஆம் ஆண்டு .முதல் நெற் 

பயிர் . தொடர்பான: ஆராய்ச்சிகளைச் சிறப்பாகச் 

செய்து வருின்றது. இங்கு வெளியிடப்பாட்ட அதிசய 

நெல் ஐ. ஆர். 8 பசுமை புரட்சி (ஜோ revolution) 

ஏற்படுத்தி . இருக்கின்றது. ஐ ஆர். 36 நெல் வகை 

யும் தற்போது , உல௫ல். அதிகப்பரப்பில் பயிராகும் 

நெல். என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந் 

நிலையத்தில் ஐ..ஆர். 42- (அதிகத் தழைச்சத்து 
தேவைப்படும் வகை), ஐ. ஆர். 58 (வறட்சி தாங்கக் 

கூடியது), ஐ. ஆர், 50 போன்ற உயரா்விளைச்சல் 

வகைகளும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. © டக 

் மக்காச்சோளம் - கோதுமை . மேம்பாட்டு மையம் 

‘(centro) international de mejoramiento de maizy trigo 

CIMMYT). இந்த மையம், மெக்சகோ நாட்டில் 

1964 ஆம் ஆண்டு : தொடங்கப்பட்டது. இங்குக் 

கோதுமை, மக்காச்சோளம், பார்லி அதிய பயிர் 

களில் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. . இந்த 

ஆராய்ச்சி நிலையத்தில்: பொறுக்குவகைக் கோதுமை 

1981 ஆம் ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டு உருவாக் 

கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐந்து 

கோடி. டாலர்களுக்கு அதிகமான கோதுமை விளைச் 
சல் கிடைக்கின்றது. நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி கொண்ட 
கோதுமை , வகைகள், குறிப்பாகத் துருநோய் (108 
disease) தாக்காதவை பலவும் இங்குக்சண்டறியப் 
பட்டுள்ளன. . இந்தியாவில் உருவாக்கப் பட்ட 
*சோனாலிகா” உலகில் .மிக அதிக அளவில் பயி 

ரிடப்படும் கோதுமை வகையாகும். மக்காச்சோள 
ஆராய்ச்சியிலும் இந்த மேம்பாட்டு மையம் இறந்த 
பண் : புரிகிறது. நாற்பத்தாறு நாடுகளிலிருந்து 
சேகரிக்கப்பட்ட 12,000க்கும் மேற்பட்ட மக்காச் 
சோள வகைகள் இங்கு ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. 
மெக்சிகோ நாட்டில், இதன் கிளை ஆராய்ச்சி நிலை 
யங்கள் ஏழு மாநிலங்களில் : உள்ளன. இந்த மேம் 
பாட்டு மையத்தின் இயக்குநர், பயிரியல் அறிஞர் 

டாக்டர் நார்மன் போர்லாக் அவர்களுக்கு இங்கு 
நடத்திய சிறந்த பயிர் ஆராய்ச்சிகளுக்காக நோபெல் 
பரிசு கொடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அனைத்து நாடுகளின் அதிவெப்பநிலை வேளாண்மை 
ஆராய்ச்சி நிலையம் (1௦46708110081 109111016 ௦7 100108] 
agriculture - IITA). Qa) 1965 ஆம் ஆண்டு முதல் 
நைஜீரியாவில் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மக்காச் 
சோளம், நெல், கிழங்கு வகைகள் (சர்க்கரை வள்ளி, 

மரவள்ளி, கருணைக்கிழங்கு], பயறுவகைகள் 
(தட்டைப்பயறு, லைமா மொச்சை, சோயா மொச்சை) 

ஆகியவற்றைப் பற்றி ஆராய்ச்சிகள் செய்யப் 
படுகின்றன, 

. அனைத்து நாடுகளின் உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி 
muuid (foternational potato centre-CIP). Quay 

(றஊ௭॥) நாட்டில் லைமாவில் உள்ள பிம்மையம் 1978 

-ஆம் ஆண்டு முதல் செயலாற்றி வருகிறது. இங்கு 
உருளைக் இழங்கைப் பற்றிய எல்லாவித ஆராய்ச்சி 
களும் மேற்கொள்ளப்படுகின் றன. 

அனைத்து நாடுகளின் . உணவுத் திட்ட. ஆராய்ச்சி 
Hlenu (International food policy research institute - 

IFPRI). இது வாஷிங்டன் நகரில் உள்ளது. உலகன் 
உணவு பற்றிய சிக்கல்களை வீரிவாகப் பகுத்தறிந்து, 

அவற்றிற்குத் தீர்வுகாண வழிமுறைகள் இங்கு 
கண்டறியப்படுகின் றன, ட 

அனைத்து நாடுகளின் வறட்சி நிலங்களுக்கான 
வேளாண்மை ஆராய்ச்சிமையம்' (1௦67211021 ௦60116 807 
agricultural research in the dry areas - ICARDA). 
இது சிரியா நாட்டில் இயங்கி வருகிறது. இங்கு 
வறட்சி நிலங்களுக்கேற்ற உழவியல் வழிமுறைகளும் 

_ பயிர் வளர்ப்பு ஆய்வுகளும் மேத்கொள்ளப்படுகின் 
_ஐன-- சிறுதானியங்கள், கட்டை அவரை (0804 

2௧1), லென்டில், கொண்டைக் கடலை, தீவனப் 

பயிர்கள் ஆகியவற்றைப். பற்றிய. ஆராய்ச்சிகள் 

நடக்கிறன்ன .



732 அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கைவளப் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் 

அனைத்து நாடுகளின் வேளாண்மை ஆராய்ச் 

சிக்கான பணி நிலையம் (International service for 

national agricaltural research - ISNAR). GunG 

ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் நெல். மேம்பாட்டுக் கழகம் 
(West Africa rice development association-WARDA) 

லைபீரியா நாட்டில் மொன்ரோவியாவில் 1971 ஆம் 
ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு மண்டலக் கூட்டுறவு 

முயற்சியில் நெல் தகவமைப்புச்(802ற1146) சோதல 
சுளைச் செய்து வருகிறது. த 

அனைத்து நாடுகளின் மரபுத் தாவரங்களுக்கான 
surfluih (International board for plant genetic resour 

ces - [BPGR). 208 Goerreincan gris Aaenor 

மேற்கொள்ளும் நிலையங்களில் இது ஓர் சிறப்பான 
பங்கு விக்கிறது. இத்தாலி நாட்டில் ரோம் நகரில் 

இந்த வாரியம் 1974 ஆம் அண்டு தொடங்கப் 
பட்டது. அனைத்துலக. அளவில் 'மரபுத்தாவரப் 
பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிப்பதும்,அவற்றைச் சேமித்து, 
வளர்த்து, ஆய்வு செய்வதும் அவை பற்றிய குறிப்பு 
களைத் தயார் செய்தலும் இந்த வாரியத்தின் குறிக் 
கோளாகும். 'இவ்வாரியத்தில் கோதுமை, 'பின்ஸ், 
மரவள்ளி, சர்க்கரைவள்ளி, தக்காளி போன்றவை 
முதல் தரப் பயிர்களாகவும்,” நெல், ' சோளம்,கேழ் 
வரகு, நிலக்கடலை, சோயாமொச்சை,தட்டைப்பயறு, 
உருளைக்கிழங்கு, தென்னை, கடுகு, பருத்தி, வாழை 
கரும்பு போன்றவை இரண்டாந்தரப் பயிர்களாகவும் 
கருதப்படுகின்றன, இந்த வாரியத்தின் களை நிலை 
யங்கள் . கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா, தென் : அமெரிக்கா, 
ஐரோப்பா, தென் கிழக்கு. ஆசிய நாடுகளில் அமைந் 
துள்ளன, 

மேலே விவரிக்கப்பட்ட உலக ஆராய்ச் : நிலை 
யங்களில் கண்டு பீடிக்கப்பட்ட பொது உண்மை 
களை இந்திய நாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும், 
மாநில ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும், : வேளாண்மைப் 
பல்கலைக் கழகங்களும் 'ஆராய்ந்து : அந்தந்த இடங். 
களுத்குத் தக்கவாறு மாற்றி அமைத்து, இணை 
ஆராய்ச்சிகள் நடத்தி : மக்களுக்கு உதவி : வருகின் 
றன. க ot 

இவையன் றிக் கால்நடைகளுக்கான இரு 
அனைத்து நாடுகளின் ஆராய்ச்சிக் 
இயங்கி வருன்றன. அவை 4, அனைத்து நாடுகளின் 
கால்நடை நோய்களின் ஆராய்ச்சிக் satu (Interna-- 
tional laboratory for research on anima! diseases- 
ILRDA). இது கென்யா நாட்டில் நைரேஈபி நகரில் 
அமைந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு மையம் 1974 ஆம் 
ஆண்டு முதல் நடைபெறுகிறது, கால் நடைகளைத் 
தாக்கும் கொடிய நோய்களாகய -“டிரிபனோசோ 
மியாசிஸ்”', “தைலீரியாஸிஸ்'' ஆகியவை பற்றித் தவிர 
ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன, 2, அனைத்து 

கழகங்கள் ' 

நாடுகளின் ஆப்பிரிக்கக் கால்நடை ' மையம் (Interna- 
tional live stock centre for Africa-ILCA). @ gy 1974 
ஆம் ஆண்டு எதியோபிய நாட்டில், அடிஸ்ஆபாபா 
நகரில் தொடங்கப்பட்டது. கால்நடைகளில் சிறந்த 
உற்பத்தி முறைகளைக் கண்டறிவது இம்மையத்தின் 
குறிக்கோள். இந்த மையம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் 
கால்நடைகளின் மேம்பாட்டுக்காகப் பணியாற்று Ang. _ 3 
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அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கைவளப் 
பாதுகாப்பு ஒன்றியம் 

அரசு நிறுவனங்கள், அறிவியல் கழகங்கள், பாது. 
காப்புகள் அமைப்புகள் - ஆகியவற்றின் - பராமரிப்பு 
முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் உலக அமைப்பாக 
அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கைவளப் பாதுகாப்பு: 
ger Dund (1UCN-International union for conserva- 
tion of natural and natural resources) செயல்படுகிறது, 
இந்த அமைப்பு, 1948 ஆம் ஆண்டு பிரான்சு நாட் 
டில் ஃபான்டெய்ன்பிளீ (Footainbleau) என்னு 
மிடத்தில் உலக இயற்கைப் பாதுகாப்பு "ஒன்றியம் 
(International union for the’ protection of nature) 
என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டு, 1956 ஆம் ஆண்டு 
பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதன் தலைமையகம் 
சுவிட்சர்லாந்திலுள்ள மோர்ஜஸ் ‘(Morges) என்னு 
மிடத்தில் உள்ளது. ர ரர ute 

, | இந்த ஒன்றியத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட,



நாடுகளைச் சேர்ந்த 450 க்கும் அதிகமான .அறிவீயல் 
வல்லுார்சுள் உறுப்பினர்களாக ள்ளனர், இந்த 
அமைப்பு, ஏனைய வனவிலங்குப் பாதுகாப்புக் கழ 
கங்களான அனைத்துலகப் பறவைகள் பாதுகாப்பு 
woot rib (ICBP-Internation council of bird protection) 
உலக உணவு, வேளாண்மைக் கழகம் (த - 4௦௦0 
and agricultural organization), 26 acneSaumgees 
பாதுகாப்பு நிதியகம் (WWF-World wild life fund), 
மனேஸ்கோ (UNESCO) : போன்றவற்றுடன் 

இணைந்து செயல்படுகிறது. ஆறு பெரும் பிரிவு 
ச௪ளைக் கொண்ட வல்லுநர் குழுவீன் மூலம் உல 
கெங்கும் அருகிவரும் விலங்கினங்களைப் பற்றிய 
செய்திசளைத் திரட்டித் தனது சிவப்பு விவர நால் 
(Red 0418000%) மூலம் வெளியிடுகிறது. இந்த 

மன்றம் 1960 :ஆம் ஆண்டு முதல் அற்றுப்போன 
விலங்கினங்களைப் பற்றிய தகவல்களைத்தனது மற்” 
ஹறொரு வெளியீடான கருப்பு நூல் (Black book) 
மூலம் வெளிப்படுத்துகிறது, இதன் முக்கியப் பணி 
களாவன, (1) உலகன் சூழ்நிலை அமைப்பை மாசு 
படாது பாதுகாக்கிறது. (2) அருகிவரும் வனவிலங்கு 
களையும், வனங்களையும் பாதுகாக்க இதன் வல்லு 

நார் குழு மூலம் பல திட்டங்கள் தீட்டி ஏனைய 
நாடுகளுடனும் கழகங்களுடனும் 

இதனை நிறைவேற்றுகிறது." (3) பல நாடுகளின் 
அரசுகளுக்கு, இயற்கைப் : 
டுக்கு வேண்டிய ஆலோசனைகளையும் திட்டங் 
களையும் வழங்கி ௨.தவுகறது, 

= கோவி, இரா. 

நூலோதி ப கக்க ay, 
் ச் 

‘- 

1, Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol. 'V, 
Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, 1982. -. 

2. UNESCO Courier - IUCN May, 1980, 

| 

அனைத்துலகத் தேதிக்கோடு 

் நிலக்கோள வரைபடத்தில் 780” அவது பாதை 
நெட்டாங்குடன் (longitude) ஒரளவு ஒன்றும்படி. 
வரையப்படும் ஒழுங்கற்ற கற்பளைக் கோடு அனைத் 
துலகத் தேதிக்கோடு (10(6108110081 0416 116) எனப் 
படுகிறது. நிலக்கோளத்தின் பரிதி (0110010116006) 
முழுவதும் கிழக்காக அல்லது மேற்காக ஒருவர் ட் 

அனைத்துலகத் தேதிக்கோட்டைக்கடக்கும்போது ஒரு 
நாள் கூடுவதை அல்லது குறைவதை அணர்வார். ” 

இணைந்து ' 

பாதுகாப்பு Guuwbur 

-நெட்டாங்கையும் ” அனைத்துலகத் 

மவ. 

அனைத்துலகத் தேதிக்கோடு 733 

இதைச் சரிசெய்ய ... அனைத்துலகத் தேதிக்கோடு 
, உருவாக்கப்பட்டது, ஒருவர் ழக்கு நோக்கிப் பய 
ணம் செய்யும்போது நிலக்கோளத்தின் ஒவ்வொரு 
25 பாசைக்கும் 17 மணி நேரம் பின்னடையவும், 
மேற்கு நோக்கிப் பயணம் செய்யும் போது நிலக் 
கோளத்தின் ஒவ்வொரு 15 பாகைக்கும் 1 மணி 
நேரம் முந்தவும் நேருகிறது. இதற்கேற்பக் இழக்கு 
நோக்கிச் செல்லும் போது 1 மணி நேரம் கூட்டியும். 
மேற்கு நோக்கிச் செல்லும் போது 1 மணி நேரம் 
கழித்தும் அகத்தள நேரத்தைத் (local time) seors 
கடலாம். எனவே, நிலக்கோளம் முழுவதும் கிழக் 

- இலிருந்து மேற்காகப் பயணம் செய்யும் போது ஒரு 
நாள் இழப்பும், மேற்கிலிருந்து உழக்காகப் பயணம் 
செய்யும் போது ஒருநாள் கூடுதலும் உண்டாகும். 
அதாவது, கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கிச் செல்லும் 
போது மார்ச்சு 22, மார்ச்சு 28 ஆகும், மேற்கிலி 
ருந்து கிழக்காகச் செல்லும்போது மார்ச்சு 21, 
மார்ச்சு 20 ஆகும். 

இந்த அனைத்துலகத் தேதிக்கோடு und 
பெருங்கடலின் . நடுவில் அமைூஉறது. அதாவது 
கீரின்விச்சைச் சார்ந்த 180 ஆம் பாகைக்குரிய நெட் 
டாங்கில் அமைகிறது. இந்தக் கோட்டால், தேவைப் 
பட்ட மாற்றம் செய்யும் போது அன்றாட வாழ்வை 

. - அது பெரிதும் பாதிக்காமலிருக்க, இக்கோடு பிபி 
பெருங்கடலிலுள்ள எந்தத் தீவின் மீதும் செல்ல 
வொட்டாமல் வரையப்படுகிறது.இதற்காகவே சைபீரி 
யாவின் கிழக்கு முனையில் இக்கோடு கிழக்கு நோக்கி 
யும், அலுஷியன் தீவுகள் அருகில் மேற்கு நோக்கியும், 
தென்பசிபிக் கடலில்மறுபடியும்பல இவுகளுக்கு அருகில் 
கிழக்கு நோக்கியும் தள்ளி வரையப்படுகிறது. இந்தக் 
கோடு எல்லா நாடுகளின் பொது இசைவுடன் ஏற்கப் 

. பட்டிருந்தாலும், இதற்கான அலுவலக env 
ஒப்பந்தம் ஏதும் எந்நாடுகளுக்கிடையிலும் இதுவரை 

... உருவாகவில்லை, 2984ஆம் ஆண்டு வாஷிங்டனில் 

நடந்த அனைத்துலக நெட்டாங்குக் கருத்தரங்கு 
tonite (International conference of meridians) 
கீரின்விச்சைத் தலைமை நெட்டாங்காக ஏற்கப் 

. பட்டமை இங்கு நினைவுகூரத்தக்கது. இதையும் 
அண்மையில் ஃபிரான்சு நாடு ' புறக்கணித்துவிட்டுத் 
தனது நாட்டின் தலைநகரான பாரிசின் வழியாகச் 
செல்லும் நெட்டாங்கைத் தலைமை நெட்டாங்காகத் 
தன் நாடு கொள்வதாக உலகுக்கு அறிவித்துள்ளது. 
எனவே விரைவில் அனைத்து . நாடுகளும் தலைமை 

தேதிக்கோடு 
போலவே, எந்த'' நாட்டையும் கடக்காத ஒரு 
கோடாக உருவாக்க வேண்டிய கட்டாய நிலைமையை 
மேற்கூறிய ஃபிரான்சு நாட்டின் நடவடிக்கை ஏற் 

- படுத்தி உள்ளது. காண்க, ஆயமுறைகள், புவிப்புற; 

காலம், உலகவட்டாரக் '
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அனைத்துவர்ப்பு உயிரிகள் 

வேறுபடும் தன்மையினைக் கொண்ட அனைத்து 
வகையான நீரிலும் வாழும் திறன் சொண்ட உயிரி 
ae Joos sour ouldacr (euryhaline animals) 
அகும், பொதுவாக இவ்வகை உயூரோிகள் உப்படர்த்துி 
மிகுதியாக வேறுபடும் நீர் நிலைகளான கழிமுகங்க 
ளிலும். (65102034) உப்பங்கழிகளிலும் கடற்கரையோ 
ரங்களிலும் வாழ்ன்றன. 

அனைத்துவர்ப்பு உயிரிகளை சளடுபரவல் 
சகிப்பு உயிரிகள் (001%110580011௦ 810818), ஊடு பர 
வல் சீராக்க உயிரிகள் (0100105000110 81318) என 

இரு வகைப்படுத்தலாம். ச௪ளடுபரவல் சகிப்பு உயிரி 
கள் தங்களுடைய குருதியின் உப்படர்த்தியினைத் 

தாங்கள் வாழும் உளடகத்தின் தன்மைக்கசைய ஒழுங் 
குபடுத்தக் கொண்டு வாழும் திறன் கொண்டவை. 
சான்றாக மைட்டிலஸ் எடுவிஸ் என்ற கடல் மட்டி 
யினைக் கூறலாம். இம்மட்டி தன் ௨டல் திரவ (௦03 
fluid) கஉப்படர்த்திம்னைத் தான் வாழ்கின்ற நீரின் 
உப்படர்த்திச்குத் தக்கவாறு ஒத்து அமைத்துக் 

கொள்கின்றது. எனவே அவ்வுயிரியினால் தான் வாழ் 
கின்ற கடல் நீரின் ௨ப்படர்த்தி மிகுதியானாலும் 
குறைந்தாலும்,. அதனைச் சகித்துக் கொள்ள முடி 

கின்றது. 4% உப்படர்த்தி நீரிலும் கூட அவ்வுயிரி 
யினால் வாழ இயலும், அவ்வாறு வாழும் பொழுது 
அதனுடைய திசுக்கள் மாறுபடும் உப்படர்த்திகளைச் 
சகித்துக் கொள்ளும் படியாக அமைந்துள்ளன. இருப் 
பினும், இவ்வாறு உடலிலுள்ள உப்படர்த்தியினின் று 
வேறுபட்ட . உப்படர்த்தி கொண்ட ஊடகங்களில் 
வாழும் பொழுது, அவ்வுயிரியின் வளர் சிதை மாற்றத் 
(௪1820௦1180) திறன் குறைய ஆரம்பிக்கின்றது. கடல் 
நீரில் இம்மட்டி வாழ நேரிடும் போது ' ஆக்சிஜனை 
எடுத்துக் கொள்ளும் விகிதம் இவ்வுயிரியில் குறை 

கின்றது. இதயத் துடிப்பும், குறு இழை (cilia) sone 
திறனும் குறைகின்றன. ் 

கோல்ஃபீன்ஜியா (2011102182) என்ற ஸைபன் 
Gow புழு உப்படர்த்தி குறைந்த நீரில் வாழும் 
போது அதன் எடை மிகுதியாகின்றது. ஆனால் ௨ப் 

படர்த்தி மிகுந்த நீரில் அது தனது 'எடையினை 
“ இழக்கின்றது. இருப்பினும். சில மணி நேரங்களில் 
சமறிலை அடைந்து, அந்நிலையில் இரண்டு நாட்க 
ளுக்கு வாழ்கின்றது. அந்நிலையில், மீண்டும் இயல் 
பான கடல் நீரில் வாழும் போது அது தனது உண் 
மையான கொள்ளளவைத் (௫0106) தக்க வைத்துக் 
கொள்ளுகின் றது. து 

அப்லிஸியா (81618) என்ற கடல் முயலினை 
- 45% கடல் நீரில் வாழ விட்டால் 2 அல்லது 3 மணி. 

அளைத்துவர்ப்பு உயிரிகள் 735 

நேரத்தில் அதன் எடை மிகுதியாகின்றது, ஆனால் 
அதே சமயம் இயல்பான கடல் நீருக்கு மீண்டும் 
மாற்றும்போது, அது எடையினை இழக்கின்றது. . 
இதன்மூலம் அவ்வுயிரி தனது கொள்ளவைத் தக்க 
வைத்துக் கொள்ளுவதற்கு உடலிலிருந்து உப்பினை 
இழக்கின்றது என்பது தெளிவாகின்றது. 

அரிலியா அரிட்டா (278/2 aurita) என்ற 
இழுது மீன் 6% ௨ப்படர்த்தியைச் ச௫த்து வாழும் 
திறன் கொண்டது. மெம்ரேனிபோரா பைலோசா 
(membranipora pilosa), மையா அரினேரியா (mya 
arenaria) ஆகியவை முறையே 49%, 5% உப்படர்த்தி 
யினைத் தாங்கிவாழும் இறன் கொண்டவை. 

பியூஃபோ விரிடிஸ் (சய 917/222), ராணா கான் 
GFGeunon (rana cancrivora) Gunes gp சில இருவாழ் 
விகளும் (amphibia) அனைத்துவர்ப்பு உயிரிகளஈ 
கும். அவைகள் தங்களுடைய குருதிப்பிளாஸ்மாவி 
அள்ள மிகுந்த உப்புச் செறிவினையும், யூரியா (28) 
வையும் சகித்துக் கொண்டு கடற்கரையோர நீரிலும், 
உவர்ப்பு நீரிலும் வாழும். ராணா கான்கிரீவோரா 
28% வரையிலுமுள்ள ௨ப்புச் செறிவிற்கு ஏற்றாற் 
போல் வாழுந் தன்மையுடையது. அதனுடைய 
தலைப்பிரட்டை 39% உப்புச் செறிவினையும் சக் 
கும் தன்மை கொண்டது, யூரியாவைக் குருதியில் 
தக்கவைப்பதன் மூலம் ஊஎடகத்தினைக் காட்டிலும் 
குருதியின் உப்படர்த்இு அதிகமாவதே இத்தன்மைக் 
குக் காரணமாகும், 

கார்சினஸ் மேனஸ் (287042 maenas) என்ற 
கழிமுக நண்டும், மைட்டிலஸ் எடுவிஸ் (mytilus 
edulis) என்ற கடல் வாழ் மட்டியும், கடல் நீரினைக் 
காட்டிலும் உப்புத் தன்மை குறைந்த உவர்ப்பு நீரி 
லும் வாழச் கூடியவையாகும், அவை த்ங்களு 
டைய உப்புச் செறிவுள்ள ௨டல் திரவத்தில் (body 

் 11018) மிகுந்த நீர்ப்புத்தன்மை (dilution) oho 
லும் சத்துக் கொள்ளும் திறன் கொண்டவையா 
கும், ஆனால் தாங்கள் வாழும் நீரின் உப்படர்த்தி 
15% கடல் நீரின் ௨ப்படர்த்திக்குச் சமமானால் 
அங்கிருந்து 'அவை நீங்கிச் சென்றுவிடும், அனால் 
உப்பு நீர் உயிரியான பேலிமோனீட்டஸ் வேரியன்ஸ் 
(palaemonetes varians) srcim @mnw 0.5 முதல் 
100% வரையிலும் உப்படர்த்தியுள்ள கடல் நீரிலும் 
உ.வர்ப்புத் தன்மையைத் தாங்கி வாழ முடிகின்றது. 
அடர்த்தி குறைந்த கரைசலில் குளோரைடை (௦1௦- 
7146) விரைவாக சேமித்து வைப்பதன் மூலமாகவும், 
அவற்றால் சகித்து வாழ முடிகின்றது. கழிமுக 
நண்டான கார்சனசை (carcinus) 75% கடல் நீரில் 
வாழ விட்டால், ஊடுருவும் தஇறனை (permeable) 
மிகுதியாகக் கொண்ட செவுள் சவ்வின் வழியாக 
நீரானது ஊடுபரவல் முறையில் உடலினுள் சென்று



7396 அனைத்துவர்ப்பு உயிரிகள் 

நண்டினுடைய எடையினை சுமார் 5 மணி நேரத் 
இல் 0.3% அதிகரிக்கச் செய்யும், உணர்கொம்புச் 

் கரப்பிகள் : (கார்போக 212006) விரைவாக வேலை 

செய்து அளவுக்கதிகமாக உடலினுள் புகுந்த நீரி 
னைச் சேகரித்து அடர்த்தி . குறைந்த சிறு நீராக 
(411௦06 மாராச) வெளியேற்றும். மிகச் சிறிய அளவு 
நீரானது உணவுப் பாதையினுள் சுரக்கப்பட்டு, 

அதுவும் வெளியேற்றப்படும், நண்டு வாழும் ஊட 

கத்தினுடன் ஒப்பு நோக்குங்காலை, சிறுநீரில் மெக் 
offund (magnesium) மிகுந்து, பொட்டாசியம் 
(0014959180) மற்றும் சல்பேட்டு(5ய10%816)குறைந்துள் 
ளதால் உணர்கொம்புச் சுரப்பிகள் அயனிகள் ஓஒழுங் 

குச் சீராக்கத்தில் (1004௦ ர₹ஜஹ181100) முக்கிய பங்கு 
ஏற்கின்றன என்பது தெளிவாகும். சோடியம் 
அயனிகள் 2ளடுபரவல் வழியாக அ௭டுருவி வெளிச் 
செல்கின்றன. செவுள்களில் காணப்படுகின்ற குளோ 
ரைடு செல்கள், ஊடகத்திலிருந்து' உப்பினை விரை 
வாக உறிஞ்சுவதனால், சிறுநீர் மூலமாக இழந்த. உப் 
பினை தக்கவைத்துக் கொள்ளுகின்றன. .. இவ்வாறு 
நண்டு 12 மணி நேரத்தில் தன்னுடைய உண்மையான 
எடையினை மீண்டும் அடைகின்றது. : இருப்பினும் 
தொடர்ச்சியாக 21 மணி நேரம் நீரினை இழந்து 
தன்னுடைய உண்மையான எடையைக் காட்டிலும் 

0. 2%' குறைவான எடையினைப் . பெறுகின்றது. 
இருந்தாலும் நண்டு, தன்னுடைய உடலில் உள்ள 
குறைந்த அளவு. நீரினைக் கொண்டே. நன்கு வாழ் 

Ans. நண்டின் எடையிழப்பு ஊடகத்தின் உப்பு 
நீர்ப்புக்குத் (11011௦௨) தகுந்தவாறு இருப்பதில்லை. 
இவ்வாறு, ஊடகத்துனைப் போன்று இரு மடங்கு 

உப்புச் . செறிவினைக் குருதியில் கொண்டு, ஊடகத் 
இன் ௨ப்புச் செறிவினின்றும் ' தனித்தன்மை பெற்று, 
தனது உப்புச் செறிவினைச் சீராக வைத்துக்கொள்ளு 
கின்றது. எனவே இந்த நண்டு கடலில் வாழும் 

சிலந்தி நண்டினைக் (80146£ 0780) காட்டிலும் அதிக 
அளடுபரவல் சீராக்கம் கொண்டது... 

உட்டபட 

நீரிஸ் டைவெர்சிகோலர் (nereis: diversicolor) 
என்ற பாலிக&ட் புழுவும் (கடல் பூரான் ) ஓர். Boner gs 
துவர்ப்பு உளடுபரவல் ஒழுங்குபடுத்து - உயிரியாகும். 

இது இயற்கைச் சூழலில் 4% உப்படர்த்தியில் வாழும். ' 
அந்தப் புழு நீர்த்த வெளி , ஊடகத்தில் வாழும் 
போது தன்னுடைய உடல் திரவத்தினை ஒழுங்கு 
படுத்துவதனால் உயர் அப்படர்த்தியினை நிலை 
நாட்டுகன்றது, இயல்பான கடல் நீரில் நீரிஸ் 
'டைவெர்சிகோலரின் உடல் இரவம் கடல் நீருக்குச். 

கொண்டிருக்கும்... சமமான உ௨ப்படர்த்தியினைக் 

குறைவான உப்படர்த்தியினையுடைய நீரில், இப்புழு 
வின் உடற்பரப்பு அயனிகளுக்கும் நீருக்கும் ௨௨ுரவ 
இடம் தரும் பண்பினைக் குறைவாகக் கொண்டிருப்ப 
தாலும் சுற்றியுள்ள நீரிலிருந்து வெகு வீரைவாசு 
குளோரைடு 'அயனிகளை உள்ளுக்குள் எடுத்துக் 

கொள்ளுவதாலும் நீர்-அயனிச் சராக்கம் (osmo-ionic 
7620121100) இப்புழுவில் வெற்றிகரமாக நடக்கிறது. 
மேலும், அப்புழு, குருதியின் உப்புச் செறிவினைக் 

. காட்டிலும் குறைவான உப்புச் செறிவினையுடைய 
சிறு நீரினைச் 'சுரப்பதனாலும் நீர் - அயனி சீராக் 

கத்தினை நிலைநிறுத்த முடிகின்றது. இப்புழுவில் 
உள்ள மெட்டாநெப்ஃரீடியங்கள் ' (6(806ற171018) 
என்ற கழிவு நீக்க உறுப்புகள், 20%: உப்புச் செறி 
வுள்ள நீரில் வாழக்கூடிய பெரிநீரிஸ் கல்ட்டிரிஃபெரா 
(perinercis cultrifera) என்ற புழுவில் காணப் 
படுவதைக் காட்டிலும்' மீன்மனனஷ. மிகுதியாகவும் 

சுரண்டும் காணப்படும். ” 

'எரியோகர் சைனென்சிஸ் (Eriocheirr sinensis) 
என்ற நண்டு சளடுபரவல் Foréa முறையினால் 

நன்னீரிலும்,' கடல் நீரிலும் வாழும் கழிமுகங்களிலி 
ருந்து இனப்பெருக்கத்திற்காக அது கடல் நீருக்குச் 
செல்லும்.இதன் முட்டை, இளம் உயிரிப் பருவங்கள் 
(larval stages) ஆகியவை: கடல் நீரிலேயே கழி 
Her ner. 207 HSH Ho (metamorphosis) Ins 
இளம் நண்டுகள் . நன்னீர் ஆற்றை. அடைவதற்காக 
நூற்றுக்கணக்கான மைல்களைக் கடந்து செல்கின்றன. 
பின்னர் -- முதிர்ந்த நிலையில் கழிமுகங்களை அடை 
இன்றன... இந்த நண்டும் கார்சினஸ் நண்டுபோலவே 

ஊஏடுபரவல் சீராக்கத்தினைச் செயல்படுகின்றது. 
நன்னீரில் வாழும்போது செவுள் சவ்வுச் செல்களின் 
வழியாக சோடியம் குளோரைடை விரைவாக உறிஞ் 
சித் தன்னுடைய உடல் திரவத்தில் மிகுந்த ச௪ளடு 
கலப்பு அழுத்தத்தை (08510110 00695$116) - 'நிலைநிறு,த்' 

திக் கொள்கின்றது.:இந்த நன்டினுடைய இரத்தத்” 
தில் ' உள்ள சோடியம் குளோரைடின் . அடர்த்தி, 
'அது வாழும். நன்னீரிலுள்ள உப்பின். அடர்த்தி 
“யினைப் போன்று 40 மடங்கு : அதிகமாகின்றது. 
எனவே நன்னீரில் வாழுங்காலை, அதன் இரத்தம் 
மிகுந்த உளடுபரவல். (1ற€:082100110) நிலையில் : இருக் 

கின்றது. கடல் நீரில் வாழும்போது குறைந்த ஊடு 
கலப்பு (hyposomotic) நிலையினை அடைகின்றது. 
இந்த ஒரு நிலையில் ' மட்டும், இந்த' நண்டு. கார் 
சினஸ் நண்டிலிருந்து வேறுபடுகின்றது, ஏனெனில் 
கார்சினஸில் ஊஎடுபரவல் சீராக்கத்திறன், :. நீர்த்த. 
கட.ல் நீரில் வாழும் போது : மிகுந்த ஊவடுபரவல் : 
நிலையில் இருக்கச். செய்வதில், அட்டுமே வள்லதைடி. 

ஆஸ்ட கஸ் (astacus) என்ற நன்னீர். ஓட்டுடலி 
(0208180680) கார்சினஸ், எரியோகீர்...: நண்டுகளைப் 

போலில்லாமல் நன்னீரில் மடடுமே நன்கு வாழும் 
சோதனைக்காகப் பயன்படுத்தும் பொழுது . கடல்! 
நீரிலும் வாழத் தன்னைத் தகவமைத்துக் கொள்ள 

முடிகின்றது என்று தெரியவருகின்றது. ஆஸ்டகஸினு 
டையகுருதி -0,6 முதல்-0.8? செ. வெப்பத்தில் உறையு' 
மாதலால் அதன் இரத்த உப்படர்த்தி 14% ஆகும்.



எனவே. அதன் ஊடுபரவல் அழுத்தம். (08௩016 0ர65- 
sure) எரியோ8ரின் சனடுபரவல் அழுத்தத்தைக் காட் 
டி.லும் குறைவு. . ஆற்றலைச் சேமிப்பதற்குரிய ஒரு 
கருவியா௫ இந்த உடல் இரவ ௨எடுபரவல் அழுத்த்கீ 

குறைப்பு அமைகின்றது. அது ஊடு பரவுதல் முறை 
யில் நடைபெறும் அயனிகளின் இழப்பினைக் குறைக் 
கும். இந்த நண்டு 24 மணி நேரத்தில் தனது எடை 
யில் 4% சமமான சிறு நீரை வெளியேற்றும். 
இதனால் சுணிசமான அளவு உப்பு இழப்பு இறுநீர் 

வாயிலாக ஏற்படுகின்றது. இந்த உயிரியின் உணர் 

கொம்பு சுரப்பிகள் கார்சினஸினுடைய சுரப்பிகளை 

விட நன்கு வளர்ந்துள்ளன; அவை நீளமாக, 

சுருண்ட சுரக்கும் குழாய்களாகக் காணப்படுகின்றன. 

இக்குழாய்களில் நீரைச் சுரக்கும் பகுதி தனியாக 

உள்ளது. அஇல் சிறுநீர் நீர்த்தப்படுசிறது. சிறுநீரிலி 

ருந்து இக்குழாய்கள் குளோரைடு அயனிகளை 

உறிஞ்சுகின்றன. வாழும் நீரில் உப்படர்த்தி மிகவும் 

குறைவாக இருப்பினும், செவுள்களில் உள்ள குளோ 

ரைடு செல்கள், சிறுநீர் ' மூலமாக இழந்த உப்பினை 

ஈடுகட்ட, ஊடகத்திலிருந்து குளோரைடு, சோடி 

யம், பொட்டாசியம் . ஆகியவைகளை விரைவாக 

எடுத்துக் கொள்ளும். எனவே உணர்கொம்பு சுரப் 

பிகள் உவடுபரவல் சீராக்கத்திற்குப் பெரிதும் உதவி 

யாய் இருக்கின்றன. cs 

- ஆர்டிமியா senaeutr (artemia salina) என்ற 

உவர் நீர் உயிரி உப்பு ஏரிகளிலும், உவர் நீர்க்குளங் 

களிலும் சிறப்பாக வாழும். 10% கடல் நீரிலும், 

“கடல் நீரினைப் போன்று 10 மடங்கு உப்புச் செறி 

'வினைக் கொண்ட நீரிலும் கூடத் திறம்பட வாழக் 

- கூடிய தகவமைப்பைப் பெற்றது. தான் இயல்பாக 

வாழும் மிகுந்த உப்புச் செறிவுள்ள ௨வர் நீரில் 

"வாழும்போது, அது நீரை உடலிலிருந்து : இழக்கின் 

றது. ஆனால் அந்த இழப்பினை ஈடு கட்ட நிரந்தர 

“மாக உப்பு நீரினைக் குடிக்கின்றது. இந்த உயிரியின் 

உணவுப்பாதை ஒரு இறந்த . ஊடுபரவல் சீராக்க 

உறுப்பாகச் செயல்படுவதன் மூலம் நீரையும் உப்பை 

யும் தனித்தனியாகப் பிரிக்கின்றது. குருதியின் உப்புச் 

செறிவினை ... நிலைப்படுத்த : நீர். பயன்படுகின்றது. 

உப்புகள் இரத்தத்திலிருந்து, . மூதல் 40 இணை 
செவுள்களுக்கு -: : விரைவாக ' மாற்றப்படுகின்றன. 

செவுள்களில் ௨ப்புகளை வெளியேற்றும் இறப்புப் 

பகுதிகள் உள்ளன. அவற்றின். மூலமாக, அடர்த்தி 

curt. gSencr (concentration gradient) எதிர்த்து 

அவை. 1வெளியேற்றப்படுகின் றன. உப்புச் செறிவு 

குறைந்த ஊடகத்தில் அந்த இறால் வாழும் பொழுது 

குளோரைடு செல்கள் கனடகத்திலிருந்து உப்பினை 

 இைவாக் உறிஞ்சுகின்றன. 

ன் 'வதிவின் (88௭ 1181), கார்கரிய்ஸ் :: (carcharias 

போன்ற குருத்தெலும்பு மீன்கள் (௦871418260005 

வ,க-247 

செல்கின்றது. . 

அனைத்துவர்ப்பு உயிரிகள் 737 

£1%6$) ல வேலைகளில் ஆறு மற்றும் நன்னீர் நிலை 
களுக்குச் சென்று வாழும் தன்மையுடையன, அவை 
தங்களுடைய கடல்நீர் முன்னோர்களைப் போன்று, 
தங்கள் இரத்தத்திலும், இசுக்களிலும் யூரியாவை.த் 
தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன. அவை கடல் 

வாழ் சுறாக்களைக் காட்டிலும் குறைந்த அளவு யூரி 
யாவையும், உப்புகளையும் தங்கள் குருஇயில் தக்க 
வைத்திருந்தாலும், அவற்றின் குருதி, அவை வாழ் 

கின்ற ஊடகத்தினைக் காட்டிலும் அடர்த்திச் 
செறிவு மிக்கதாகும், எனவே சவ்வூடு பரவுதல் 
(௦8000818) மூறையில் நீர் மிகுதியாக உடலினுள் 

இவ்வாறு மிகுதியாகச் செல்லும் 
நீர் தந்துகி வலைப் பின்னல் மலிந்துள்ள சிறு நீரகங் 
கள் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்றது, 

... வலசையபோகும் (migratory) மீன்களான வாளை 
மீன், மலங்கு (eel) -நன்னீரிலிருந்து கடலுக்கும், 
வஞ்சிரமீன் (salmon) போன்றவை கடலிலிருர்து 
நன்னீருக்கும் 'இனப்பெருக்கத்திற்காசச் செல்லும் 
இயல்புடையன. இவ்வகை மீன்கள். தங்கள் குருதி 
யின் உப்புச் செறிவீனை இருவேறு ஊடகங்களுக்கும் 
ஏற்பத் தகைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். நன்னீ 
ரில் வாழும்போது வாளை மீனின் குருதியின் ௨ப் 

புச் செறிவு மிகுந்திருக்கும். அம்மீன்கள் நன்னீர் 
வாழ் எலும்புமீன்களைப் . போன்று நீர்-அயனிச் 
சிராக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகன்றன., இந்த மீன்கள் 

கடலில் நீந்திந்திரியும் போது, அவற்றின் குருதி ௨ப் 
புச் செறிவு, கடல் நீரின் ௨ப்புச்செறிவினைக் காட் 
டிலும் குறைவாக இருக்கும், ஆகவே குருதியிலுள்ள 
நீர், வெளிச்சவ்வூடு பரவல் (6௩05௫00518) முறையில் 

கடலுக்குள் வெளியேறும், இதனால் 2௨டுபரவல் 
வறட்டி (05000110 8651208110) ஏற்படும், எனவே 
உனடுபரவல் வறட்சியைத் தவிர்ப்பதற்காக அம்மீன் 
கள் கடல் நீரினைக் குடிக்கும், அதே சமயம் தேவை 
யற்ற உப்புகளைச் செவுள்களில் உள்ள குளோரைடு 
செல்கள் மூலம் வெளியேற்றும். 

.... நீர்-அயனிச் சீராக்கத்தை நிலைநாட்டப் பல 
நாளிமில்லாச் சுரப்பிகள் துணை புரிகின்றன. 

௪ கு.வ. 
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காண்க, கொச, 

அஜாஸ்கீஸ் நோய் .... 

இந்நோய்க்கு “பொய் ரேபீஸ்” (pseudo rabies) 
என்ற பெயரும் உண்டு, பொதுவாக இது வைரஸ் 

களால் (71:08) உண்டாகும். இந்த நோயானது பன்றி 
களையும், எலிகளையுமே அதிகமாகப் பாதிக்கிறது. 
சல சமயங்களில் மற்ற கால்நடைகளையும் : பாதிக் 
கிறது, பன்றிகளில், : சிறுவயது பன்றிகளை அதிக 
மாகப் பாஇத்து மூளை அழற்சியை (600600211415) 
உண்டாக்குகிறது, மற்ற விலங்குகளில் மூளைப் 
பாதிப்பும், உடலில் அதிகமான சொறியும் ஏற்படுத்து 
கிறது, சில சமயங்களில் இந்நோய் மனிதர்களிலும் 
ஏற்பட்டு, சொறியை உண்டாக்குகிறது. இந்நோய் 
முதன்முதலில் 'அஜுஸ்்8ீஸ் (&0/8513”2) என்னும் 
ஹங்கேரிய நாட்டவரால், 1903ஆம் ஆண்டு கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டது. இந்நோயை உண்டு “பண்ணும் 
வைரஸ் 1910ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட து, 

இந்தோய் எல்லா நாடுகளிலும் பரவலாக உள் 
ளது. விலங்குகளில் மாடுகளை விடப் பன்றிகளை 
அதிகமாகப் : பாதிக்கறது. வயது :முதிர்ந்த பன்றி 
களை நோய் அதிகமாகப் பாதிப்பதில்லை. 'தாயிட 

மிருந்து பால் அருந்தும் வயதில்: இருக்கும் பன்றிக் 
குட்டிகள்தான் இத்தோயினால் அதிகமாகப் பாதிக் 

BOLE EES . 

இந்த நோயை உண்டாக்கும் வைரஸ் ஹெர்ப்பிஸ் 
வைரஸ் (167063 41108) என்னும் பிரிவைச் சார்ந்தது, 
நோய் உள்ள சுற்றுப் புறங்களில் 4 முதல் 7 நாட் 
கள் வரை டுஹர்ப்பிஸ் வைரஸ்கள் ௨யிருடன் : இருக் 
கின்றன, விலங்குகளில் பன்றி, மாடு, ஆடு, நாய், 

பூனைகள் 'ஆதியவை இந்நோயால் 'பாதிக்கப்படு 
கின்றன, ஒரு முறை நோயால்: - பாதிக்கப்பட்ட 
விலங்கு பின்னர் தடுப்பு ஆற்றல் அடைவதால் இதே 
நோயினால் பாதிக்கப்படுவதஇில்லை, 

பொதுவாகப் பன்றிகளும், எலி வகசைகளுமே 
இந்தோயை மற்ற வீலங்குகளுக்குப் பரப்பும் மூல 
விலங்குகளாக உள்ளன. மேலும் பன்றிகள் இறந்த 

எலிகளைத் இன்பதன் மூலம் ஹெர்ப்பிஸ் வைரஸ் 
களைப் பெறுவதற்கு வழியுள்ளது. மாடுகளுக்கு, எலி 
கடியினால் : இந்நோய் உண்டாகிறது, : இந்நோய் 
வைரஸ்களால் பாதிக்கப்பட்ட: பன்றியின் மூக்கிலும், 
வாயிலும் உள்ளன, எச்சில் மற்றும் .சளி. மூலம் 

வைரஸ்கள் மற்ற வீலங்குகளுக்குப் . பரவக்கூடும். 

ஹெர்ப்பிஸ் ' வைரஸ்கள் புண் உள்ள தோல் மூலமா 
கவோ (20140604 8%10) மூச்சுக். குழாயின் சதப்படலம் 
(nasal mucosa) மூலமாகவோ, மற்ற விலங்குகளுக் 

குப் பரவக் கூடும். இறந்த விலங்குகளை ஆய்வு செய்' 
யும் பொழுது, இத்தோம் மனிதர்களுக்குப்: நழவச் 
கூடும். 

அட 

நோய் அடைவுக் ": காலம். நோய்க் கிருமிகள் 
விலங்கன் உடம்பில் சென்ற 9 நாட்களில் நோய்க் 
குறிகள் தென்படத் தொடங்குகின்றன. 

நேரம். அறிகுறிகள் .. 

் பன்றிகள். மாஇக்கப்எட்ட வயதான “engl phacgi 
முதலில் பசியின்மை, : சுறுகுறுப்பின்மை, மலச்சிக்கல் 
போன்ற நோய்க்குறிகளைக் காட்டுகின்றன.காய்ச்சல் 
பொதுவாக : ஏற்படுவதில்லை. : முகத்திலும், தோள் 
பட்டைப் பகுதயிலும் சிறிது மஞ்சள் நிறம் தோன்று 
கிறது. , கருவுற்றிருக்கும் . பன்றிகள் . நோயினால் 
பாதிக்கப்படும்பொழுது கருச்சிதைவு; -. கருவீச்சு 
முதலிய... கருப்பாதப்புகள். , ஏற்படுகின்றன, இந் 
நோயினால் தாக்கப்பட்ட பால் அருந்தும் பன்றிக் 
குட்டிகளில் அதிகமான காய்ச்சல் (41.5௦) உண்டா 

கிறது. பின்னர் நரம்புத் தளர்ச்சி நோய்க்குறிகள் 
உண்டாகின்றன... பின்னங்கால்கள் . தளர்ச்சி 

அடைந்து, : நடக்க முடியாமல் ஒரே , இடத்திலேயே 
படுத்துக் கிடக்கும். வலிப்பு வந்து காலை உதைத்துக் 
கொள்ளும். தலையை ஒரு புறமாகக் :. திருப்பி வைத் 
துக்கொள்ளும். வாயில் -உமிழ்நீர் அதிகமாகக் 
கொட்டும். பெருமூச்சுவிடும். -, , வாந்தியும், பேதியும் 
ஏற்படும். நோய்க் குறிகள். ஏற்பட்ட 12 மணி நேரத் 

தில் நோயால் பீடிக்கப்பட்ட அலங்கு. இறந்து. “9 

Ans ப்ப sey 
வ 

is 

& மாடு: நோயால் பீடிக்கப்பட்ட மாடுகள் நோய்க் 
குறிகள் காட்டாமலேயே இறந்து விடலாம்.. பொது 
வாக: மாடுகள் , அதிகமாகச் சொறி போன்ற குறி 
களைக் காட்டுகின்றன. இதனால் உடலை: நாக்க 

டனால் நக்கிக் கொண்டும், கடினமான பொருள்களின் 

மீது தேய்த்துக் கொண்டும் இருக்கும். இந்தச் சொறி 
அதிகமாகத்: தலை, . முதுகு, .. கால்கள் ஆகியவற்றில் 
காணப்படும்.. சில நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்ட மாடு 
களுக்கு. வலிப்பு ஏற்படும், காரணமில்லாது சுற்றிச் 
சுற்றி வரும். தலையைக் . கோணலாக வைத்துக் 
கொள்ளும். (opisthotomus).. அதிகமாக அமிழ்நீர் 
சுரக்கும். _ மூச்சு விடுவது: கடினமாகும். : நரம்புத் 
தளர்ச்சி ஏற்பட்டுக் கீழே : படுத்துவிடும். . உடம்பு 
வெப்பம் அதிகமாகும். நோய்க் குறிகள் தோன்றி 6 
முதல். 48 மணி அனான் வாடு neva இறந்து 
விடும், ட ரால் கடட ர ரர ரப ர : ak
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நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்களும், : பூனை 
களும் மாட்டில் தோன்றிய நோய்க் குறிகள் போல் 
தோன்றிய 24. தால் நேரத்தில் இறந்துவிடும். . 

நோய்க் கூறு மாற்றங்கள். நோயினால் இறந்த 
'விலங்தகளின் தோல் சொறியினால் 'பாதிக்கப்பட்டு, 
சில இடங்களில் வீக்கம் காணப்படும். நுரையீரலில் 
'இரத்தக்' கட்டும், வீக்கமும் உண்டாகும். இதயத்தின் 
மேற்பகுதிகளில் இரத்தப் போக்கும், நீர்த் தேக்க : 
மும் ஏற்படும். நோயால் இறந்த பன்றிகளில் மேற் 
கூறிய பாதிப்புகளுடன் கணையமும், ' மூளையும் 
'தாக்கப்படுகின்றன. ஈரலும் சில நேரங்களில் பாதிக் 
கப்படும். 

tev wos ட ஸ்ட ஜ்கள ந yah oe ae : 

Camu முறைகள்: மாடுகளில் நோய்' கண்ட் சில 
நாள்களில் அதிகச் சொறி: மற்றும் அதிக இறப்பு 

விகிதம் இருப்பதை வைத்து இந்நோயைக் கண்டு 
கொள்ளலாம்." திட்டமாக அறிந்து கொள்ள, வைரஸ் 
முறிவு முறை (11705 ற1221188110௩ 1850) உதவுகிறது. : 
மேலும் நோய்வாய்ப்பட்ட விலங்குகளின் மூளையை 
முயல்களில்” செலுத்தி 'நோயைக் கண்டறியலாம், 

- -ஹெர்ப்பிஸ் வைரஸ்கள் இருந்தால் முயல்கள், 2 நாள் 
களில் சொறி வந்து, 3 முதல் 5 நாள்களில் இறந்து 
விடும், | 

தடுப்பு முறைகள், நோய் தோன்றிய பின் கரந்து 
கள் மூலம் குணப்படுத்த முடியாது. நோயால் பாதிக் 
கப்பட்ட , விலங்குகளைத் தனியே மற்ற விலங்குகளி 
டம் இருந்து, பிரித்து வைக்கவேண்டும். ஒரு முறை 
நோயால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகள், பின்னர் அந் 

epnadena et பதிக்கப்பஇலணில்கை 

/இத்நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க, தடுப்பு ஊசிகள் 
இப்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகன்றன. இரண்டு 

௫எசிகள் 4-5 வாரங்கள் இடைவெளி விட்டுப் போட் 

டால் இந்தோய் வராமல் தடுக்கலாம், 

் ட! பி, இ. 
ப பல 

4 

.அஸ்க்கார்பிக் அமிலம் 

இது வைட்டமின்-சி (vitamin-C) என்றும் 
அமைக்கப்படுகிறது. இது மனித உணவு வகைகளில் 

, சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய மிகவும் இன்றி 
._ யமையாத பொருள். அஸ்க்கார்பிக் 'அமிலம் 

(ascorbic : 8014) :, ஆரஞ்சு, , எலுமிச்சை, தக்காளி, 
உருளைக்கிழங்கு, கரை வகைகள் ஆக$யவற்றில் 
அதிகமாக” உள்ளது. செயற்கைமுறையில் இது 
சார். பிட்டாலை (6011101) மொக்க வைத்துப் பெறப் 
'அ.ந.2-474 
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படுகிறது. அஸ்க்கார்பிக் அமிலத்தின் அளவு உடலில் 
குறைந்தால் சொறிநோய் (முர) என்ற நோய் 
ஏற்படும். அஸ்க்கார்பிக் அமிலம் செல்களில் ஆக்ிஜ 
னேற்ற-இறக்க வினை 2ஊக்கியாகச் செயல்படுகிறது. 

ப ¢H “¢ H,OH 

1*0-0-4 0-0 -H 
HO-C-H HO-C-H 
H-C-oH _ He H-¢-0H அசெட்டோ பேக்டர் 

10-60 பே-ரே 0-ட-ப சபாக்கிடேன்ஸ் 

CHO \ CH,OH 
D-S@Careiv (9) சாரபிட்டால் 

2Me,CO 

6001 60 
60 Hong 

HzS04 HO-C-H Hone 

HO-G-H தக் ப௦-0-பூ ் 
0,011 4. மெ. 

அகீட்டோகுளுகோளிக் டம் அஸ்கார்மித்' 
அமிலம் - அமிலம் 

அஸ்ச்கார்பிக் அமிலம் 

இது. aro Be “அக்கிஜனேற்றம். அடையக்கூடியது. 
(வெள்ளைப் படிக வடிவம் கொண்டது, அஸ்கார்பிக் 
அமிலம் நீரில் அதிகமாகவும், ஆல்கஹால் போன்ற 
கரிமக் கரைப்பான்களில் மிகக் குறைந்த அளவிலும் 
கரையக்கூடியது, இதன் உருகுநிலை 192°C,
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தொழில் : முறையில் அஸ்க்கார்பிக் . அமிலம் 

படத்தில் (பக்கம் 789) கண்டவாறு தயாரிக்கப் 

படுகிறது. காண்க, வைட்டமின்கள்: ன ச 

நூலோதி 

Finar LB., Organic Chemistry Vol I, Sixth Edition, 

ELBS, London, 1973. 

அஸ்க்காரிஸ் 
ய) 

அஸ்க்காரிஸ் (3863118, 1110௪10685 110௫௦௨1758 
எனப்படும் உருளைப்புழு (நாக்குப்பூச்சி) 1758ஆம் 
ஆண்டு லினாயிஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. இது மனித குடலில் வாழும் ஓர் ஒட்டுண் 
ணியாகும், உலகெங்கும் பரவியுள்ள-குறிப்பாக மித 

    

  

  
படம் 1... 

அஸ்க்காரிஸ் புழுவின் பின் முனைகள், வளைந்திருப்பது 
ஆண்புழுவின் முனை? நேராக இருப்பது பெண்யுழூவின் 

் மூனை, 

36 இன உறுப்பு +» 8, மலவாய் ee at. பட 

eo Sy nme > 48, பேப்பில்ல. * 

வெப்ப நாடுகளான சைனா, இந்தியா, தென் கிழக்கு 
ஆசியா ஆகிய நாடுகளில் பெரிய அளவில் பரவி 
யுள்ள ஒட்டுண்ணிப் புழுவாகும். இது மனிதர்களின் 
நடுச் சிறுகுடலின் (jejunum) வாழும். 

உருவ அமைப்பு, இது "உருவத்தில் ட மண் புழுவை 
ஒத்திருக்கும். இதன் ,நிறம் பழுப்பு நிறத்தோடு 
வாடாமல்லி சேர்த்ததைப் போல் இருக்கும் (0181 ௦2 
brown). ல வேளைகளில் இது வெள்ளையாகவும் 

இருக்கும். நீண்டு, உருண்டு இரு முனைகளும் கூம்பி, 
முன்முனை சற்று மெலிந்தும், பின். முனை சற்றுத் 

தடித்தும் இருக்கும்.” 

இதன் முன் முனையில் வாய் அமைந்து இருக்கும். 
வாயைச் சுற்றிலும் மூன்று பற்கள் பொருத்தப்பட்ட 
உதடுகள் இருக்கும். இப்புழுக்களின் சீரண அறுப்பு 
களும், இனப்: பெருக்க உறுப்புகளும், இதன் உடலின் 

உள்ளே உள்ள ' ஓர் உறுத்தும் நீர்மத்தில் மிதந்து 

கொண்டிருக்கும். இந்த , உறுத்தும் ' தன்மை இந்த 
நீர்மத்தில் உள்ள .ஆஸ்காரின்' அல்லது அஸ்காரிஸ் 
(850810 or 850818 )எனப்படும் பொருளால் விளை 
'கிறது, இந்த : ஒட்டுண்ணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்க 
ளின் - உடலில் 'அரிப்புகளையும். தடிப்புகளையும் 
விளைவிப்பது இப்பொருள்களே. முதிர்ந்த புழுக்க 
ளின் வாழ்நாள் ஓராண்டு ஆகும், 

  

மடம் 2, outst Bc முன்தோற்றம் i 
swt, 6 1 

தது ன்ட் பின் =x 2. yer உதடு. 

பப்ப சட்ட து பேப்பில்லர he ப் 
1 ப வ1 ட ட சி



ஆண் புழுக்கள்.இவை 15 முதல் 25 சென்டி மீட்டார் 
நீளமும், 3 முதல் 6 மில்லி மீட்டர் விட்டமும் இருக் 
கும். ஆண் புழுக்களின் வால்பகுதி கொக்கி போல் 
வளைந்து இருக்கும்.இதன் இனப்பெருக்கத்துளையும், 
ஆசனத் துளையும் பொதுப் புணர்ச்சிக் கழிவறை 
(cloaca) எனப்படும் பகுதியில் சேர்ந்து அமைந்து 
இருக்கின்றன. 

: பெண்புழு ஆண்புழுவைவிட நீளமானது 25 
முதல் 40 சென்டி மீட்டர் நீளமும், 5 மில்லி விட்டமும் 
கொண்டதாகும். பின் முனை கூர்மையாக வளை 
வின்றி இருக்கும். ஆசன வாய் இதன் உடலின் முன் 
பகுதியில் ஒரு வெடிப்புப் போல் இருக்கும். இனப் 
பெருக்க ஓட்டை இதன் உடலின் முன் . பகுதிக்கும், 
இடைப் பகுதிக்கும் இடை.யில் இருக்கும். பெண் புழு 
அன்றாடம் இரண்டு இலட்சம் முட்டைகளை இடும். 

முட்டைகள் (2826), மனித குடலில் இடப்பட்ட 
முட்டைகள் மலத்தோடு வெளியேறும். முட்டைகள் 
உருண்டையாகவோ, நீள் உருண்டையாகவோ இருக் 
கும்; பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும், முட்டைகளைச் 
சுற்றிலும் ஆல்புமின் (3100௦1) பொருளால் ஆன 
உறை ஒன்று காணப்படும். இம்முட்டைகள் உப்பு 
நீரில் மிதக்கும் தன்மை உடையன, பெண் புழுக்கள் 
கருத்தரிக்காவிட்டால் கூட முட்டையிட்டுக்கொண்டு 

இருக்கும்.இந்த முட்டைகள் குறுகி நீளமாக. இருக்கும், 
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இவை பழுப்பு நிறத்திலும், மெல்லிய உறையோடும் 
காணப்படும். இது ௨ப்பு நீரில் மிதக்காது. 

வாழ்க்கைச் சுழற்சி (1116 67016). இத்த ஒட்டுண் 
ணிகள் ஓரே ௨யிர் இனத்தில் வாழ்வன... இவற்றின் 
இனப்பெருக்கம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்குப் பர 
வுவதன் மூலம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது, 

மலத்தோடு கூடிய முட்டை வெளியேறியவுடன் 
தொற்றும் தன்மை அற்றதாக இருக்கும். வெளி 
யேறி 10 முதல் 40 நாட்களில் இம்முட்டைகளின் 
புழு (1௧௭௧) ஒன்று, சூழ்நிலையையும், வெப்பத்தை 
யும், ஈரத்தையும் பொறுத்து வளர்ச்சி அடையும். 

இத்த மாற்றம் மண்ணில் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் 
உள்ள முட்டைகள் மனிதருக்குத் தொற்றும் தன்மை 
உடையவை, இம்முட்டைகள் வெடிக்கும் முன்னே 

இம்முட்டைப் புழுக்கள் ௨௬ மாற்றம் அடையும். 

இந்நிலையில் உள்ள முட்டைகளை மனிதர்கள் நீரின் 
மூலமோ; உணவின் மூலமோ உட்கொள்ளும் 
பொழுது இவை சிறுகுடலை (duodenum) அடைந்து 

சீரண நீர்மங்களில் இவற்றின் உறைகள் செரிக்கப் 
பட்டு முட்டைப் புழு வெளியேறும். இம்முட்டைப் 

புழுக்கள் உடனடியாக முதிர்ந்த புழுக்களாக மாறா. 

பொரிக்கப்பட்ட முட்டைப் புழுக்கள் சிறுகுடலின் 

சுவார்களில் றுசிறு குழிகளைத் தோண்டிக் கொண்டு 

அவற்றில் ஒட்டிக்கொள்ளும், சில நேரங்களில் 

  

படம் 3. முன்பக்கம் வளைந்த அஸ்க்காரிஸ் புழுவும், பாலுறு உறுப்பும்
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* 

படம் 4. அஸ்க்காரிஸ் « புழு "அறுகுடலிலிருந்து aye 
் , சுவறைத் துளைத்துக் கொண்டு Seas « 

ae oe ” FAB go 

“re 

ன்னை இரத்த ஒட்டத்தில் கலந்து ஈரலுக்கு எடுத்துச் 
செல்லப்பட்டு நுரையீரல் இரத்த ஒட்டத்தில் கலந்து 

இதய வலது மேல் அறையை அடையும்... நுரையீர 

லிலிருந்து இப்புழுக்கள் நகர்ந்து மூச்சுக் குழாய், மூச் 
சுப் பெருங்குழாய் ஆகியவற்றை அடையும். அங் - 
கிருந்து உணவுக் குழாய், இரைப்பை ஆகியவற்றை : 
அடைந்து தாங்கள் குடியிருக்கும் சிறுகுடலை அடை 

மீண்டும் ஒரு முறை உருமாற்றம் அடையும். 

பருவம் அடைதலும், முட்டை இடுதலும். முட்டைப் 

புழு, சிறுகுடலை அடைந்து முதிர் நிலை அடைந்து 
பரவி முதிர்ச்சியுறுகிறது. இம்மாற்றம் 6 முதல் 10 
வாரங்கள் வரையில் நடைபெறும். இந்த வளர்ந்த 

பெண் புழுக்கள் இரண்டு மாதங்களில் முட்டையிட த் 
தொடங்குகின்றன. 

தொற்றும் முறை. இது காய்கறிகள், கலங்கிய நீர் 
ஆகியவற்றின் வழியாகத் தொற்றுகிறது. மற்றும் 
மண்ணில் உள்ள இம்முட்டைகள் புழுதியில் பறக்: 
கும்பொழுது மூச்சு ' வழியாகத் ' தொண்டையை 
அடைந்து உமிழ்நீரோடு கலந்து (saliva) கூட்டுறைக் 

குள் செல்கின்றன. இப்படித் தொண்டையை 

அடைந்த முட்டைகள் லெ வேளைகளில் அங்குள்ள 

ஈரப்பசையில் பொரிக்கப்பட்டு நேரடியாக முட் 

டைப் புழுக்கள் இரத்தக் குழாய்க்குள் நுழையலாம். * :::, 

உ ட ஒவ 

௮ தில்...அடைப்பை ஏற்படுத்தலாம். 

காப்பியல்.."” முட்டைப்புழு உடலில்! 'நகரும்", பரு 
வத்திலேயே ' சிலருக்குக் ' 'காப்புத்திறன் (immunity) 
ஏற்படலாம். சில உடல்களில் முட்டைப்புழு ௨௬ 
மாறும் நிலையில் காப்புத்திறன் ஏற்பட்டு தாயின் 

- கடுமை குறைக்கப்படலாம். ae 
ota 

நோய்க் கூறியலும், நோய் sashes flees இப்புழு 
_ வால் ஏற்படும் நோய்க்கு ஆஸ்கரியாஸிஸ்... (808118- 
819) என்று , பெயர், : முதல் முறையாகவும், ' இரண் 
டாவது முறையாகவும் சிறுகுடலை முட்டைப்புழுக் 
கள் அடைகின்றபொழுது உடலில் அரிப்பும், . குறை 
இரத்த ஓட்டமும், இருமல், வயிற்றுவலி ஆகிய அறி 
குறிகளும் தென்படும்,இவை-இரு வகைகளாகப் பிரிக் 

- கப்பட்டுள்ளன? ட. டம் 

1) நகரும்: முட்டைப்புழுக்களால் : "பிரிக்கப்பட்டுள் 
ளவை. i we 

2) ். முதிர்ந்த புழுக்களால்" ஏற்படுவது... 

நகரும் “ “முட்டைப்புழுவால்: ஏற்படும் ' அறிகுறிகள். 
காய்ச்சல், நிமோனியா( pneumonia), egos Hoot nw, 

் இரத்தச்சளி, அரிப்பு, உடலில் : தடிப்பு, ஈஸ்னோஃ 
இலியா (eosinophilia) BOueHa தோன்றும். .. 

முதிர்ந்த புழுவால் ஏற்படும் அறிகுறிகஷ்? மூதிர்த்த் 
புழுக்கள் சிறுகுடலிலிருந்து இரைப்பையை அடைந்து 
மேல். நோக்கி உணவுக்குழமாயை அடைந்து இரவு 
நேரங்களில் வாந்தி வழியாக வெளிப்படலாம். வாய் 
வழியோ, மூக்கு வழியோ இப்புழுக்கள் வெளியேறக் 
கூடும். இப்படி: மேல்நோக்கி . நகர்கின்ற முதிர்ந்த 
புழுக்கள் ..சில வேளைகளில் மூச்சுக்" குழாய்க்குள் 

இன்றன நோய் தொற்றி 25 மூதல் 29 நாள்களில்: et புகுந்து மூச்சடைப்பை ஏற்படுத்தலாம். 8ம் நோக்கி 
நகர்ந்து குடல்வாலை அடைத்துக் கொண்டு: குடல் : 
வால் அழற்சியை (௨000101118) ஏற்படுத்தலாம். 

சில வேளைகளில் பித்தக் குழாய்களில் புகுந்து அவற் 

சில “முதிர்ந்த 
புழுக்கள் FT Mager புகுந்து ஈரல் எழ்க்கட்டிகளை 
ஏற்படுத்தலாம்.” “ ... ! 

நோய் அறிலும் 0 முறைகள். வாந்தி, மலம் ன டா 
வற்றில் முதிர்ந்த புழுக்களைக் காண்பதனாலும், 
ஆய்வுக் கூடங்களில் நுண்ணோக்கி . வழியாகவும், 
மலச்சோதனையாலும், பேரியம் (barium meal x-tay) 

- சீதிர்வீச்சுப் படம் வழியாகவும், இரத்தச் சோதனை 
் யாலும், 
. ணிக்கை கொண்டும், தோல் சோதனை (92041 
‘reaction scratch test) wr gyib இந்நோயை அறிய 

ஈஸ்னோஃபிலியா அணுக்களின் எண் 

லாம். 

தடுப்பு முறை. முண்யகன கழிப்பிடங்களைப் . 
பயன்படுத்துதல், நோய்வாய்ப்பட்டவருக்கு உடனடி. '



யாகச் சிகிச்சை அளித்தல், குழந்தைகளுக்கும், முதிய 
வா்களுக்கும் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் பற்றிப் பயிற்சி 
அளித்தல் ஆகியனவாம். 

சிகிச்சை, பிப்பரசின் 

Citrate) அல்லது மெபண்டசால் (0௨௦8008201) வாய் 

வழியாக அளிக்கப்படவேண்டும். மேலும் பைரன் தல் 
பேமவட் (0ர18(21 ற௨008(6) கொடுக்கலாம், 

௪௭. ஆ, 

நூலோதி 

1, Chatterjee; K. D., Parasitology, Protozoology & 
- Helmenthology. 12th Edition. Chatterjee Medi- 

cal Publishers, Calcutta - 26, 1981 

2, Beeson, Mcdermott, Text Book of Medicine, 
' 14th Edition, W. B. Saunders Company, Phi- 

ladelphia, London & Tokyo. 1975 

அஸ்க்கிளிபியாடேசி . ' 

இது இணைந்த அல்லி வட்ட (gamopetalous) பிரிவில், 

Lune sons @Gidub (milkweed family) corp -.. 

பொதுப் பெயரையும், தாவரவியலில் அஸ்கிளிபியா " 
டே (280160140&0686) என்ற பெயரையும் கொண்ட 

இருவிதையிலைக் குடும்பமாகும். இதன் பேரினங் 
களின் (260312) எண்ணிக்கை 75-320 வெவ்வேறாக 
மதிப்பிடப்பட்டிருப்பினும், சிற்றினங்களைப் ($060188) 

பொறுத்த: மட்டில் ஏறக்குறைய 1800 ஆகக் கூறப் 

படுகின்றது.  இக்குடும்பம் இரு வெப்ப மண்டலங் 
களிலும் (tropics), குறிப்பாகத் தென் அமெரிக்காவில் 

நன்கு பரவியிருக்கின்றது. , தென்னிந்தியாவில் 29 
பேரினங்களும் 97 சிற்றினங்களும் இருக்கின்றன. 

் இரகு மண்யுகள்: இதில் பலபருவக் குறுஞ்செடி ' 
களும் (080121 609), புதர்ச் செடிகளும் (807002) 
அடங்கியிருக்கின்றன; மரங்கள் மிகக்குறைவு. சில சிற் 
றினங்கள் சதைப்பற்றுள்ளவையாகவும், இலைகளற் 
றும்,கள்ளிச்செடிகள் (௦8011)போன்றும் காணப்படும். 

இதில் - வெண்மை நிற மரப்பால் , (1816௩) உண்டு, 

இதன் இலைகள் தனித்தவை; எதிரமைவு (0000516) 

“அல்லது வட்ட அமைவு (௬௦1/60] கொண்டவை; 

இலையடிச் சிதல்கள் (5(1றய/66) மிகச் சிறியவை. 

மஞ்சரிகள் குவிவடிவ மலர்க்கொத்து (0116), சிறு | 

கொத்துமலர் '” 

(18006), குடைமஞ்சரி (யா61) என மூன்று வகை 

களாகும். ட மலர்கள் இருபாலானவை, . ஆரச்சமச் . ,. 
சூற்பையைத் தவிர he 

காம்புகளால் இணைக்கப்பட்ட 

சீருடையவை (actinomorphic); 

"மற்ற மலர் 

சிட்ரேட்டு (0106142106 : 

தக்கவாறு அயல் மகரந்தச் 

அஸ்க்கிளிபியாடேசி 743 

வட்டங்கள் ஐந்தங்கங்களுடையவை 
(றன(8020115); புல்லி இதழ்கள் இணைந்தோ, இணை 

யாமலோ தொடு இதழ் (314816) அல்லது ஒழுங் 

கற்ற திருகு முறையில் (1710816) அமைந்திருக்கும். 
அல்லிப் பிளவுகள் (1௦௦89) பெரும்பாலும் இருகு 

- முறையில் (twisted or contorted) அமைந்திருக்கும். 
் அல்லி வட்டக் குழலின் வாயில்" வளரிவட்டம் 
(corona) ஓன்று காணப்படும். மகரதந்தத்தாள்கள் 

9; இவை பெருவாரியான இற்றினங்களில் சூலகத். 
துடன் (9ுூ1௦60100) இணைந்து கைனோஸ்டீஜியம் 

(ஜ/005(621மா) என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு கூட்டுறுப் 
பாகக் காணப்படும்; சைனன்காய்டீ (ூட8100௦124828) 
THM BL GGWuUFHv (subfamily) ஒவ்வொரு மச 
ரந்தப் பையிலுள்ள மகரந்தம் ஒன்று இரண்டு 
பொலினியம் (2011401800) என்று கூறப்படுகின்ற 
பை போன்ற வடிவத்திலிருக்கும். இதுபோன்று 
அடுத்துள்ள மகரந்தப்பையின் மகரந்தமும் பொலி 

டனியமாக மாறி இரண்டும் சேர்ந்து இணையாகக் 
"காணப்படும், ஒவ்வொரு  பொலினியமும் ' இயக்கி 

: (translator) என்று கூறப்படுகின்ற இழையினால் 
- ஓரு சுரப்பியுடன் (21300) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். 

- இப்படிப்பட்ட மகரந்த ' அமைப்பு அயல்மகரந்தச் 

“சேர்க்கை ஏற்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவுகின்றது. 
ஆனால் பெரிபுளோக்காய்டி (06110100010686) என்ற 

ட மற்றோர், உட்குடும்பத்தில் மகரந்தம் ஏனைய குடும் 

பங்களிலிருப்பதுபோல் தூள்களாகவோ, நான்கு 

நான்காக இணைந்த திரள்களாகவோ (tetrads) 
காணப்படும். .சூற்பை இரண்டு; இவை இணையா 
முல், மேல்மட்டத்திலிருக்கும்.. ஒவ்வொரு . சூற்பை 

அறையும்,. விளிம்பு ஒட்டிய சூலமைவில் (marginal 
1&060181100) பல தலை&ழ்ச்சூல்களைப் (8௩41100015 

௦11165) பெற்றிருக்கும், சூலகத் தண்டுகள் 2; சூலகமுடி 
இரு சூற்பைகளுக்கும் பொதுவானது. இது விரிந்து, 5 
பிளவுகளுடனோ, ஐங்கோண வடிவத்திலோ, தட்டை 
யாகவோ, ' குவிந்தோ, கூர்மையாகவோ காணப் 
படும். கனி இணையான ஒருபக்க வெடிகனி (follicie). 
இதில் ஒன்று வளர்ச்சி குன்றிப்போவதும் உண்டு, 

.. விதைகளின் உச்சியில் அடர்த்தியாக பட்டுப் போன்ற 
தூவிகள் குஞ்சம் (௦௦௦8) போன்றிருப்பதனால் (சில 
சிற்றினங்களைத் தவிர) இவை வெகுதூரம் காற்றி 
னால் எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றன. ௧௬ பெரியது; 
முளைகூழ்சதை (600080) மெல்லியது, . சிறியது. 

ன ' மகரந்தச் சேர்க்கை. பெரிபுளோக்காய்டி, சைனன் 
“காய்டி என்ற இரு உட்குடும்பங்களிலும் அவற்றின் 

மகரந்தப் பைகளில் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றத்துற்குத் 
சேர்க்கை நிகழ் 

கின்றது. பெரிபுளோக்காய்டியில் இயக்க, கரண்டி 
போன்ற வடிவத்தில் அல்லது புனல் போன்ற வடி. 

"வத்தில் அமைந்இருக்கின் றது. இத்தகைய ௮மைப்பில்) 
வெளிப்படுகின்ற மகரந்தம் சேக.ரிக்கப்படுகன்றது.
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ப 1-7 ரரோப்பீஜியா. உன்சியா ‘(ceropegia juncea Roxb). - 

டத.” 
ட்ட ட கை] ட் . ao . Le pegasus 

3... பூலின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 8... சூற்பை 3. ,கைனோஸ்டீஜியம் 4. அல்லிஇதழ் வளரி 5, கொடியின் “ஒருபகுதி 6. "அல்வி தெழ் வளமி வட்டம் 7, பொலினியா. , 8:39 பெர்ருலேரியா wifus’ (pergularia 872/2. (Forsskal) Chior.) - 8. des 
9. “குஞ்சம்” (001022) 10. இணையான ஒருபக்க வெடிகனி, : +



ஒவ்வோர் இயக்கியின் மறு நுனியிலும் பிசுபிசுப் 
பான தட்டு ஒன்றிருக்கின்றது. மலர்களின் ஆணகம் 

முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இத்தட்டு சற்று 
வெளிப்பட்டிருக்கும். ' தேனைத் தேடிவரும்: பூச்சி 
களின் தலையில் மகரந்தத்தைப் பெற்றுள்ள இயக்கி 
ஒட்டிக்கொள்கிறது. இவை மற்றொரு மலருக்குச் 
செல்லும்பொழுது அம்மகரந்தம் அதன் சூலகத் 
தண்டுடன் சேர்கின்றது. ஆனால் . சைளன்காய்டில் 
இயக்கிகள் பெரிபுளோக்காய்டியிலிருந்து முற்றிலும் 
மாறுபட்டிருக்கின்றன. இதன் இயக்கி . ஒவ்வொன்் 
றும் தலைகீழ் *%' வடிவத்தில் காணப்படுகின்றது. 
இதிலுள்ள கார்ப்பஸ்குலம் (0010150100) என்ற 

அடிப்பாகம் எளிதில் ஓஒட்டிக்கொள்ளக் கூடிய 
தன்மை உடையது. இதிலிருந்து பிரிகின்ற ஈரிலை 
Biof (retinaculum) srorm OH இழைகளின் நுனி 
ஒவ்வொன்றிலும் பொலினியம் அமைந்திருக்கும். 
தேன் நாடிச் செல்லும் பூச்சிகளின் கால்கள் மகரந்தப் 
பைகளுக்க௮டையே உள்ள இடைவெளியில் மாட்டிக் 
கொள்கின்றன. இவை கால்களை விடுவித்துக் 
கொள்ள , முயலும்பொழுது : - கால்களுடன். அவை 
ஒட்டிக்கொள்கின்றன. இந்த நிலையில் இவை வேறு 
மலருக்குச் : "செல்லும்போது சூலகத்தண்டுடன் 
சேர்வதற்கான வாய்ப்பு. ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு 

குறிப்பிடத்தக்க முறையில் ஏற்படுகின்ற அயல் 
மகரந்தச் சேர்க்கை இக்குடும்பத்தில் வியக்கத்தக்க 
நிகழ்ச்சியாக SERA RES .. 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, "தோட்டக்கல. செடிக 
ளாக: ௮ஸ்களிபியாஸ் ' டுபரோசா - (450/2045 tuberosa); 
௮, குரசாவிக்கா (4. 0278724022) ஹோயா கார்னோசா 
(hova carnosa), ஸ்டாப்பீலியா (5/82₹//2), சரோப்பீஜியா 
(ceropegia spp.) 4fuanic சிற்றினங்கள் வளர்க் 

கப்படுகின்றன. &ீரிப்டோஸ்டிஜீயமா €ராண்டிஃபுளோரா 
cryptostegia grandiflora) ரப்பருக்காகவும், அழகுச் 

செடியாகவும் வளர்க்கப்படுகின்றது. எருக்கு (calo- 
772019 2௮12௨), களைச் செடியாக எங்குப்/பார்த்தா 

லும் பரவியிருக்கின்றது. இதன் விதையின் குஞ்ச. 
கேசங்கள், 'தலையணைகள், மெத்தைகள், செய்வதற் 
குப் பஞ்சுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுகின்றன. இதன் 
'தண்டு, வேர்ப்பட்டை; மலர்கள்,இலைகள் ஆகியவை 
மருத்துவத்தில் பயன் படுகின்றன. : இதன்.: பட்டை” 
யிலிருந்து : வலுவுள்ள. ஒரு: வகை நார் 'தயாரிக்கப் 
படுகின்றது. . .: இலைகளிலிருந்து : எடுக்கப்பட்ட 
சாராயக் கரைசல் ((1001ப7௪) காய்ச்சலைக் குறைப் 

பதற்கும், மலச்சிக்கல், சளி, _,இருமல், இளைப்பு 
நோய் (asthma), செரிப்பின்மை (dyspepsia) 

முதலியவற்றைக் குணப்படுத்துவதற்கும், வேர்ப் 

பட்டையின் பொடி சேதபேதியைக் (dysentery) 

கட்டுப் படுத்துவதற்கும் பயன்படுகின்றன. டைலோஃ 

போரா இன்டிக்கா வின் (1/422/:074 74/22) இலைகள்” 

இளைப்பு , , நோயைக் , குணப்படுத்தப் ", பயன்படு 
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இன்றன. perearMuiee (hemidesmus indicus) 
வேரைப் பயன்படுத்தி நறுமணமுள்ள பானம் 
தயாரிக்கப்படுகின்றது. வேத காலத்தில் யாகங்கள் 
புரியும்போது சோம ரசம் சார்க்கோஸ்டம்மா பிரீவிஸ் 
டிக்மா வின் (2470031274: brevistigma) Gamig wer 
பாலிலிருந்து (12188) தயாரிக்கப்பட்டதாக ஒரு 
கருத்து நிலவி வருகின்றது. இதன் வேர் வெறி 
நாய்க் க.டக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகின்றது. ௮ஸ் 
கிளிப்பியாஸ் குரசாவிக்கா வின் இலைச்சாறு குடற்புழு 
கொல்லியாகவும் (811 81010ர௫4௦), வீயர்வையை 
அதிகரிப்பதற்கும் (5004011110) உதவும். இதன் வோர் 
களின் சாறு வாந்தியைத் தூண்டவும், வயிற்றுப் 
போக்கை : நீக்கவும் மருந்தாகக் கொடுக்கப்படு 
கின்றது. : காரலூமா , ஃபிம்பிரியாட்டா (28ய1/ப௭. 
சீர்ஈம்[/2/0) கா. இண்டிக்கா (0. 1௦4108) ஆகியவற்றின் 
தண்டு சமைத்து உண்ணப்படுகின்றது. சீரோப்பிஜியா 

புல்லா வின் (2270.022/2 2ய1//2) நிலஅடி.க்கிழங்குகள் 

வயிற்றுப்போக்கையும், சதபேதியையும் கட்டுப்படுத் 
துவதழ்கு மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுகின்றன. அடிகம் 
அல்லது சிறு குறுஞ்சான் . (ஐூராாசாக sylvestre) 
பசியைத் தூண்டுவதற்கும், பேதி மருந்தாகவும் 
சிறுநீர்க்கழிவிளை த் தூண்டுவதற்கும்(2/ப21/2)பயன் 
படுகின்றது. நீரிழிவு” வியாதிக்கு இதன் இலைகள் 
பயன் படுகின்றன. 

நூலோதி 

. Gamble J.S., Fl. Pres. Madras. Vol. I, Adlard 
& Son, Ltd., Lond., 1921. 

2 Lawrence, G.H.M., Taxonomy of Vascular 

Plants, The Macmillan Co., New York, 1951. 
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3. Rendle, A.B., The Classification of Flowering 

Plants Vol. I. Dicotyledons, Cambridge 1 Univ. 
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5. Willis, J.C., A Dictionary of Flowering Plants & 
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அணு எண் 85 உடைய ' அஸ்ட்டட்டின் (astatine) 

திண் மநிலையிலுள்ள கதிர்வீசும் செயற்கை அலோகத்
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தனிமம், இதன் குறியீடு At. . தனிமமீள்வரிசை 
அட்டவணையில் (6110016 1816) அயோடினுக்கு 
ஒரு படி GCp அஸ்ட்டட்டின் "அமைந்துள்ளது. 
எனவே, வேதிப் பண்புகளில் இது அவபோடினை 

ஒத்துள்ளது. 
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அஸ்ட்டட்டின் 

1940 ஆம் ஆண்டில், கலிபோர்னியா பல்கலைக் 
கழகத்தில் பெர்க்லே (0ஈ%681வு U.S.A.), டி.ஆர். 
கார்சான் , குழுவினரால், , அஸ்ட்டட்டின் முதன் 
முதலாக 'செயற்கை முறையில், உருவாக்கப்பட்டது. 

209 ..!!' ட் ait" 
 Bi209, + He ௩ ஆ. vat! + 200% 

60 அங்குலம் அகலமுள்ள சைக்ளோட்ரானில் (௦001௦- 
12௦0) வேகமூட்டப்பட்ட். ஹீலிய (16111) அயனிகள் 

(ஆல்ஃபா துகள்கள்), - 159: ஓரிட்த்தனிமத்தைத் 
(isotope) தாக்கும்போது, . Bo நியூட்ரான்களும் 

(neutrons) gar Att அணுவும். ,கிடைக்கின்றன. , 

- அடுத்து இயற்கையில் கிடைக்கும்..கதிரியக்கத் 
தன்மையுடைய (radioactive) யுரேனியம், தோரியம் 
போன்ற தாதுப்பொருள்களிலும்:. மிகச்! சிறிதளவு 
At?!5, At22®, த225 த ஐரிடத்தனிமங்கள் இருப் ' 
பது தெரியவந்தது. உலகன் மேற்பரப்பு முழுவதிலு 
மாக, 30 கிராம் அளவுக்கும் குறைவாகவே அஸ்ட்டட் 

டின் உள்ளது. | படக ப எல் உட்டு 

இவ்வாறு, இயற்கையிலும்,. செயற்கையிலுமாக, ' : 
இருபது அஸ்ட்டட்டின் .: ஒரிடத்தனிமங்கள் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டுள்ளன., அவை யாவும் கதிரியக்கத் 

சன்மை உடையன. அவற்றுள், மிகவும் அதிக 
ஆயுளைப் பெற்றது Att? ஆகும்; அதன் அரை 
ஆயுள் காலம் (211-1116 ற67104) 8.3 மணி மட்டுமே, 

இதனால்தான் -இந்தத் தனிமத்திற்கு நிலையற்ற 
தனிமம் என்னும் பொருள்படும்படியாக. அஸ்ட்டட் 
டின் எனற பெயா் கக்கின கட்டத் ் 

் அஸ்ட்டட்டினின் ஆயுள் பி கன்தறைவகை இருப் 
பதாலும், அது மிகச் சிறிதளவே கிடைப்பதாலும், 
அதன் பண்புகள் நன்கு ஆராயப்படவில்லை. இதன் 
உருகுநிலை ஏ.றக்குறைய 573 ௩) கொதிநிலை 643%, 
இதன் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு. 2, 8, 18, 32, 18, 7. 

அஸ்ட்டட்டின் நீரில் சிறிதளவு மட்டுமே. . கரை 
கிறது. ஆனால், கரிமக் கரைப்பான்களின் (பென்சீன். 

கார்பன் நாற்குளோரைடு) இது நன்கு .கரைகிறது, 
கந்தக இருஆக்சைடு, அஸ்ட்டட்டினை அதன் . எதிர், 
மின் அயனியாகக் (&4-) குறைக்கிறது. இந்த அயனி 

யை வெள்ளி அஸ்ட்டட்டிடு(&2-&(0) வடிவில், வெள்ளி 

அயோடைடு (2) உடன் வீழ்படிவாகப் : (00-0ர5014 
1186) பெறலாம். மேலும் &4-5, 440,-அயனிகளும், 
அஸ்ட்டட்டோபென்்€ன் (011,40) என்னும்' சேோர்ம 

மும் சண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன... அட awed ta ge 
’ toc கரல ப ட்டுநி படட்ட? உட 

அேோடனைப் போலவே, ட் அஸ்ட்டட்டினும் 
தைராய்டு சுரப்பிகளால் (11014 218௩08) சர்க்கப், 

படுகிறது. இந்தச்சுரப்பி , அளவுக்கு அதிகமாகச் 

செயல்படும்போது, , அதன் ஆற்றலைக் . குறைக்க, 
ஆல்ஃபா கதிர்களை வெளியிடும் 1414 ஒரிடத்தனிமத் 
தினைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. காண்க, 
nor Geen eget தனிமங்கள்) கதிர்வீச்சு. .. ப ost ay 

Pay டம ர டா சம்ஸ் ர உ ௩.௬. ஞா. 
eg be ப்பட் பனிப்ப ப மாலு 

1 ’ The ‘New Encyclopaedia Britannica ,Micropaedia, 

»; Vol. I, Fifteenth | Edition, Encyclopaedia 
Britannica, Inc., Chigaco, _1982. ek ய 

2, McGraw-Hill Encyclopaedia லீ. Science : and 
‘.- Technology, Vol... 1,..Fourth.: Edition, - ‘Me-, 

-. ‘Graw-Hill Cont onan, New York, 1971.. 

வ கக ் 

பிரஞ்ச் டேனே (astrangta dana) குழியுடல் 

(coelenterata) தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு சிறிய கற் 
பவளக் காலனியாகும். இது பவளப் பாறையைத் | 

் ட ஸீ agivGhes « 1? ் 2 | 
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தோற்றுவிக்கும் பவளமன்று, இக்காலனியின் பாலிப் 
புகள் 'தனித்து நன்கு புலப்படும்படி. உள்ளன. இக் 
காலனியின் ஒடுகள் கற்களின் மீது ஒட்டியிருக்கும். 
இது தேங்கியுள்ள ஆழமற்ற பகுதிகளில் காணப்படு 
கிறது. ஆரஞ்சு நிறமுடைய இதன் ' பாலிப்புகள் 
பகலில் சூரிய ஒளியால் அகன்ற வண்ணம் அமை 

௩. ் ப 
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வாய்த்தட்டைச் சுற்றிலும் உள்ளீடற்ற மெல்லிய 
உணர்வு நீட்சிகள் உள்ளன, இதன் நடுவில் வாய் 
உள்ளது, வாயைச் சுற்றிக் கொட்டும் செல்கள் உள் 
ளன. 172 பெரிய உணர்வு நீட்சிகள் (இரு வட்டங்களில் 
அமைகின்றன. 'நன்கு முதிர்ந்த பாலிப்புகள், நான்கு 
வட்டங்களில் அமைந்த : உணர்வு . 'நீட்சிகளைக் 
கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொறு பாலிப்பும் ஒரு சுண்ணச் 
சட்டகம் அல்ல்து கோரலைட்டைச் (007811/16) : சுரக் 

கிறது.காலனியின் சட்டகமாக கோரல்லத்தைத்(60121. 
lum) . தூய்மையான. பதப்படுத்தப்பட்ட . அஸ்ட்டி 
"ராரஞ்சியாவில் காணலாம்............. ! 

.... அஸ்ட்ராஞ்சியா எண்ணற்ற .முருகைப் பாறை 
் களை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டது, இது கடல் 
பாசி,  ஓட்டுடலிகள், புழுக்கள், மெல்லுடலிகள் 

மேலும் சிறிய மீன்களையும், பூச்சிகளையும் உண 

வாகக் கொள்கிறது... ன ர] 

: அமெரிக்கக் கடற்பகுதிகளில் அஸ்ட்ராஞ்சிடே 

குடும்பத்தைச் சார்ந்த . பவளங்கள் காணப்படு 

இன்றன... அஸ்ட்ராஞ்சியா டேனியா: (astrangia 

080186) அட்லாண்டிக் . கடலில் காணப்படும் .ஒரு 

வகை இனமாகும்...” ப: தது 

அஸ்ட்டிராய்டியா ப. 10. 

அஸ்ட்டிராய்டியா. (asteroidea) என்னும் விலங்கினக். 
கூட்டம் முதுகெலும்பற்றவை (1761160181) என்னும் ர் 

-னும் வடிதட்டுப் போன்ற பகுதி உள்ளது. 
- உடலினுள்ளே உள்ளநீர்ச் சுழற்சி மண்டலம் (ஈர 
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துணை விலங்கு வகையைச் (8011001௦0௦) சேர்ந்த 
முூள்தோலிகள் (60110௦ 8610218) என்னும் தொகுதியி 

_லடங்கும் ஒரு முக்கிய வகுப்பு ஆகும். கிரேக்க மொழி 
யில் “விண்மீன் அல்லது, நட்சத்திரம் போன்ற 

. . உடலுடையவை'' என்னும் பொருள்களைக் குறிக்க 
இவற்றிற்கு அஸ்டிராய்டியா என்னும் பெயர் இடப் 
பட்டது. கீரே (1842) ' பெர்ரியர் (1875) ஸ்லேடன் 
(1889) .4/ஷர் (1911-1940), "ஹைமன் (1955) ஆகி 
யோர் இவ்விலங்குகளைப் .பற்றி விரிவாக விளக்கி 
யுள்ளனர். இவை அனைத்துமே கடலில் வாழ்வன. 

் இக்கூட்டத்தில் தற்காலத்தில் வாழும் 2,000 இனங்க 
் ஞூம், புதை உயிர்களாகக் (095118) கிடைத்துள்ள அழி 

வுற்ற (210௦1) 300 இனங்களும் அடங்கியுள்ளன. 

. அஸ்ட்டிராய்டுகளின் பண்புகள், இவை உலகம் 
முழுவதும் பரவியுள்ள, மெதுவாக இயங்கக் கூடிய 
விலங்குண்ணிகளான (0764801005). முள்தோலிகள் 
ஆகும். இவை கேம்பிரியன் காலம் முதல் (அதாவது 
ஏறத்தாழ 500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிருந்து) 
இன்று வரை வெற்றிகரமாக வாழ்வன. உடல் மிக 
வும் தட்டையாக விண்மீன் வடிவமாக ஐந்து ஆரச் 
சமச்சரமைப்பை கொண்டு (றளரகாப18] symmetry) 
உள்ளது. அவ்வுடல் மையத்தட்டு (central 4150) எனப் 
படும் மையத் தட்டினின்றும் 5 ஆரங்களின் வாக்கி 
லும், சிலவற்றில் இடை , ஆரங்களின் வாக்கிலும் 
கூட, 5 முதல் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கைகள் 

் (வற) குட்டையாகவோ, நீளமாகவோ, ஏறத்தாழ 
முக்கோண வடிவமாகவோ உள்ளன, உடலில் உள்ள 
உடற்குழியின் (௦01௦0) பகுதிகள் கைகளின் உள்ளும் 
தொடர்கின்றன, மையத்தட்டின் வயிற்றுப் பக்கத்தில் 
வாய் உள்ளதால் அப்பக்கம் வாய்ப்பக்கம் (0181 9146) 
என்றும், : அதற்கு எதிரில். உள்ள முதுகுப் பக்கம் 
வாய் எதிர்ப்பக்கம் (2007815146) என்றும் அழைக்கப் 
படும். வாய்ப்பக்கத்தில் உள்ள 'வாய்த்துளை பெரிஸ் 
டோம் என்னும் சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளது. 
இவ்சவ்வினைச் சூழ்ந்து பாதுகாக்கும் முட்கள் 
(spines) உள்ளன. வாய் எதிர்ப் பக்கத்தின் நடுவில் 
மலப்புழை (௨05) உள்ளது, அதன் அருகில் ஏதேனும் 
ஒரு இடை. ஆர்த்தில் (inter radius) சல்லடைத்தட்டு 
(5161601816) “அல்லது மேட்ரிபோரைட் தட்டு என் 

இது 

vascular system) என்னும் மண்டலத்தின் பகுதியா 
கும். வாயில் இருந்து ஒவ்வொரு கையினுள்ளும் ஒரு 
திறந்த குறுகிய வரிப்பள்ளம் (810016) கையில் முன் 
வரை செல்கிறது, இது ஆம்புலேக்ரல் வரிப்பள்ளம் 
(ambulecral 2௦016). எனப்படும். :: ஆம்புலேக் 
ரல் வரிப்: பள்ளத்திலிருந்து வெளியில் நீண்டு 8 அல் 
லது & வரிசைகளாக அமைந்திருக்கும் தசையாலான 
பயன்படும் மண்டலம் ஹீமல் ' (haemal system) அல் 
குழாய்க்கால்கள் (1106 1860) இயக்கத்துக்கு உதவும், ' 

்]
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உடலைச் சூழ்ந்து . . கொண்டு சுண்ணத்தகடுகள் 

(ossicles) எனப்படும் சுண்ணாம்பிலான புறச் 

சட்டகத் தகடுகள் (6௩08616181 018165) உள்ளன; 

அவற்றின் மேல் முட்கள் உள்ளன. உடலின் மேல், 

முட்களுக்கிடையில் காணப்படும் இடுக்கி உறுப்புகள் 

(0601௦61141) என்பவை, உடலின் மேல் வீழும் வேற் 

றுப் பொருள்களை (107120 றக(10185) நீக்க உதவு 

இன்றன. மூச்சு விடுதலும் கழிவு நீக்கமும் தோலில் 

உள்ள புடைப்புகளான (081081 ற8றம/56) தோல் 

செவுள்களால் (46ரா௨] branchiae) நடைபெறுகின் 

றன, உடலின் உள்ளே கடல் நீரைச் சுழற்சியடையச் 

செய்ய நீர்ச் சுழற்சி மண்டலம் உள்ளது. இது இயக் 

கத்துக்குப் பயன்படுகிறது. உடலின் பல பகுதிகளுக் 

கும் தேவையான பொருள்களைக் கடத்துவதற்குப் 

பயன்படும் மண்டலம் ஹீமல் (1/88ய8] system) 

அல்லது பெரிஹீமல் (perihaemal system) wsvrr. 
லம் எனப்படும். உடற்குழி பல பகுதிகளையுடையது, 

நீர்ச் சுழற்சி மண்டலம், ஹீமல் மண்டலம், இன 
உறுப்புகள் . (200805) ஆகிய அனைத்திலுமே 
உடற் குழியின் பகுதி உள்ளது. நரம்பு மண்டலம் 
சிறிது சிக்கலான அமைப்புடையது. ஒவ்வொரு 
கையின் முனையிலும், ஒரு சிகப்பு நிறக் கண் புள்ளி 
(eye spot) உள்ளது. வேறு உணர்வுறுப்புகள் 

இல்லை. பாலினங்கள் (66௩66) வேறுபட்டவை. புறக் 
கருவுறுதல் (௩06141 8271111281100) கடல் நீரில் நடை 
பெறுகிறது. மறைமுக வளர்ச்சி (1௦017601 061610- 
ment) நடக்கிறது. அதாவது இதன் . வளர்ச்சியில் 

வேற்றின உயிர்களான (larvae) பைபின்னேரியா, 

பிராகேகியானேரியா ஆகியவை  . தோன்றுகின்றன. 
இவற்றின். இழப்பு :. மீட்டும்திறன் (182606781100) 
சிறப்பானது. இவற்றின் உடலைப் பல று துண்டு 
களாக வெட்டினாலும், வெட்டப்பட்ட ஓவ்வொரு 
சிறு துண்டும் ஒரு முழு விலங்காக வளர்ந்து விடும், 
இது இவற்றிற்கே உரித்தான மிகச் எக்க பண்பா 

கும். ந ட்டி னி 

, வகைப்பாடு. அஸ்ட்டிராய்டுகளில் உள்ள 6 வரிசை 

களில் மூன்று அழிவுற்ற (6(1௦௦() கூட்டங்களும், 

மற்ற மூன்று தற்போது வாழ்வனவும் ஆகும். , 

வரிசை 1. பாலி ஆஸ்ட்டரியா. இவை முற்றிலும் 
அழிவுற்றவை. இவை ஆர்டோவிசயன் காலம் முதல் 
(அதாவது 450 மில்லியன் ஆண்டுகளின் முன்பிருந்து) 
டிவோனியன் காலம் வரை (280 மில்லியன் - ஆண்டு 

களின் முன்பு வரை)... வாழ்ந்தவை. இவற்றின் 
ஆம்புலேக்ரல் வரிப்பள்ளம் அகன்று திறந்து இருந் 
தது. முதுகுப் பக்கத்தில் பாக்சில்லே : (201186) 

என்னும் நேரான விறைப்பான முட்களும், 2 அல் 
லது 3 வளையங்களான கிடைநிலை : முட்களும் 
(horizontal - spines) இருந்தன. எ.கா, ப்ளாட 

னாஸ்டர். ட்ட ont 

வரிசை 2. ஹெமிஸோனிடா, (8801201148) இவை 
யும் முற்றிலும் அழிவுற்ற கூட்டமாகும். இவை 
ஆர்டோலிசியன் காலம் முதல் நடுக்கரிமக் : காலம் 
cusny (middie 08௦0172108) ஏறத்தாழ 240 மில்லி 
யன் ஆண்டுகள் முன்பு வரை வாழ்ந்தவை. இவற் 
றின் புதை படிவங்கள் (109811) ஆழமான ஆம்புலேக் 

ரல் பள்ளத்தையும் அதனைச் சூழ்ந்திருந்த ஆம்பு 
லேக்ரல் சுண்ணத்தகடுகள் (8௨௧௦140781 05510185) அப் 
பள்ளத்தில் புதைந்திருந்ததையும் காட்டுகின்றன. 

வாய் எதிர்ப்பக்கத்தில் பேக்சில்லாக்களும், இருந்தன. 
எ. கா., பாலாஸ்டெரினா, ஹீலியான் தாஸ்டர், டீனி 

யாக்டிஸ், 

வரிசை 3. ஸோமால்ட்டிராய்டியா (8088516101068), 
இவையும் அழிவுற்றவை. இவைதான் முதலில் 
தோன்றிய நட்சத்திர மீன்களாக இருக்கலாம் எனக் 
கருதினர். இவற்றின் புதை படிவங்கள் கடலின் 

எல்லா ஆழங்களிலும் காணப்படுவதால், இவை ௧ட 
லின் பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலும் வாழ்ந்திருக்கலாம் 
என நம்புகிறோம். இவை ஆர்டோவிசியன் தொடக் 
கத்திலேயே சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று அறி 
யப்பட்டுள்ளது. எ. கா., வில்லிப்ரனாஸ்டர், இதன் 

சட்டகத்தில் சில முதிரா நிலைப் Lignée (primi- 
tivefeatures) உள்ளன. 

“வரிசை 4, 'பொரோஸோனியா,. (phenerozonia) 
இவை ஆர்டோவிசியன் காலத்தில் தோன்றி இன்று 
வரை வெற்றிகரமாக வாழ்ந்து வருகின் றன.இவற்றில் 
72 @@bumsen.: (families) உள்ளன. இவ்விலங்கு 
களின ' மையத்தட்டு பெரியது. : இவற்றில் ' பொது 
வாக 5: குட்டையான ..அகன்ற அடிப்பகுதிகளை 
யுடைய கைகள் உள்ளன. கைகளில் 2 வரிசைகளாக 
அமைந்த தெளிவான பெரிய ஒரத்தகடுகள் (0047- 

ginal plates) உள்ளன. அவை கீழ் ஓரத்தகடுகள் 

(iafra © marginals) » மேல் ஓரத்தகடுகள் (றாக mar- . 

ginals) | - என்பன. . இத்தகடுகள் ஒன்றுக்கொன்று 

நெருங்கிச் சேர்ந்துள்ளதால் தெளிவான ஓரப் 

ug (definite காஜா) உண்டாகியுள்ளது. வாய் 
எதிர்ப்பக்கத்தில் பேக்சில்லாக்களோ அவற்றைப் 
போன்றமைந்த தசடுகளோ உள்ளன, வாயில் 

அமைந்துள்ள ' முட்களைப் போன்ற ஆம்புலேக்ரல் 
தகடுகள் தாடைகளாகப் பயன்படுகின்றன, தோல் 
செவுள்கள் வாய் எதிர்ப் பக்கத்தில் மட்டும் உள்ளன. 
இடுக்கி உறுப்புகள் பெரும்பாலும் : இருப்பதில்லை. 
அப்படியே அவை இருப்பினும் அவை அசையாதவை. 

குழாய்க் கால்கள் இரட்டை வரிசைகளாக உள்ளன, 
அவற்றில் பிதுக்கங்கள் இருப்பதும் உண்டு, அவை 
இல்லாமலும் இருப்பதுண்டு இவ்வரிசையிலடங்கும் 
7 குடும்பங்கள் பின்: தரப்பட்டுள்ளன. 

குடும்பம், 1, கோனிபெக்டினிடா. இவற்றின்



கைகளின் ஓரங்களில் உள்ள பலமெல்லிய குகடுகளைக் 
கொண்ட (மடிப்புகளைக் கொண்ட) செங்குத்தான 
பள்ளங்கள் கீரிப்ரிஃபார்ம் உறுப்புகள் (௦1011010 
012205) எனப்படும். எ.கா., டீனோடிஸ்கஸ் (04600- 
discus) கோனியோபெக்டன்.  ... 

குடும்பம் 2, ௮ஸ்ட்ரோபெக்டினிடே (85(10020111- 
086). இவை தட்டையாகவும், 5 ஆரச்சமச்£ரமைப் 
பையும், 5 ஆரங்களின் வாக்கில் அமைந்த 5 கைகளை 
யும் கொண்டுள்ளன. இவற்றின் கைகளின் ஓரங் 
களில் செங்குத்தான முட்கள் உள்ளன. எ.கா 

அஸ்ட்ரோபெக்டன். 2 

குடும்பம் 3. லூய்டிடே (10141086). இவை நீளமான 
வளைதிறன் மிகுந்த கைகளையும் சிறிய மையத் 
தட்டையும் கொண்டுள்ளன. இவற்றிற்கு 6 முதல் 
14 கைகள் உண்டு. எ.கா,, லூய்டியா (1018), 

குடும்பம் 4. பெந்தோபெக்டினிடே (ஊ(10ற 60414 
ற1426). இவை ஆழ்கடலில் (066 868) வாழ்வன, 
இவற்றின் கைகள் மெலிந்து நீண்டு வளைதிறன் 
மிக்கவையாக உள்ளன. எ.கா. பெக்டினாஸ்டர், 

பெந்தோபெக்டன், லூய்டாஸ்டர் (luidaster). 

குடும்பம் 5. ஒரியாஸ்டெரிடே (016854671026], இவை 

அகன்ற உடலுடையவை,. இவற்றின் கைகள் அகன்ற 
அடிப்பகுதியை யுடையவை, இவை கடலின் இரு 
நூறு மீட்டர் அழம் வரை உள்ள அடித்தளத்தில் 

(floor) காணப்படுகின்றன, எ.கா, ஓரியாஸ்டர், 
ஆஸ்ட்டிரோடிஸ்கஸ் (851610015018). 

குடும்பம் 6, லிங்கீகடே' '(11௦௦1பர்026). . இவற்றில் 
சிறிய மையத் தட்டும் நீளமான வளைதிறனுள்ள 
கைகளும் உள்ளன. எ.கா. லிங்க்கியா. 

வரிசை 5. ஸ்பைனுலோஸ்ா ($ற1மய1059). இவற் 
றின் ஒரத்தகடுகள் பொதுவாகச் சிறியனவாக இருப் 
பினும் சிலவற்றில் தெளிவாகத் தெரியும். வாய் 
எதிர்ப்பக்கச் உ சட்டகம் (80781 skeleton) accu 
போன்று (1610ய1416) அமைந்து, கூட்டமாக அமைந் , 
துள்ள குட்டையான 'முட்களைக் கொண்டுள்ளது. 
ஆம்புலேக்ரல் முட்கள் . வாயில் உள்ளன. குழாய்க் 

ை ட 
கால்கள் இரட்டை வரிசைகளாக உள்ளன. அவற்றில் 

ஒட்டுறிஞ்சிகள் உண்டு. இடுக்கி உறுப்புகள் பெரும் : 
பாலும் இருப்பதில்லை, இவ்வரிசையில் ௨ள்ள 
9 குடும்பங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

குடும்பம் 1. ஆஸ்ட்டரினிடே (asterinidae). Qas 
றில் வாய்  எதிர்ப்பக்கச் சட்டகம் குட்டையான 
முட்களைக் ' கொண்டுள்ளது. இடுக்கி உறுப்புகள் 
இல்லை, ௭.கா., ஆஸ்டரைனா, ஆன்சரபோடோ 

(2058100008) (௮) பால்மைப்ஸ் (031165) 

குடும்பம் .2. எக்&னாஸ்டெரிடே, இவை றிய 
மையத் தட்டையும், 5 மெலிந்த உருளை வடிவமான 

அல்ட்டிராய்டியா 749 

கைகளையும் உடையவை. ௭,.கா., எக்கினாஸ்டர், 
Ganer Afusr, (henricia) . 

குடும்பம் 3, ஸோலாஸ்டெரிடே, இவை பல ஆரங் 
களின் வாக்கில் சமச் €ரமைப்புள்ளவை, இதனால் 
இவை பார்ப்பதற்குச் சூரியன்- போன்று தோற்ற 
மளித்தலால் இவற்றுக்கு இப்பெயர் , ஏற்பட்டது. 
எ.கா. ஸோலாஸ்டர், க்ரோனோஸ்டர் (௦010035161). 

வரிசை 6, ஃபோர்9புலேட்டா (40701றய)௨(8). இவை 
சிறிய மையத் தட்டையும் நீண்ட மெலிந்த கைகளை 
யம உடையவை. கைகளின் ஓரங்கள் தெளிவாக 
இல்லை. ஓரத்தகடுகள் (௩812104] ற12169) தெளிவற்ற 
குச்சிகளைப் போன்றுள்ளன. . வாய் எதிர்ப்பக்கச் 
சட்டகத்தில் வலை பின்னியது போன்றமைந்த தெளி 
வான முட்கள் உள்ளன. தண்டுடைய இடுக்கி உறுப் 
புகள் (260000ய1816 ற₹01௦6113118) உள்ளன. இவற்றின் 
தாடைகள் சாய்வாகவோ, நேராகவோ உள்ளன. 
வாயைச் சூழ்ந்து கொண்டு ஆம்புலேக்ரல் முட்கள் 
உள்ளன. தோல் செவுள்கள் உடல் முழுதும் பரவி 
யுள்ளன. குழாய்க்கால்களில் எளிய பிதுக்கங்கள் 
உள்ளன. குழாய்க் கால்கள் 2 அல்லது 4, 5 வரிசை 
களாக உள்ளன. இவ்வரிசையில் உள்ள 3 மூக்கிய 
குடும்பங்கள் கழே தரப்பட்டுள்ளன. 

குடும்பம் 1. ப்ரிசங்கடே (brisingidae). (இவை 
ஆழ்கடல் விலங்குகள் ஆகும். இவற்றின் கைகள் 
முள்ரோமங்களைக் (1ா19(16) கொண்டிருக்கும். 
அவை மெலிந்த கைகள், எ.கா, ப்ரிஸிங்கா, ப்ரிஸி 
caret (brisynaster). 

குடும்பம் 2. ஹீலியாஸ்டெரிடே. இவற்றின் மையத் 
தட்டு மிக நீளமானது, அதிலிருந்து 20 முதல் 44 
மெலிந்த கைகள் புறப்படுகின்றன, ௭.கா., ஹீலி 
யாஸ்டர், 

குடும்பம் 3. ஆஸ்ட்டரிரே, இவை உண்மையான 
நட்சத்திர மீன்கள். ௭.கா., ஆஸ்டரியாஸ். இவற்றில் 
ஆஸ்ட்டிராய்டு முள்தோலிகளின் பொதுப்பண்புகள் 
அப்படியே உள்ளன. 

சில ஆர்வமூட்டும் அஸ்ட்டிராய்டுகள் 

டீனோடிஸ்கஸ் (01200015005). இவ்வுயிரி சேற்று 
நட்சத்திரம் (மமம் (87) என்றழைக்கப்.படுகிறது. 
இது குளிர்ச்சியான வடதுருவக் கடலிலிருந்து கவி 
போர்னியா, காட்முனை (0806 ௦8 ௦௦0), ஜப்பான் 
வரை உள்ள கடல்களின் ஆழம் குறைந்த பகுதிகளில் 
வாழ்கிறது. இதற்கு உடலின் ஓரத்தில் ஓரத் தகடுகள் 

. (marginal plates) 2«w@. prac இல்லை, வாய் 
எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள சுவர் போன்ற சவ்வில் பாக் 

 சில்லாக்கள் உள்ளன, அச்சவ்வின் நடுவில் இருந்து 
கூம்பு வடிவமான எபிப்ரோக்டல் கூம்பு நீட்டி 
தொடங்குகிறது, குடல், குடல்பை (intestinal caecam), 

eo. 4
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மலப்புழை ஆகியவை இல்லை. அருகருசகாக உள்ள வதும் பரவியுள்ள இந்நட்சத்தர மீனுக்கு நீளமான 
ஓர.த்தகடுகளினிடையே செங்குத்தான வரிசைகளாசு முட்கள் உள்ளன. கரிப்ரிஃபார்ம் உறுப்பு : இல்லை; 
அமைந்த மெல்லிய தோல் மடிப்புகளைக் கொண்ட இப்பேரினத்தில் ஏறத்தாழ 100 இனங்கள்" (208165) 
க்ரிப்ரிர்பார்ம் உறுப்புகன் (ம10118010ு organs) உள்ளன. இவற்றின் உடல்' தட்டையாகவும், கைகள் 
உள்ளன. | ன ட் மெலிந்தும் இருக்கும். னககளில் நீண்ட : முட்களைக் 

அஸ்ட்ரோபெக்டன் (9502006068), உலகம் முழு கொண்டுள்ள தெளிவான ஓரத்தகடுகள் 2: வரிசை 
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egy 7, முளைத்தகட' "6, மலப்புழை' 9, செயுளி புடைபிபுப் பரப்புகள் 302 களரளல் முட்கச் 33, ஓரழுட்களி 12, ஏலக் 
சட்டகம் 33, வாய் 34. 'ஓரத்தகடுகள் 15, முட்களையுடைய கைகள் ' ்



களாக அமைந்துள்ளன. குடலும் குடல் பையும் 

. உண்டு, மலப்புழை இல்லை, சிறந்த இழப்பு மீட்டும் 
Bowen einen 

, மோர்சில்லனாஸ்டர் (porcellanaster). இதுகடலின் 
மிக அழமான பகுதியில் வாழ்கிறது. இதன் கைகள் 

குறுகியும் கூர்மையாகவும் உள்ளன. ஆனால் கை 
களின் அடிப்பகுதிகள் அகன்று உள்ளன. அவற்றின் 
ஓரங்களில் மெல்லிய செங்குத்தான ஓரத்தகடுகள் 
'உள்ளன. குடல், குடல்பை, மலப்புழை ஆகியவை 
இல்லை. குழாய்க் கால்களில் ஒட்டுறிஞ்சிகள் இல்லை. 
ஒவ்லோர் இடை ஆரத்திலும் (inter 180118) ஒற்றை 

யான பெரிய கீரிப்ரிஃபார்ம் உறுப்பு உள்ளது. வாயின் 
எதிர்ப் பக்கத்தில் எபிப்ரோக்டல் mer நீட்சி 
காணப்படுகிறது, ' 

'" லூய்டியா (11428). இது வெப்ப மண்டலக் கடல் 
களில் (8002010841 5885) வசிக்கிறது. 'இதன் மையத் 
தட்டு சிறியது.' “கைகள் ் நீளமாகவும் மேலும், நீள் 
"தஇறனுடையவையாகவும் , உள்ளன. இதற்கு 5 முதல் 
17 வரை உருளை வடிவக் கைகள் உள்ளன. கைகளின் 
ஓரங்களின் முட்கள் உள்ளன. இடுக்கி உறுப்புகள் 
மிகுதியாக உள்ளன; தோள் செவுள்கள் அல்லது 
யாபுலே என்னும் 'புடைப்புகள் களைகளாகப் 'பிரிந் 
துள்ளன. குடல் பைகள், , மலப்புழை,: இல்லை. இன 
உறுப்புகள் - எண்ணற்ற கொத்துக்களாக (tufts) 

கைகளின் 'மேற்பகுதஇயில்: உள்ளன, வாய் எதிர்ப் 
பக்கத்தில் பல நிறத் அிட்டுக்கள் (coloured patches) 

உள்ளன. ் . 

5 gilt (oreaster). அல்லது . பென்டாசெராஸ 

(ectacerds), இதற்குக் கடல் ஐங்கோணம் (868 ற₹ோ- 

18200) எனப் பெயர், இது: இந்தியா; அமெரிக்கா, 
ஐரோப்பா நாட்டுக் கடல்களில் ஆழம் குறைந்த 

பகுதிகளில் வாழ்கிறது.' மையத்தட்டும், கைகளும் 
நன்கு ' இணைந்துள்ளன. தோல் கடினமானதாக, 

பல பருத்த -சுண்ணத்தகடுகளால் சூழப்பட்டுள்ள து: 
மையத்தட்டு. அகன்றது. இதன்: 5 கைகளும் குட்டை, 
யாகவும், . அகன்ற. அடிப்பகுதியைக் . கொண்டும் 
உள்ளன. வாய் எதிர்ப்... பக்கச் சட்டகம் வலை 

போன்றமைந்துள்ளது (reticulates), அந்த வலைக் 
கண்களில்'. (65066) தோல் செவுள்கள் உள்ளன. 
இதன் இடுக்கி உறுப்புகள் சிறியவை. உடலின் ஓரங் 
களில் மேல் ஒரத் தகடுகள் (supra margioal plates) 

என்னும் சிறு சுண்ணத்தகடுகள் உள்ளன; குழாய்க் 
கால்கள் இரட்டை வரிசைகளாக உள்ளன. me 

ஸோலாஸ்டர் (80185467), இதனைச் சூரிய 
"நட்சத்திரம்: (500 8(8) என்கிறோம். இது பெரும் 
பாலும் வடக்குக் கடல்களில் வாழ்கிறது; கருஞ்சிவப்பு 
திறம்” ‘(purple) . உடையது; 9 முதல் 14- கைகளைக் 

கொண்டது. இதன் ஓரத்தகடுகள் இரட்டை: வரிசைக் 
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ளாக உள்ளன. வாய் எதிர்ப்பக்க ச்சட்டகம் வலை 

போல் அமைந்துள்ளது. அதில் நெருங்இச் சேர்ந்துள்ள 
சிறு கற்றைகளாலான முட்கள் உள்ளன. இடுக்கி 
உறுப்புகள் இல்லை, இது மற்ற வகை நட்சத்திர 
மீன்களை விரும்பி உண்ணுகிறது. 

க்ராஸ்ஸாஸ்டர் (0708525162). இதுவும் சூரிய நட் 
சத்திரம் எனப்படுகிறது. இதற்கு 8 முதல் 74 கைகள் 
உள்ளன. கைகள் குட்டையாகவும் பருமனாகவும் 

உள்ளன. மையத்தட்டு அகலமானது. அது 6அங்கு 

லம் விட்டமுடையதாக அடர்த்தியான கருஞ்சிவப்பு 
நிறங்கொண்டுள்ளது. இதில் சட்டகம் வலை போன் 
றுள்ளது, ஆனால் இதன் வலைக் கண்கள் அகன் 
றவை. உடலின் மேல் பெரிய முட்கள் கொத்துக்க 

ளாக அமைந்துள்ளன. 

ஹீலியாஸ்டர் (21185(21]. இது பனாமா கடலின் 
ஆழம் குறைவான பகுதியில் வாழ்கிறது, இதன் 

மையத்தட்டு அகன்றுள்ளது. ' அதிலிருந்து ஏறத்தாழ 
25 குட்டையான கூரிய கைகள் தோன்றியுள்ளன. 
சட்டகம் வலை போன்றமைந்த இழுக்கி உறுப்பு 
களால் ஆனது. ஒற்றை மேட்ரிபோரைட் தட்டு உள் 
ளது, குழாய்க் கால்கள் 4 வரிசைகளாக உள்ளன. 
செவுள் இடைச் சுவர்கள் (interbranchial septa) 
இரட்டையானவை. 

லிங்க்கியா (110௦1/48), இது வெப்ப மண்டலக் 
கடல்களில் வாழ்கிறது. இதன் மையத் தட்டு சிறிய 

தாகவும், கைகள் நீளமாகவும், குறுகியும், உருளை 

வடிவமாகவும் (0110011021) உள்ளன. ஒரத் தகடுகள் 

சிறியவையாகவும், தெளிவற்றும் காணப்படுகின்றன. 
வாய் எதிர்ப் பக்கச் சட்டகம் எண்ணற்ற Agu 
நெருக்கமான, சமதளத்தில் கற்கள் பதித்தது போன் 
றஐமைந்த (1888812186) தகடுகளைக் கொண்டுள்ளது. 
தோல் செவுள்கள் வாய் எதிர்ப்பக்கத்தில் மட்டுமே 

உள்ளன. அவை ஒழுங்கற்ற அமைப்பில் உள்ளன. 
இடுக்கி உறுப்புகளும் அரிதாகவே காணப்படுகின் 
றன. இது சிறந்த இழப்பு மீட்டும் திறக் கொண் 

டுள்ளது. 

ஒடினியா (௦811௨). இது பார்ப்பதற்கு ஏறத்தாழ 
ரபியூராய்டுகளைப் போன்றுள்ளது. ஆழ்கடலில் 
வாழும். இதன் மையக் தட்டு சிறிய வட்டமான 
அமைப்புடையது. இதற்கு மிக மெலிந்த, சிறு முன் 

ரோமங்களைக் கொண்ட (ர15(9)) உடையும் தன். 
மையுள்ள (1782116) 20 கைகள் உள்ளன. ஓரத் தகடு 
கள், செவுள் இடைச் சுவர்கள் ஆகியவை 'இல்லை, 
வாய் எதிர்ப்பக்கச் சட்டகம் வலிமையற்றது, அது 
கைகளின் அடிப்பகுதியில் மட்டும் உள்ளது. சிறிய 
கூர்மையற்ற முட்கள் : தோலில் உள்ள சிறுபைகளில் 
உள்ளன. குழாய்க் கால்கள் இரட்டை வரிசைகளாக 
உள்ளன. தோல் செவுள்கள் வாய் எதிர்ப் பக்கத்தில்





அஸ்ட்டிராய்டுகளின் தன் உறுப்பு முறிவு லிங்க் 
ஜியா (100/8) போன்ற சில அஸ்ட்டிராய்டுகள் தமது 
கைகளைத் தாமே உடைத்து விட்டுவிடும். அவ் 
வாறு உடைத்து விடப்பட்ட கை ஒரு முழு உயிராக 
வளர்ந்து விடும். அவ்வாறு . வளரும் உயிர்கள் 
காமெட் உருக்கள் (0016 10125) எனப்படும். அவற் 

் றில் ஒரு சிறு. மையத்தட்டும், ஒரு பெரிய கையும், 
4 சிறு கைகளும் வளர்த்து சாணப்படும். 

௩ பா, சீ. 
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அஸ்ட்டிராய்டு வகை பவளங்களைச் சார்த்த 

அஸ்ட்டிரியாவைத் (25(1802) துளையற்ற பவளங்கள் 
‘imperforate corals) cree my அழைப்பர். 

ல்பேலிடே : (211026). குடும்பத்தைச் . சார்ந்த 

அஸ்ட்டிரியா. .பல நெருக்கமான கோணங்களைக் 

கொண்ட. கண்ணங்களை உடையது, தொடர்ச்சி 

யாக அல்லது கூட்டமாகத் தக்காக்கள் (6086) 

அமைந்து, . பொது . உடற்சுவரைப் பெற்றுள்ளது. 

காலனியில், மொட்டுக்கள் பல அரும்பி கிடைமட்ட 

மாகக் காணப்படுகின்றன. : 
tt 
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... சுண்ணம் நிறைந்த சீனோ சார்க்கால் (0௦6௩௦- 
5070) Flereiienaid (coenenchyme) உருவாக்குப்படு 
கிறது. பாலிப்பின் கோரலைட்டுகள் (corallites) 

தோன்றச்சினன்கைம் அடிப்படையாக அமைகறது. 
கோரலைட்டுகள் ஒஏன்றோடொன்றுதெ[டர்புசொண் 
டுள்ளன. கோரலைட்டுகளின் பாகங்கள் கற்கள் 
போன்று அமைந்து காணப்படுகின்றன. மேட்ரிபோ 
ரேரியா வரிசையைச் சார்ந்த இக்குழியுடலிகள்பாறை 
போன்று கெட்டியாகவும் காணப்படுகின்றன. 

அஸ்ட்டிரேசி 

இது அல்லி இணைந்த (281006181005) இருவிதையி 

லைக் குடும்பமாகும். அஸ்ட்டிரேசியீல் (3812120646 - 
6௦081186)900 பேரினங்களும், 13,00015,000 எத்றி 
னங்களும் அடங்கியுள்ளன. தென்னிந்தியாவில் 62 

பேரினங்களும், 186 சிற்றினங்களும் உள்ளன, பூக்கும் 

தாவரக் குடும்பங்களில் இது மிகப் பெரியது, 

..., பொதுப் பண்புகள். இக்குடும்பச் செடிகள் உலகம் 
முழுவதும் பரவீயருக்கின்றன. இவற்றின் வளரியல்பு 
பலதரப்பட்டது. இவை பெரும்பாலும் குறுஞ்செடி. 
கள், புதர்ச் செடிகள் அல்லது படர்வனவாகும். இக் 

குடும்பத்தில் மரங்கள் மிகக்குறைவு. பல களைச் 
செடிகளாய்ப் பரவியிருப்பது முண்டு. சில சிற்றினங் 
கள் வேர்க்கிழங்குகளும், முள்ளங்கி வடிவ ஆணி 
வேரும் பெற்று, இருபருவ வாழ்க்கைச் செடிகளாக 
வளர்கின்றன. மரப்பால் (18168) என்ற பால் போன்ற 

நீர்மம் சிலவற்றில் உண்டு, இலைகள் தனித்தவை 
அல்லது இறகுவடிவில் பிளவுபட்டவை (0100316137 : 
1௦020); மாற்று (81870௧16) இலையடுக்கம் அல்லது 

ot Hi (opposite) இலையடுக்கமுடையவை (01911042௩0); 

இலையடிச்சிதல்கள் இல்லை; சல இற்றினங்களில் 
நெருக்கமாகத் தரைமட்டத்தில் அமைந்துள்ள இலை 
களுண்டு (105₹((6). மஞ்சரிகள் தனித்த தலை மஞ்சரி 

wraGeur (capitulum or head) #t.@3 (compound) 

தலை மஞ்சரியாகவோ இருக்கும், பூத்தளம் தட்டுப் 
போல் அசன்றும், . குவிந்தும், அல்லது நீண்டும் 

இருக்கும். மலர்கள் சிறுமலர்கள் (florets). Gene 
பூத்தளத்துன் மையத்திலிருந்து மஞ்சரியின் வெளிப் 
புறம் நோக்கித் தோன்றுவதால் இளம் மலர்கள். 
நடுவிலும், வெவ்வேறுநிலையில் முதிர்ச்சியடை ந்துள் 
ளவை வெளிப்புறம் நோக்கியும் அமைந்திருக்கின்றன; 
இவை காம்பற்றவை. பூவடிச்சிதல்கள் (018018) இரு 

வகைப்பட்டவை; 1) பூத்தளத்துன் மேற்பரப்பில் 
ஒவ்வொரு சிறுமலரையும் உள்ளடக்கி, நிறமற்றுச் 
சல்வு போன்றிருப்பவை. 2) மஞ்சரியைச்சுற்றி 
வெளிப்புறத்தே ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்குமேற்பட்ட ற
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gamed புரோக்கம்பன்ஸ் (Tridax procumbens Linn. 9, a ட் ne i 

‘ke மட்ட்த்தட்டுச்" சிறுபூவின் முழுத் தோற்றம் 4. பசலியா(பூவடிச்சிதல்) _ 8. ஸின்ஜெனியஷியஸ் , மசரந்தப்பைகள் (இருஅளவுகளில் 

(கரன்க) 42 சூலகமுடி 5. Gir 6. பாப்பஸ் கேசக்கள் (Qa அளவுகளில் காண்க) 7. 'குழல் வடிவ அல்லி வட்டக் கதர்ச்சிறு 

பூலின் முழுத், தோற்றம் 9. நாக்குவடிவ அல்லி as 30, தலை மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 11. சிப்?லா கனி 12. முழுச்செடி 

" 3.6.2- 48.4 , 2 மஞ்சமி தெல் வட்டம் 14, தலை மஞ்சரி, * கன்ம ஷு Pek





, வாய்த் துளியைச் சுற்றியுள்ள மெல்லிய படலத் 
இற்குப்: பெரிஸ்டோம் என்று பெயர்.: நட்சத்திர 
மீனின் உடம்பு முழுவதும் அநேக Ap)’ சுண்ணாம் 
பு.த்- தகடுகளாலானது. இச்சுண்ணாம்புத் தகடுகள் 
இணைப்புத் திசுக்களால் இணைக்கப்பட்டு எளிதில் 
வளையக்கூடிய சட்டமாக அமைந்து ஓர் எலும்புக் 
கூடு போல். செயலாற்றுகின்றன. : இச்சட்டகத்: 
திலிருந்து சிறு சிறு முடிச்சுகள், முட்கள், கரடு முர 
டான திட்டுகள் ஆகியவை வெளியே. துருத்திக். 

கொண்டிருக்கின்றன. முட்களுக்கு இடை இடையே 
காம்புடைக் கிடுக்கிகள் எனப்படும் நுண் உறுப்புகள் 
பல ' 'உள்ளன. இவற்றின் அடிப்பாகம் ' காம்பு 
போன்றும் மேல்பாகம் கத்தரிக்கோல் போலுமிருப்ப 

தால் இந்நுண் இடுக்கிகள் கடல் நட்சத்திரத்தின் 
உடல் மீது அவ்வப்போது வந்தடையும் : தூசுப் 
பொருள்களை எளிதில் அகற்றி விடுகின்றன. இதன்: 

உடலிலுள்ள : சுண்ணாம்புத் தகடுகளுக்கு நடுவே 

காணப்படும் பை போன்ற தோல் உறுப்புகள் சுவா. 

சக் nee” செயல்படுகின்றன. : த்த 

் பொதுவாகக் கட்ல் நட்சத்திரங்களுக்கு' ' ஐந்து' 

கைகள் இருப்பினும் சிலவற்றிற்கு HSH HG» குறை 
வான அல்லது மேற்பட்ட கைகள் உள்ளன. இந்தியக் 

கடல்களின் வ௫க்கும் அஸ்ட்டிரியஸ் (asteries), Gu 
இந்தியத் தீவுகளில். காணப்படும் எக்கினாஸ்டர் 
எக்கனோஃபோரஸ் ... (echinaster  echinophorus), , 

மெயின் எனும் கட:ற்கரையில் காணப்படும் டினோ | 

டிஸ்கஸ் 'கிரிஸ்பாடஸ் (ctenodiscus crispodus), 38) 

o_o நட்சத்திரங்கள் ஐந்து கைகளையுடையன 

வாயும், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள 'ப்யூகட் 

சவுண்டு (060 50004) எனும் இடத்தில் காணப் 

4 படுகிற லெப்டாஸ்ட்டிரியஸ் ஹைக்சாக்ட்டிஸ் (/22/23 

trias hexactis) ஆறு கைகளையுடையனவாயும் அதே 

இடத்தில் காணப்படுகின்ற சூரிய காந்தி போன்று 
தோற்றமளிக்கும் சூரிய நட்சத்திரம் (5ம௨ 9481) எனப் 
படும் . க்ராஸாஸ்டர் - பேப்போசஸ் (0705885181 

papposus) பதின்மூன்று சைகளையுடையனவாயும்,” 

வட துருவ சூரிய நட்சத்திரம் என்றழைக்கப்படும் 

சோலாஸ்டர் எண்டிகா (solaster - 278108) -: ஒன்பது 
கைகளையுடையனவாயும் இருக்கின்றன. 

முள் கேோரலிகளுக்கேவுரிய தறப்பியல்பு யாதெனில் 

இவற்றில் வியத்தகு வண்ணம் செயல்படுகிற நீர்க் 

குழல் மண்டலம் ஆகும். இவ்வமைப்பானது பின் வரும்: 
பாகங்களைக் கொண்டது. (1) வாய்த் துவாரத்தைச் 

(000141) சபத) சுற்றியுள்ள ஒர் ஐங்கோணக் குழல் 
வளையம் (112 08051) (2) இச்குழல்  வளையத்தி 

லிருந்து தொடங்கி ஐந்து ஆரங்களினூடே செல்லும் , 
ஐந்து ஆர . ஆம்புலாக்கரல் குழல்கள் (180181 ஊ௱ும- 
120181) (3) ஒவ்வோர் ஆரக் குழலிலிருந்தும் : பிரியும் 

பக்கக் திளைக் குழல்கள்(180181 0௨0௨15) (4) ஒவ்வொரு 
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கல்சல்லடைத் தட்டு 

டிட்மென்ஸ் உறுப்பு 7 

பேர்லியன் பை. | Lot! 

2 சூழல் வளையம் 

3 ஆம்புலேக்ரல் குழல். 

  

ஆரக் வளைக் குழல் 

தீர்ப்பை 

A. @ pwanw 

படம் 1, நீர்க்குழல் மண்டலம் ' 

கிளைக் குழலோடும் இணைந்துள்ள ஓர் நீர்ப்பை 
(000100 ௦2 கரறப!18) (5) உடலுக்கு வெளியே ஆம் 
புலாக்கரல் பள்ளத்தின் வழியே நீட்டிக் கொண்டிருக் 
கிற ஒவ்வொரு நீர்ப்பையுடனும்: இணைந்துள்ள 
குழாய்க் கால்கள் (106 486) (6) வாய் எதிர் பக்கத் 
Siem {aboral surface) gt Gen. 7 S5Hev (inter 
180165). காணப்படும் பல நுண் துளைகளுடன் கூடிய 
ஐங்கோணச் சல்லடைத்திட்டு (௯806001116) (7) 
சுமார் 200 துளைகளையுடைய கற்சல்லடைத் தட்டி 

லிருந்து தொடங்கும் 300 நுண் குழாய்களும் 

இணைந்து ஐந்து ஆர. இடைப்பகுதிகளில் ஓர் ஆர 
. இடைப்பகுதியில் குழல் வளையத்துடன் (1102 02081) 
இணையும் கல் குழல் (51006 04081); (8) குழல் 
வளையத்துடன் இணைந்துள்ள 4 இணை டிட் 
மென்ஸ் உறுப்புகள் ((1603ற0'8 6௦0164) (9)ஓவ்வொரு 
இணை டிட்மென்ஸ் உறுப்புகளுக்கு நடுவே அமைந் 
துள்ள போலியன் பைகள் (201180 *6510165), டிட் 
மென்ஸ் உறுப்புகளும் போலியன் பைகளும். கற் 
சல்லடைத்தட்டு இருக்கும் இடை ஆரப்பகுதி நீங்க 
லாக மற்ற இடை ஆரப்பகுதிகளில் ஓர் இடை ஆரப் 
பகுதிக்கு ஒரு பை வீதம் 4 போலியன் பைகளும் 
இதனைச் சுற்றி 8 டிட்மென்ஸ் உறுப்புகளும் 
உள்ளன. 

நீர்குழல் மண்டலத்துக்குள் கடல் நீரானது சல்ல 
டைத்தகடு, கல் குழல், குழல் வளையம் ஆம்ப்புலாக் 
கரல் குழல்கள், ஆரக்குழல்கள் வழியே புகுந்து நீர்ப் - 
பையை (8118) அடைகிறது. இதனால் ஏற்படும் 
அதிக அழுத்தத்தினால் நீர்ப் பையானது சுருங்கு 
கிறது. இந்நீர்ப்பை சுருங்கும் போது நீரானது 
குழாய்க் கால்களுக்குள் (tube 166) செலுத்தப்படவே . 
இக்குழாய்க் கால்கள் நீட்சியடைந்து இதன் அடி 
பாகத்திலுள்ள ஒட்டுறுப்புகளைப் (800808) பாறை 
களில் ஒட்டும் படி. செய்கின்றன. பற்பல குழாய்க்
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கால்கள் இங்ஙனம் ஒருங்கே இயங்கும்போது கடல் 
நட்சத்திரமானது இடம் பெயர்ந்து நகர்ந்து செல்ல 
முடிறது. போலியன் பைகள் கடல் நீரைச் சேமித்து 
வைத்து அவ்வப்போது நீர்க்குழல் மண்டலத்திற்குள் 
செலுத்துகின்றன. இவற்றின் இருமருங்கிலும் காணப் 
படும் டிட்மேன்ஸ் உறுப்புகள் . தத்தம் மெல்லிய 
வெளிச் சுவரிலிருந்து அமீபா போன்ற நுண் அணுக் 

் களைப் பிறப்பிக்கன்றன.இவ்வகை நுண் அணுக்கள் 
(30௦00௦௩688) உடலில் ஏற்படும் கழிவினை அகற்றப் 
பெரிதும் ௨தவுகன்றன. முதலில்' இவ்வணுக்களில் 
செல்கள் கழிவுப் பொருள்களால் நிரப்பப்படுகன் றன, 
நிரம்பியவுடன் மெல்லிய சுவரின் வழியே கழிவினை 
இது வெளியேற்றுகன் றது. 

குடல் 

  

   
      குழாய்கால் 

கார்டியாக் இரைப்பை : 

்மைலோரிக் இரைப்பை 

் ்ஆஸ்ட்டிரோசோவாக்களில் உணவு மண்டலம் , 

நேர் குத்தாகவும், நீளத்தில் மிகவும் குறைந்தும் , 
காணப்படுகின்றது, உணவு மண்டலம் நடுத்தட்டி 

லிருந்து தொடங்கி வாய் எதிர் முனை வரை செல் 
இறது... இது வாய், , உணவுக் குழல், , இரைப்பை, 
குடல், மலக்குடல், மலவாய் ஆகிய பாகங்களைக் 
கொண்டது. இரைப்பையானது அகன்ற கார்டியாக் 

(cardiac), குறுகிய பைலோரிக் (31011௦) என்னும் இரு 
பகுதிகளைக் கொண்டது. பைலோரிக் இரைப் பகுதி _ 
யுடன் சுமார் பத்து செரிமான சுரப்பிகள் இணைந் - 
துள்ளன. ப்பிகள், ஆளிகள், மட்டிகள் போன்ற 
மெல்லுடலிகளும் சில பவள வகைகளும் இதன். 
உணவாக அமைகின்றன. முள்தோலிகள் உணவு * 

உண்ணும் முன், கார்டியாக் இரைப்பைப் பகுதியினை ; 

வெளிக் கொணர்ந்து, மெல்லுடலியைக்: கவர்ந்து 

பைலோரிக். es wath _ 

படம் 2. ஆரவெட்டூத் தோற்றத்தில் செரிமான மண்டலம் : 

அதன் :சதையினை உடலுக்கு ' வெளியே செரி 
மானம் செய்து பின்பு செரித்த உணவை உட்கொள் 
கின்றன, கார்டியாக் இரைப்பை வெளியே தள்ளப் 
படும்போது, உடல் சுருங்குவதால் உடற்குழி : நீர்மத் 
இல் (0௦61001௦ 11014) அழுத்தம் ஏற்பட,இவ்விரைப்பை 
எளிதாக வெளியில் வர முடிகிறது, அதே- சமயத்தில் 
அதிகமாக வெளிவந்துவிடாமல் இரைப்பைப் பந்தகம் 
(gastric 1]தகயசய() தடுக்கின்றது. அதே சமயத்தில் 
அசெட்டைல் கோலின் (&0₹(31-00௦1106) எனும் வேதி 
யியல் பொருளானது... முள்தோலிகளின் . வாயை, 
அகலமாகத் திறக்கச் செய்கிறது அட்ரீனலின்(&01602-: 

line) - எனும் வேதியியல் பொருள் வாய்ப்பகுஇயைச் , 
சுருங்கச் செய்கிறது, மெல்லுடலிகளை உறுதியாக. 
மூடியுள்ள சிப்பிகளைக். கடல் -நட்சத்தஇரமானது . 
ஐந்து கைகளினாலும் : . வளைத்துக் ; கொண்டு. 
உடலிலுள்ள நூற்றுக் . , கணக்கான . குழாய்க் 

கால்களை உறிஞ்சி போல் ஒட்டவைத்து .: அழுத்தி 

வெகு நேரம் அயராது இரு புறமும் இழுக்கும் போது 
சிப்பி ஒடுகள் திறந்துவிடுகன்றன. உடனடியாகக் 

கடல் நட்சத்திரமானது அகலமாகத் இறந்து வழிவிடும் 
கார்டியாக் இரைப்பைப் பகு இயினை வெளிக் 
கொணர்ந்து மெல்லுடலியின், ஒடுகளுக்கிடையே . 
நுழைத்து, அதன் மென்மையான சதைப்பாகத்தை 

் கவ்விவளைத்துக் கொள்ள,பைலோரிக் இரைப்பையில் 
காணப்படுகின்ற செரிப்புச்சுரப்பிகளிலிருந்து (01265. 
1276 ஜிகயம்) வீரியம் மிக்க நொதிகள் (65241168), உண... 
வாகப் போகின்ற 'பகுதிகள் 'மீது கொட்டப் படுகன் , ட 
றன. சாப்பாக்ஸ்(0நகறகய 1893) என்பவரின் ஆய்வுப் 
படி,  புரோட்டியேஸ் ,- (02016886), _ அமைலேஸ் 
( amylase ),லிபேஸ் (110856) என்ற நொதிகள் (enzymes). 
பைலோரிக் இரைப்பை சுரக்கும்' நீரில். இருப்பதாகத் 
தெரிகிறது. வெளியே செரிமானம் அடைந்த பொருள்... 
கள் பைலோரிக் Farcier (pyloric 08608) வழியாக.” 

உடற்குழித்திரவத்திற்குள்' (coelomic fluid) செலுத்தப் , 
பட்டு, உடலின் பல பாகங்களுக்கும் ஹீமல் அமைப் - 

பின் மூலம் (௧6021 - system) எடுத்துச். செல்லப் . 
படுகின்றன. ் 

es வா் ட்: a ல் ய து 1 we wo ல 1 டி 

'அஸ்ட்டிரோசோவரக்களில் ஒரு கை துண்டிக்கப் ' 

படின், இக்கையினை மறுவளர்ச்சி செய்து கொள்ளும் * 
Snow வியக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. லிங்கியா 

(110/௨) எனும் ஒரு வகை -கடல் eee 

நீக்கப்பட்ட 'ஒவ்வொரு கையும் ஒரு : பு.திய கடல். 

நட்சத்திரமாக வளர்த்து ஆடுகிறது. து :் 
a wy oh, . ் 2 ny 

1” கடல் : நட்சத்திரங்கள் ' பெயருக்கேற்றாற் போல் ! 
கடலில் மட்டுமே வாழும் முள்தோலிகளாகும். இவை : 
வட் தென் துருவக் கடல்கள் . தவிர : உலகில் எல்லாக் * 

கட்ல்களிலுமே பரவியுள்ளன.” இவை ': பெரும்பாலும். 
கடற்கரைப் -: பகுதிகளிலேயே . (111018 zone) We 

அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இதன் இள: உயிரிகள் *





760 அல்ட்டரோபெக்டன் 

வளையத்திலிருந்து கைக்கொள்றாகத் தொடரும் 
கால்வாய் ' ஆர ஆம்ப்புலேக்ரல் குழல் எனப்படும், 
அக்குழலிலிருந்து புறப்படும் பக்கக்களை ஒவ்வொன் 
றும் ஒவ்வொரு குழாய்க்காலைச் சென்றடையும். 
அஸ்டிரோபெக்டனின் குழமாய்க்காலில் ஓர் அகன்ற 
பிதுக்கமும் (8௯118), அதனை அடுத்து ஒரு கூம்பு 

வடிவ நீண்ட இழையும் உண்டு. இவற்றில் உறிஞ்சி 
என்னும் குழல் இல்லை. பக்கக்கிளைகளுக்கும் ஆர 
ஆம்புலேக்ரல் குழல்களுக்கும் இடையில் உள்ள 
அடைப்பான்௧கள் தண்ணீரை ஆர: ஆம்ப்புலேக்ரல் 
குழல்களுக்குத் திரும்பிவிடாதபடி. தடுக்கின்றன.ஆம்பு 
லேக்ரல் வளையத்தின் ஒவ்வோர் இடை ஆரத்திலும் 
ஒரு பெரிய பை போன்ற போலியன் பையும் (001189 
9651016], அதன் அருகிலேயே சில சிறுபைகளான டீட், 
மேன் , உறுப்புகளும் (142000 ௦04166) உள்ளன. 

இவை நீர்க்குழல் 'மண்டலத்திலுள்வ திரவத்துக்குச் 
சேமிப்புப் பைகளாகப் ... பயன்படுவதோடு மட்டு 

மின்றி அமீபோசைட்டுகள் என்னும் . செல்களையும் 
உண்டாக்குகின்றன. அஸ்ட்ரோபெக்டனில் கல் கால் 
வாய் மிகச் சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்டுள்ள 
தற்குக் காரணம் அதன் உட்புறம் ஒரு மிகச் சிக்க 
லான மேடு வளர்ந்திருப்பதேயாகும், . நீர்க்குழாய் 
மண்டலம் கடல் நீரை உள்ளிழுத்து வெளியேற்று 
வதனால் இடப்பெயர்தலுக்கு வகை செய்கிறது. 
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படம் 1, வாய் எதிர்ப்பக்கத் தோற்றம் 

உணவூட்டம். இது நட்சத்திர மீன், சிப்பிகள், நத்தை 
கள் ஆகியவற்றை ௨உண்ணுகிறது. இதன் வாய் நன்கு 
விரியத்தக்கது, வாயிலிருந்து புறப்படும் உணவுக் 
குழல் அகன்ற பை போன்ற , இரைப்பையுடன் 
சேருகிறது, இதிலிருந்து மேல் நோக்கித் தொடரும் 
குறுகிய குடல் பக்க இரைப்பையிலிருந்து ஒவ்வொரு' 
கையினுள்ளும் இரு குடல் பக்கச் சுரப்பிகளாகத்' 
(0910110 68606) தொடர்கின்றது, குடல் பக்க இரைப். 
பையிலிருந்து குறுகிய குடல் மேல் நோக்கி நீண். 
டுள்ளது. இதனுடன் மூன்று குடல் சுரப்பிகள் 
இணைந்துள்ளன. இரைப்பை, குடல் ஆகியவற்றின் 
சுரப்பிகள் சீரான நொதிகளை உண்டாக்குகின்றன. 
மலப்புமை இல்லாததால் சீரணிக்கப்படாத பொருள் 
கள் வாய் வழியே வேளியேற்றப்படுகின்றன. அது 
சிப்பிகளைக் கைகளால் பற்றிக் கொண்டு அவற்றின் 
ஒடுகளைக் திறப்பதும், தனது . இரைப்பையை 
வெளியில் தள்ளிச்சிப்பியினை மூடி உண்பதும், புறச் 
சீரண முறையும், உண்டபின் இரைப்பையை ௨ள் 
இழுத்துக் கொள்வதும் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். 

சுவாசம். தோளின் மேல் உள்ள தசைப்புடைப்பு 
களில் (08701 ற3றய166) சவ்வுகள் வழியே சவ்வூடு 
பரவுதல் முறையில் நீரில் உள்ள. ஆக்சிஜன் எடுத்துக் 
கொள்ளப்பட்டு, : உடலிலிருந்த கார்பன்டை 

   

    
    

    

ட
 ஆம்புலேக்ரல் . பள்ளம் 

ஆம்புலேக்ரல் 'மூட்கள்'     ay
 
ட
ப
 

Pod 

0 
0
         

  

ட்ட 

இடை ஆம்புலேக்ரல் பரப்பு . 
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த் குழாய்க்கால்கள் ட 1 , 

  

படம் 2, வாய்ப்பக்கத் தோற்றம்
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॥ வாக ர 

    
  

    

  

      

          

  
"1 மடம். 1. 'அஸைகாஸ் சையின் போக்கும், களைகளும் அதன் சுற்றமைப்புகளும் 

பழக்க . “ost 4 த் ‘ 

1. மேற்பெருஞ்சிரையின் Carded Ste (brachiocephatl trunk). 2. காரை எனுமிறுக்றேம்" Bear (subclavian vein) 

3. ' உணவுக்குழாய் (oesophagus) 4. ' மூச்சுக்குழாய் (1220068) 5. அஸைகாஸ் Ser (azygos vein) 6, ,மேல் பெருஞ்சிரை 

(superior vena, cava), 7. வலது நுரையீரல் தமனி (right pulmonary artery) 8 நுரையீரல் வெளியுறை (02716181 

pleura, cut edge) 9, வலது நுரையீரல் Ror (right pulmonary 4604 0872) 10, wmrity ecrswef (internal thora 

cic artery) 11. weg Qsu Gooey (right. atrium) 72, geodon வெளியுறை (parietal pleura, cut edge) 

18. இதய வெளியுறை " (parital pericardium, cut edge) 74. கீழ்ப்பெருஞ்சிரை (inferior vena cava) 15. மார்பறை - 

வயிற்றறைச் சுவர் (oiaphragm) 16, ‘cer இரத்தக் குழாய்கள் (1046700818] vessels) 27. மூச்சுக்குழாயின் வலது சிரை : 

right bronchial vein) 18. பெருந்தமனி (aorta)



சிரை அடைபடலாம், அத்துடன் கருவுற்ற சமயம், 
கடைசி மாதங்களில் கருப்பை பெரிதாக இருக்கும். 
அப்பொழுது பெண் மல்லாந்து படுக்கும்போது, 
அது கீழ்ப்பெருஞ்சிரையை அழுத்துவதாலும் இரத்த 
ஓட்டம் தடைப்படும். வயிறு, கால்கள் முதலியவற்றி 

லிருந்து இதயத்திற்குச் செல்லும் இரத்தம் இதயத்தை 
அடைய முடியாது. இந்நேரத்தில் அஸைகாஸ் சிரை 

மூலமாக, இரத்தம் மேல்பெருஞ்சிரையை அடைந்து 
அதன் வழியாக இதயத்தை அடையும். 

பிறவிக்குறைகள். அஸைகாஸ் சிரை பிறவியிலேயே 
இல்லாமல் போய்விடலாம். அப்பொழுது அதனுள் 
நுழையும் ரைகள் நேராகக் சீழ்ப் பெருஞ்சிரைக்குள் 
நுழைசன்றன. சிலசமயம் &ழ்ப்பெருஞ்சிரை இல்லா 
மல் போய் வீடும், அப்பொழுது கீழ்ப் பெருஞ் 
சிரையில் நுழையும் சிரைகள் அஸைகாஸ் சிரையி 
னுள் நுழைகின்றன. அஸைகாஸ் சிரை பெரிதாகக் 
காணப்படும். இது நேராக இதயத்துக்குள் நுழை 

யலாம். சிலசமயங்களில் நுரையீரல் சிரைகள் 
(ஐய]ய/௦0ர 6108) அஸைகாஸ் சிரையுடன் தொடர்பு 

கொள்ளலாம். இதனால்ஆக்சிஜன் நீக்கப்பட்ட இரத் 

தம், ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தத்துடன் கலந்துவிடு 
இறது, இந்நிலைமை இமையை விளைவிக்கும். 

இவை தவீர அஸைகாஸ் சிரை மேல்பெருஞ் 
சிரையுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் அதனுடைய 

இணைச் சிரைகளான சப்கிளேவியம் சிரை (6ம் 

clavian ஏமம்) அல்லது பெயரிலி சிரை (innominate 

vein) களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

அ.௧ஃ2-௦4 

அஸைகாஸ் சிரை 769 

அஸைகாஸ் சிரை மேலே வளைந்து முன் சென்று 
மேல்பெருஞ்சிரையை வந்தடையும்போது அது வழக் 
கமாக நுரையீரலைத் தொடாமல் அதற்கு உட்பக்க 
மாக வந்து சேரும். சல சமயங்களில் அது, நுரை 

யீரலை மேல் பகுதியில் அழுத்தி அதை இரு பிரிவு 
களாகப் பிரித்து, பிரிவுபட்ட பாகங்களுக்கு இடையே 
சென்று மேல்பெருஞ்சிரையை அடையும், அப்படிப் 
பிரிவுபட்ட நுரையீரலின் உட்பகுதிக்கு நுரையீரலின் 
அஸைகாஸ் துண்டம் (823208 1௦0௦) அல்லது இணை 

இதழ் என்று பெயர். அது நுரையீரலில் இருந்து 
பிளவுபட்ட தனித் துண்டம் போல் காணப்படும். 

அஸைகாள் சிரை சிறிய சிரையாக இருப்பினும் 
இன்றியமையாத சிரையாகும், 

= எம். மு. 
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ஆ 
ஆல்சிட்ஸ் (810108) என்று பொதுவாக அழைக்கப் 
படும் ஆக் (80%) பறவை, , 'வடகடல்களில் . அதிகம் 
காணப்படுகிறது. இது நீரில் மூழ் எழும் 
தன்மையை உடையது. அஆல்சிடே (2101086) குடும் ca be 
பத்தைச் சேர்ந்த-28 இனங்களில் 3 இனங்கள் மிக 
முக்கியமானவையாகும். அவை பெரிய 'ஆக் எனப் 
படும் பின்கியுனஸ் இம்பென்னிஸ்டூழ்ர2ப/112 impennis)s 
சிறிய ஆக் எனப்படும் பிளாட்டஸ் அலி (2/0//1/2 
4//2) அல்லது சவரக்கத்தி அலகு ஆக் என்றழைக்கப் ' 
படுகிற ஆல்கா டார்டா (4128 10782) ஆகும், 

  

பொதுவாக இப்பறவைகள் . 75 செ.மீ, முதல் - 
40 செ.மீ, வரை நீளமுள்ளவை. பெரிய ஆக் 75 
செ. மீ. வரையிலும் நீளமானது.. அவற்றின் வீரல்.' 
கள் மெல்லிய சவ்வால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. .: 
இறக்கைகளும் கால்களும் குட்டையாகக் காணப் ., 
படுகின்றன. இப்பறவைகள் வடதுருவத்தின் தென் : 

பகுதியிலும், வட சமத் தட்பவெப்பப் பகுஇகளிலும் . 
காணப்படுகின்றன. இவை கடலை அடுத்த பாறை . 

உச்சிகளிலும், பாறைகளின் பிளவுகளிலும் பொந்து : 
களிலும் கடற்கரைக்கு அருகில் கூட்டமாகக் கூடுகள். : 
கட்டுகின்றன. இவற்றின் , முக்கிய உணவு கடலில் : 
வாழும் மீன்கள், மெல்லுடலிகள், ஓட்டுடலிகள்: |' 
மிதவையுயிர்கள் ஆகியவை ஆகும், ம: 

\ 

    
YS பறவைகள் அண்டார்க்ட்டிக் பகுதியில் 

காணப்படும் .பென்குயின் : பறவையைப் போன்று 

21௯.௩. 49௮ வ் 
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கருப்பு வெண்மை நிறம் கொண்டவை. இவை நிலத் 
தில் இருக்கும் போது நேராக நிற்கின்றன, தண்ணீ 
ரில் நீந்தும்பொழுது இறக்கைகளின் பாதிப் பகுதி 
விரிந்த நிலையில் இருக்கும். 

ஆண் பெண் பறவைகள் சந்திக்கும் போது 
ஒன்றையொன்று தம் அலகினால் கொத்து உரக் 
கொள்ளும், சிறு கூழாங்கற்கள், சிப்பிகள் போன்ற 
வற்றைப் பயன்படுத்தி தம் கூட்டை அமைக்கும். 
பொதுவாக 2 முட்டைகள் இடும். முதல் முட்டை 
இட்ட இரண்டு, மூன்று நாள்களுக்குப் பின்னா் 
இரண்டாவது மூட்டையிடப்படுகிறது. அடைகாக் 
கும் காலம் சுமார் 32 நாள்கள். குஞ்சுகள் நன்கு 
வளர்ந்த பின்னரே தாயைப் பிரிந்து தனித்து வாழ் 
கின்றன. 

7940 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இப்பறவையின் 
அழகான இறகுகளுக்காக மாலுமிகள் வடஅட்லாண். :: 
டிக் பகுதியிலுள்ள இவற்றின் இருப்பிடங்களுக்குச் . 
சென்று இவற்றை வேட்டையாடினர். இச்செயலைப் ... - 
பின்னர் **ஆடுபன்'' சங்கத்தினர் தடுத்து நிறுத்தினர். ” 

ஆக்கநிலை அனிச்சைச்செயல் 

ஒரு தூண்டலுக்கு ஏற்பத் தன்னுணர்வின்றிச் செய் 
யப்படும் எதிர்ச்செயல் அனிச்சைச்செயல் (78410௩ 
action) அல்லது மறிவினை என்றுஅழைக்கப்படுகி றது. 
இந்த அனிச்சைச்செயல்கள் பழக்கு அனிச்சைச்செயல் 
(conditioned reflex or acquired reflex 2) இயல்பு அனிச் 

    

eoré@euwed (inborn reflex or unconditioned reflex) 
என இருவகைப்படும். விலங்குகளிலும் மனிதர்களி 
அம் தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் அனுபவங்களினாலும் 
பழக்கங்களினாலும் உருவாக்கப்படும் அனிச்சைச் 
செயல்கள் பழக்கு அனிச்சைச்செயல்கள் அல்லது 
அனுபவ அனிச்சைச்செயல்கள் அல்லது ஆக்கநிலை 
அனிச்சைச்செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின் றன. 
பழக்கு அனிச்சைச்செயல்களை உருவாக்கும் தாண் 
டல் பழக்குத் தூண்டல் (௦௦௦0111000 511யய1டி) 
எனக் கூறப்படும், இயல்பு அல்லது பிறவி அனிச் 
சைச்செயல்கள் மனிதர் உள்ளிட்ட எல்லாவிதமான 
உயிரிகளிலும் பிறப்பிலிருந்தே காணப்படுகின் றன. 
இவற்றை உருவாக்கும் தூண்டல்கள் இயல்புத் 
Sieawaer (unconditioned stimuli) sre அழைக் 
கப்படுகின்றன. 

சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையில் உள்ள சல தூண்டல் 
கள், குறிப்பிட்ட இயல்புத் தாண்டலுடன் 

-.. இணைந்து செயல்படும்போது பழக்கு அனிச்சைச் 
் செயல்கள் உருவாக்கப்படுகன்றன. ஆரம்பத்தில் இரு 
வகைத் தூண்டல்களும் இணைந்து செயல்பட்டா 
லும் பின்னர் இயல்புத் தூண்டல் இல்லாமலே 
அதன் செயலைப் பழக்குத் தூண்டல் மட்டும் ௨௫ 
வாக்கிவீடுகின் றது. - 

“ Lat eueurr eu * (Pavlov, 7849-7926) என்ற “ரஷிய/ 
உடலியங்கியல் "நிபுணரின்! " ஆராய்ச்சியில் "கூறிய 
எடுத்துக்காட்டின் மூலம் பழக்கு அனிச்சைச்செயல் 
பற்றி நாம் நன்கு அறிய முடிவது, 'சாதாரணமாக ஒரு நாய்க்கு உணவு அளிக்கும்போது அதன் வாயில் 
உமிழ்நீர் சுரக்கும், உணவானது வாயிலுள்ள சுவை 
யரும்புகளைத் தூண்டும்போது உமிழ்நீர் சுரக்கிறது. 
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இத இயல்பு அனிச்சைச்செயலாகும், ஒரு நாய்க்கு 
உணவளிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மணி ஒலிக் 
கப்பட்டால் சில நாள்களில் மணியடித்தால் உணவு 
வரும் என்று அந்நாய் பழக்கப்பட்டு விடுகிறது, 
ஆகவே சில நாள்களுக்குப் பின் உணவு அளிக்காமல் 
மணியை மட்டும் அடித்தாலே நாயின் வாயில் உமிழ் 
நீர் சுரக்கிறது. இங்கு மணியோசை பழக்கு தூண் 
டலாகப் பயன்படுகிறது, உமிழ்நீர் சுரப்பது பழக்கு 
அனிச்சைச்செயலாக உருவாகிறது, . ் 

, உணவளிக்கும்போது உமிழ்நீர் சுரப்பது இயல்பு 
மறிவினை. உணவளிக்கும்போது மணியோசை கேட் 
பது ஒரு பழக்கம் அல்லது அனுபவம், ஆகவே 

பழக்கு அனிச்சைச்செயல்கள், இயல்பு மறிவினை 
களைச் சார்ந்தே. உருவாக்கப்படுகன்றன என்பது 

- தெளிவாகிறது... ek Uma 

UpPsG அனிச்சைச்செயல் , உருவாக்கப்பட. 
வேண்டுமானால் பழக்குத் . தூண்டல், இயல்புத் 
தூண்டலுக்குச் சற்று. முன்னர் பயன்படுத்தப்பட 

: பழக்கு : அனிச்சைச்செயல் : உருவாக்கப்பட்ட 
பின்பு இயல்புத் தூண்டலை முற்றிலுமாக நிறுத்தி 
விட்டால் நாளடைவில் பழக்கு . அனிச்சைச்செயல் 
மறைந்துவிடும், நாய்க்கு உணவளிக்காமலே wus 
முறை மணியடித்து உமிழ்நீர் சுரக்கும்படி செய்தால், 
நாயின் நரம்பு மண்டலம் மணியோசைக்குப் பின் 
௨ ணவு வரும் என்பதை மறந்துவிடும், வெறும் மணி 
யோசை கேட்கும்போது உமிழ்நீர் சுரத்தலும் நின்று 
விடும், அதாவது பழக்கு அனிச்சைச்செயல் தற்காலிக 
மானது... அனுபவங்கள்: தொடர்ந்து வந்து கொண் 
டிருக்கும் வரைதான் , பழக்கு அனிச்சைச்செயல்கள் 
நிலைத்திருக்கும். ஆகவே அவ்வப்போது பழக்குத் 
தூண்டுடலுடன் இயல்புத் : தூண்டலை இணைப் 
பது அவசியமாகும். இவ்வாறு , இயல்புத் தாண் 
டலை இணைப்பது பழக்கு மறிவினையை வலுப் 
uU@SH50 (Reinforcement of conditioned reflex) 
எனப்படுகிறது. இவ்வாறான வலுப்படுத்துதல் இல் 
லாவிடில் சில காலம் . கழித்து பழக்கு அனிச்சைச் 

- செயல் மறைந்துவிடும். இது *செயல் அற்றுப்போதல்* 
(கம01100) எனப்படும். ர 

நரம்பு மண்டலத்தின் நரம்புகளின் :தற்காலிகச் 
சேர்க்கையின் . மூலம் , பெருமூளையின் :' புறணியின் 
(8ஸ்ா2] ௦௦711௯) கட்டளைக்கணங்கப் பழக்கு அனிச் 
சைச்செயல்கள் நடைபெறுகின்றன.ஒவ்வோர் இயல்பு 
அனிச்சைச்செயலுக்கும் நரம்பு மண்டலத்தில் ஒரு 

தனிப்பட்ட ஆதாரப்பாதை உள்ளது. . ஆகவே இது 
எல்லாமக்களுக்கும் பொதுவானது. ஒரு பழக்கு அ௮னிச் 
சைச்செயல் தொடர்புடைய இயல்பு அனிச்சைச்செய 

ஆக்கவளம் (உற்பத்தித்திறன்) 773 

லின் ஆதாரப்பாதை வழியே செயல்படுத்தப்படுிறது, 
ஆனால் பழக்கு அனிச்சைச்செயல்களோ அந்த அனு 
பவம் இல்லாதவர்களிடம் உருவாக்கப்படுவதில்லை, 
தனி ஆதாரப்பாதை தேவை ' இல்லாததால் எண் 
ணற்ற . பழக்க அனிச்சைச்செயல்கள் உருவாசு 
வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு குறிப்பிட்ட : பழக்கத்தின் 
பொருளைப் பெருமூளையின் புறணி மட்டுமே உணர 
முடியும். மூளையின் இப்பகுதியே மற்ற பகுதகளை 
இயக்குகிறது. ஆகவே பெருமூளைப் புறணியில்லாத 
ஓர் உயிரியிடம் , பழக்க அனிச்சைச்செயலை உண் 
டாக்க இயலாது. . ் 

பழக்க அனிச்சைச்செயல்களின் தன்மை அவற்றை 
ஏற்படுத்தும் தூண்டுகையையோ அல்லது செயல் 
படும் ஏற்பிகளின் தன்மையையோ பொறுத்திருப் 
பதில்லை, இவை, இவற்றை வவளுப்படுத்திடும் 
இயல்பு அனிச்சைச்செயல்களைப் பொறுத்தேயிருக் 
கின்றன. ஆனால் .இயல்பு அனிச்சைச்செயல்கள் 
அவற்றை உருவாக்கும் ஏற்பிகளைப் பொறுத்தே 
அமைகின்றன. ‘ 

உயிரினங்களின் அனைத்துச் செயல்களுக்கும் 
பழக்கு அனிச்சைச்செயல்களை உருவாக்க இயலும். 
அன்றாட வாழ்வில் நாம் அடையும் சிறுசிறு அனு 
பவங்கள் , பழக்கு அனிச்சைச்செயல்களாக உருவா 
கின்றன. பிறந்த சில நாட்களிலேயே பழக்கு அனிச் 
சைச்செயல்களை உருவாக்க முடியும் எனச்செயல் 
மூறை மருத்துவ நிறுவனத்தின் ஆய்வுகள் கூறுகின் 
றன... ் 

- &. லீ, 

நூலோதி 

Morris, 0, Psychology : An Introduction, 
. Prentice Hall Inc. New, Jersy, 1973, 
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கடலின் உயிர் வளத்துக்கு ஆதாரம் கடலின் அடிப் 
படை. ஆக்கவளம் அல்லது உற்பத்தித் இறனே 
(productivity) ஆகும். அடிப்படை ஆக்கவளம் என்பது 
கடலில் உள்ள தாவர மிதவையுயிர்களின் உற்பத்த 
யைக் குறிப்பதாகும். உற்பத்தியின் போது, கரிமச் 
சேர்மங்கள் (012801௦ ௦௦00௦105) கடல் நீரில் உள்ள 
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு (081001-01-0௩106), ஊட்டச் 
சத்துக்கள் (00716ஈ715), சூரிய ஒளி (500 1124), தாவர 
மிதவையுயிர்களிலுள்ள பசுங்கணியங்கள் (0107௦- 

௩





கடலில், சில நேரங்களில், சில இடங்களில் நுண் 
உயிரி மிதவையுயிர்கள் இல்லாதிருப்பின் அங்கு 
தாவர நுண் மிதவையுயிர்கள் நிறைந்திருப் 
பதைக் காணலாம். வேறு சில பகுதிகளில், உயிரி 
நுண் மிதவையுயிர்கள் அளவுக்கதிகமாகவிட்டால் 
அங்கு நுண் தாவர. மிதவையுயிர்கள் : குறைந்திருப் 

பதைக் காஸலாம். பொதுவாக, எல்லா இடங்களி 
லும் தாவர நுண் உயிரி மிதவையுயிர்கள் ஒரு குறிப் 
பிட்ட சம அளவில் இருப்பதைக் காணலாம்.. சில 
வேளைகளில், அவ்வாறு .:. இல்லாதிருப்பதற்குக் 
காரணம்,. அவற்றின் இழப்பு,. வளர்ச்சித் திறன், 

இனப் பெருக்கத்திறன்களில் ... உள்ள: வேறுபாடுக 
ளாகும். இவை .-தவிர,. நீரோட்டம், நீரின் தன்மை 

களிலுள்ள,இயற்பியல்,வேதியியல் இயல்பு வேறுபாடு 
களும், கால்நிலைகளும் காரணங்களாகும், உயிரி 
களைவிட, தாவரங்களே எளிதில் அதிகம் உற்பத்தி 
யாகி . விடுவதால், : அவற்றின் இருப்பளவு ae 
மாறுபடுவதைக் காணலாம். ் . 

கடலின் அக்கன்ன்ம், எக்காலங்களிலும், அனைத் 
துப் பகுதிகளிலும் ஒரே அளவில் இருப்பதில்லை. 
இயற்கைச் . சூழ்நிலைகளின் , பல - கூறுகளையும் 
பொறுத்து, அது வெகுவாக மாறுபடுகின் றது. ஆக்க 
வளத்தைப் பாதிக்கும் கூறுகளில் . முக்கியமானவை 
சூரிய ஒளி, வெப்பம், கலஎட்டச்சத்துக்கள், கார்பன் 
டைஆக்ஸைடு, நீர்எழுகை. (upwelling), . s7er 

ட நுண் மிதவையுயிர்களை உண்பவற்றின் “(grazers) 
அளவு. தாவர நுண். மிதவையுயிர்களின் பசுங் 

கணிகங்கள் போன்றவையாகும், 

ஆக்கவளத்தைப் ' பாதிக்கும் கூறுகள் 

a! சூரிய ஒளி... ' ஒளிச்சேர்க்கைக்கும், ஆக்கவளத் 
துக்கும், 'சூரிய ஒளியே முக்கிய காரணம், ஒளிச்சேர்க் : 

கையின் போது, சூரிய: ஒளியின் ஆற்றல் (solar 
ஐ) உற்பத்து செய்யப்படும் கரிமச் சேர்மங்களில் 
வேதியியல் ஆற்றலாகி : (௦060108]1] energy) MHenew 

பெறுகின்றது. : இவ்வாறு 0.1௩. 0.8 விழுக்காடு 
சூரிய ஒளி:வேதியியல் ஆற்றலால் நுண் தாவர மித 
வையுயிர்களில் மாற்றப்படுகின்றது. “நிலத்திலுள்ள 
பயிர்களால் ஆற்றல் மாற்றம் பெறும் சூரிய ஒளியின் 

அளவைவிடக் கடலில் ஆற்றல் மாற்றம் பெறும் 

சூரிய , ஒளியின் அளவு சற்றுக் குறைவே, 
“4 

்.." கடலின். Gunite முழுவதும் படும் சூரிய. 
ஒளி, அதே திறனுடன் கடலின் வெவ்வேறு ஆழங் ; 
களிலும் இருப்பதில்லை. கடல் நீரில் ஒளிபுகும். 
ஆழம் சூரியன் இருக்கும் நிலை, நீரின் தெளிவு, நுண். 
தாவரங்களின் இருப்படர்த்து,துகள்கள்,மக்கிய நுண் ' 
பொருள்கள், நீரின் அசைவு, மழைநீரினால் விளை 

யும் கலப்பு: போன்ற பல்வேறு. காரணங்களால் 

மாறுபடும், - ் சூரிய ஒளி. புகும் ஆழம் குறைந்தால், 
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மொத்த ஆக்கவளமும் (total prodaction) குறையும், 

க்டவின் பமல்யட்டன் 4 முதல் சழ்மட்டம் , வரை 
ஒரே €ராக இல்லாமல், ஒளிபுகும் இறன் (அல்லது 

ஆழம்) மாறுபடுவதால், உற்பத்தித் திறனும் அதற் 
கேற்ப மாறுபடும், தாவர நுண் மிதவையுயிர் : 
களின் உற்பத்திக்கு, மிதமான சூரிய . ஒளியே ' மிக 
அதிகமான ஊக்கமளிப்பதாக உள்ளது. இவ்வடிப் 
படையில் பார்க்கும் போது, கடலின் மேற்பரப்பில் 
உண்டாகும் உற்பத்தியை விட, சற்று அழத்தில் 
உண்டாகும் - உற்பத்தியே சிறப்பானதாக .உள்ளது. 
இதற்குக் . காரணம், அக்இருக்கும் se ஒளியே 
ஆகும். நப்ஸ் ம. ட்ப 
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ஒள்யளவு (லக்சில்) 
        

படம் 1. ஆழமும் ஆக்கவளமும் 

கடலின் ஆழத்தையும், ஒளிபுகும் ஆழத்தையும் 
மனத்தில் கொண்டு .பார்க்கும்போது கடலின் 
ஆழப் பகுதிகளில் உற்பத்தியே இல்லை என்பது . 
தெளிவு, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் ஆகும் உற்பத் 
தியின் அளவு, நுண் தாவர மிதவையுயிரின் உற்பத் 
திக்கான ஆற்றல் செலவை ஈடு: செய்யும் அளவில் 
மட்டுமே இருக்கும், இதனை ஈடுசெய் ஆழம் (௦௦10- 
06058110௦0 08001) எனலாம், இவ்வாழம் ஒரே நிலை 
யில் இல்லாமல், மாறுபட்டுக் கொண்டிருக்கும். தெளி 
வான வெப்பப் பகுதிகளில், ஈடு செய் ஆழம் 100 
மீட்டருக்கும் மேல் இருக்கும். ஆனால், நிலநடுக்: 
கோட்டின். வட தென் தொலைவு . அகலாங்கு 
களில் (012) 1211100685) வெப்பக் காலங்களில் கூட



776 ஆக்கவளம் (உற்பத்தித்திறன்) 

70 முதல் 60 மீட்டர் வரை அளவிலேயே ஈடுசெய் ஆழ 
மிருக்கும். குளிர்காலங்களில், இவ்வாழப்பகுதி நீரின் 
மேல்மட்டந்தான் எனும் அளவுக்கு நிலைமை மாறு 
படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. ர 

அதிக அளவில் ஒளி : புகுந்தால், . உற்பத்தி 
பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. குறிப்பாக, ஊதா (violet), 
புற ஊதா (118 910181) ஒளிக்கதீர்களால், தாவர 
நுண்மிதவையுயிர்களுக்குக் கேடுகளே வீளைகின் றன, 
'மதிய நேரத்தீல் ஆக்கவளம் குறைவதற்குக் காரணம் 
இத்தகைய . அதிக ஒளியே. அதனால்தான் .அதிக 
உற்பத்தி, மேல்மட்டத்துக்குப் பதிலாக, 5 - 20 மீட் 
டர் ஆழத்தில் உண்டாகின்றது. . ஒளியின். அளவு 
உற்பத்தியைப் பாதிப்பதைப் படம் (2) விளக்கு 
கின்றது. 

க்கவன அளவு 
(கராம் கார்பவில்-மனிக்கு) :- பட்ட ப 
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படம் 2. ஒளியளவும் ஆக்கவளமும் 

- வெப்பம், வெப்பம் அளவு : மீறினால் உற்பத் : 
BS திறன் குறைவுபடுகன்றது, ஒவ்வொரு வகை: 

நுண் தாவர மிதவையுயிரும், குறிப்பிட்ட வெப்ப ' 
நிலையில் நன்கு உற்பத்தி. செய்யக்கூடியது, : நில 

நடுக் கோட்டின் தொலை . அகலாங்குகளிலுள்ள : 
தாவர நுண்: மிதவையுயிர்கள் குளிர். நீரிலும், : 
வெப்பப் பகுதிகளிலும் (1101021 [681006) உள்ள தாவர : 
நுண் மிதவையுயிர்கள் வெப்பமுள்ள நீரிலும் அதிக - 
உற்பத்தி செய்வது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக்கவளத் : 
துக்கு வெப்பம் ஒரு நேரடிக்காரணியாக இருப்பது 
மட்டுமின்றி, மறைமுகமாக, நீரோட்டத்துக்கும், :நீர் 
எழுகைக்கும் (மற611102), நீர்க்கலப்புக்கும் (ஐ]1மஐ) 

முக்கிய காரணமா, ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒளிநிறை 
பகுதிகளில் புகவும், வெப்பம் காரணமாய் உள்ளது. 

- ஊட்டச்சத்துக்கள். . ஊட்டச்சத்துக்கள் ' பலவும் 
கடல் நீரில் உள்ளன. இவற்றுள் நைட்ரேட்டு, பாஸ் 
பேட்டு ஆகியவை முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள். (major 
nutrients) qu. நுண் தாவர மிதவையுயிர்கள் உட் 
டச்சத்துக்களை எடுத்துக் கொள்வதால் ' அவற்றின் 
அளவில் . தொடர்ந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. 
பாஸ்பேட்டை விட நைட்ரேட்டின் அளவு விரைவில் 
மாறுபடும், அதிக அளவில் தாவர நுண் மிதவையுயார் 
கள் உற்பத்தியாகிவிட்டால் ஊட்டச்சத்துகள் பெரு 
மளவு பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டன என்று பொருள் 
அப்போது ஊட்டச்சத்தின் .அளவ' மிகக் குறைந் 
ருக்கும்... 1 . 2 Tye, ௧ Sy, 2 tae bag * 

துண் மிதவையுயிர்கள் தொடர்ந்து மடிவதும் 
உற்பத்தியாவதும் இயற்கை. மடியும் மிதவையுயிர் 
கள், பெரும்பாலும் நீரின் அடிமட்டத்துக்குச் சென்று 
விடுவதால், சூரிய ஒளி நிறைபகுதியில், உற்பத்தியைத் 
தூண்டும் அளவுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் ' இடைப்ப 
தில்லை. இந்நிலையைத் “ தீர்க்ச, ஊட்டச் சத்து 
நிறைந்த அடிமட்டக் கடல் நீர் மேலெழும்புவதால், 
2எட்டச்சத்து மீண்டும் , ஒளி நிறை .பகுஇக்கு 
வந்து சேர்கின்றது. ஆறுகளில் ஒடிவரும்' நன்னீர், 
2உட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டு வந்து, 'அண்மைக் 
கடலைச் செழிப்பாக்குகின்றது. டயாட்டம்களில் (dia- 
10105) இசுச்சுவர் அமைய முக்கியத்தேவை சலிக்கேட்டு 
(64110816) ஆகும், இது 'ஆற்றுநீரிலும், உப்பாற்றிலும் 
அண்மைக் கடலிலும் அதிகமாகக் .காணப்படும். 

- நைட்ரேட்டு, பாஸ்பேட்டு, சிலிகேட்டு. ஆகிய 
அஊட்டச்சத்துகளைத்  தவிரச் லெ துண்ணூட்டச்சத் , 
துக்களும் (ஸர்0௦2 றா[ர1ச015) வேண்டும். அவை இரும்பு 
(iron), மாங்கனீசு (ற3ற2₹0656), கோபால்ட் (cobalt) 
ஆகியவை, . ஊட்டச்சத்துகளும், . எது அதிகமோ 
அதைப் பொறுத்து அமையாமல், எது குறைவாக 
உள்ளதோ அதன் அடிப்படையிலேயே : ஆக்கவளம் 
அமைவது குறிப்பிடத்தக்கது, ::;;.....,.. ் 

*. தாவர நுண் மிதவையுயிர்களின் இருப்பும் நுகர்வும். 
தாவர நுண் மிதவையுயீர்கள், விரைவாக உற்பத் 
தியாயினும் அவை குறுகிய ஆயுளால் இயற்கை 
யாக இறந்துவிடுகின்றன. மேலும்; :! உயிரி --நுண் 
மிதவையுயிர்களுக்கும் அவையே தொடர்ந்து" உண் 
வாகின்றன. -தவீரவும், கடலிலுள்ள : அனைத்து 
தாவரவுண்ணிகளுக்கும், குறிப்பாகப் பெரும்பாலான: 
மெல்லுட்லிகளுக்கும் அவையே உணவாகின்் நன. 
இதனால் ..ஏற்படும் அன்றாட . இழப்பு “கணக்கிடப் 
படாவிடினும் அதிகம் ஆகும். தாவர நுண் “மிதவை 
யுயிர்களின் அளவு. இவ்வாறெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப் '



படுகின்றது. இதனால், இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய 

ஆக்கவளம் குறைகின்்றதெனலாம். 

.. கார்பன்டை-ஆக்ஸைடு, கடல் நீரில், கார்பன்: 
டை. ஆக்ஸைடு லிட்டருக்கு 90 மில்லி கிராம் என்ற : 
அளவீல். உள்ளது. அண்மைக்கடலிலும் அதை 

யொட்டிய ஆழம் குறைந்த உப்பாறுகளிலும் இதன்: 

அளவு குறைவுபடலாமே தவிர, ஆழமான அல்லது 
தூரமான கடலில் அதிக அளவில் இருந்து எப் 
போதும் தேவைக்கேற்ப கிடைத்துக்கொண்டே இருக் 

இன்றது. எனவே, கார்பன் டை-ஆக்ளஸடு இல்லாத 

தனால் ஆக்கவளம் குறைவு என்ற நிலைக்கே இட. 

மில்லை. 

உற்பத்தித் திறனைக் கண்டறியும் முறைகள் 

ஆக்கவளம் பெருக, கடல்நீரில் கரைந்துள்ள கார் 

பன்..டை-ஆக்ஸைடு,ஊட்டச்சத்துக்கள், நுண் தாவர 

மிதவையுயீர்களிலுள்ள பசுங்கணிகங்கள் ஆகியவை 
காரணங்கள் ஆகும். ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உண் 

டாகும் முப்பொருள்களோடு(மாவுப்பொருள், புரதம், 

கொழுப்பு) நீரில் வெளியேற்றப்படும் ஆக்சிஜனின் 

அளவுகளை அலகுகளாகக் கொண்டு, கடலின் 

ஆக்கவளத்தை அறிய முடியும், ஆக்கவளத்தை அறிய 
உதவும் சில முக்கிய முறைகள் உண்டு. 

ப பபுட்டி , முறை அறிதல், ஒனியின்றி ஒளி 
சேர்க்கை இல்லை. தாவர நுண் மிதவைகளின் ஆக்க 

வளத்தை (உற்பத்தித் இறனை) ஒளிபுகும் - ஒளி 
புகா புட்டிகளால் (1122ம் and dark bottle technique) 

சோதனைகள் . நடத்தி . அறியலாம். . இம்முறை, 

1927ஆம் ஆண்டு கார்டர், கிரான் (Gaarder and 

Gran) ஆயை . விஞ்ஞானிகளால் . பயன்படுத்தப்பட் 

டது, இன்று, பரவலாகப் பயன்பட்டு வருகின்றது. 

பசுங்கணிகத்தால் அறிதல். நுண் தாவர மிதவை 

யுயிர்களில் பசுங்கணிகங்கள் (041௦10ற13116) உள் 

ளன. இவற்றுள், ஒளிச்சேர்க்கையில் முக்கிய பங் 

கேற்பது *ஏ' (a) எனும் பசுங்கணியமே; குறிப்பிட்ட 

அளவு நீரில் (எடுத்துக்காட்டாக ஒரு லிட்டரில்) எவ் 

வளவு பசுங்கணிகம் உள்ளது என்று கண்டுபிடித்து 

ஆக்கவளத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். ஏனெனில் 

பசுங்கணிகத்துக்கும் ஆக்கவளத்துக்கும் நேரடித் 

தொடர்புண்டு. ச் 

இம்முறைகள் தலிரக் கார்பன் 14 (014) நுண் 
தாவர மிதவையுயிர்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக் 

இடல், அவற்றின் அளவைக் கண்டறிதல், தாவர 

நுண்ணுயிர் மிதவைகளின் மாவுச் சத்தைக் கண்டறி 

தல், நீரில் கரைந்திருந்து, பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவைக் கண்டறிதல் போன்ற - 

் முறைகளாலும் ஆக்கவளத்தை அறியலாம். பொது: 

வாக, கார்பன் 14 (Ci) என்னும் முழை சிறப்பு 

ஒளிச். 
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உடையது. ஆயினும், அதிலும் பல குறைபாடுகள் 
உள்ளன என்பது கவனிக்கத்தக்கது, 

+. ஆக்கவளத்தில் '.. தாவர நுண்ணுயிர் மிதவைகள், 
. கடல்களில் கணக்கற்ற வகையான நுண் தாவர 
: மிதவையுயிர்கள் இருப்பினும், ஒவ்வொரு கடலிலும் 
", சில மிதவையுயிர்களே முக்கியமானவை; அவையே, 

வளம் ௨.ண்டாக்குபவையுமாகும். தமிழ் நாட்டுக்: 
கடற்கரைகளிலுள்ள இத்தகைய முக்கிய மிதவைகள் . 

் காளனோடிஸ்கஸ் (coscinodiscus), பிடல்பியா (6/4- 
dulphia), ஹெமிடிஸ்கஸ் (4௪ஈ74/220), டைட்டிலம் 
(20/82),ஸ்கெலிட்டோனீமா (5/:2/2/0727:2), ஆஸ்ட்டீ 
ரியோனெல்லா (85/87/0112//2), கைரோூக்மா (gyro- 
sigma), .yoxGon Aur (pleurosigma), & Con Agned 
(chaetoceros), ரைசோசொலினியா (rhuzisikebua) 
போன்றவையாகும், கடலின் ஆக்கவளத்தில் இவை 

. பெருமளவு பங்கை வகிக்கின்றன... 

-. அறிவியலின் ஒரு கால கட்டம் வரை நுண் 
பின்னல் துணியால் (6௦1112 2414) வடிகட்டப்படும் 
அளவுள்ள பெரும் நுண் தாவர மிதவையுயிர்களே 
(net plankton) ஆக்கவளத்துக்குக் காரணமானவை 
எனப்பட்டது. ஆனால் தற்போது அதி நுண் தாவர 
மிதவையுயிர்களே (௦20௦0017100141%1௦௦) பெருமளவு 
மொத்த உற்பத்திக்குப் (விழுக்காடு உற்பத்து வரை) 
பொறுப்பானவை என ஆய்வுகள் மூலம் அறியப் 
பட்டுள்ளது. கொச்சியிலுள்ள உப்பாறு, தமிழகத் 
தன் வெள்ளாறு, வங்கக்கடல் ஆசிய பகுதிகளில் 
மேற்கொண்ட . ஆக்கவள ஆய்வுகள் மூலம், 96 
விழுக்காடு வரையான : .உற்பத்திக்குக் எ: காரண 
மானவை இவையே என உறுதியாகியுள்ளது. 

இந்திய நீர்ப்பரப்புகளில் ஆக்கவளம், நமது நாட்டில் 
தூரக்கடல், அண்மைக்கடல்,கண்டத்திட்டுப் பகுதி, 
கழிமுகங்கள், சதுப்புநில நீர்ப்பரப்பு, பவளத் 

திட்டுப் பகுதி ஆகியவற்றில் உற்பத்தித் திறன் 
பற்றிய ஆய்வுகள் பல நடத்தப்பட்டுள்ளன. இவற் 
றால், தூரக்கடலைவிட ; அண்மைக் கடலிலும், 

அண்மைக் கடலைவிடக் கழிமுகங்களிலும், கழிமுகங் 
களைவிடச் சதுப்புநிலக் , காடுகளிலும் உற்பத்தித் 
இறன் அதிகமென்று கண்ட்றியப்பட்டுள்ள து, பொது 
வாக, நம் நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உற்பத்தி 
எவ்வாறுள்ளதென்பதை அட்டவணையில் காண்க 
(பக்கம் 778). 

ஆழம் குறைந்த அண்மைக்கடல், கழிமுகம், கழி 
நீர் (0௨0200) சதுப்புநிலக் காடுகளிடையே உள்ள 
உப்பு நீர் ஆகியவற்றை ஒரே காலத்தில் அராய்த்த 
போதும் சதுப்பு நிலக்காடுகளின் உற்பத்தித் திறனே 
ஒங்கியிருந்தது உறுதியாயிற்று, இங்கு கண்டறியப் 
பட்ட அதிக உற்பத்துத் திறன், கனமீட்டர் நீருக்கு, 
மணிக்கு 837 மில்லி கராம் கார்பன் ஆகும்.
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அட்டவணை 

Lv, எண், ஆய்வுப்பகுதிகள் - உற்பத்தித்திறன். 

3, பாக்நீர்ச்சந்து |. 95,0-2841 மி. கி, கார்பன் கனமீட்டருக்கு நாளுக்கு, 
2. அரபிக்கடல் 0.01-4.55 இராம் கார்பன் சதுர மீ, நாளுக்கு, ட்டர் 
3. வங்கக்கடல் * 0,01-2,16 | " ஞ் ் EES 
4, இந்தியப்பெருங்கடல் .0,07-3,78 wo ண ரு 

5, கழிமுகங்கள் 272-293 கராம் கார்பன், சதுர மீ UGH SHES 
6. பவளத்திட்டுக்கள் 3200-3000 ன ர ன ரர 
7... | கண்டத்திட்டுப்பகுதி . , 280. -.. ல : 

8. *மாங்குரோவ்” காடுகளின்' ன்ட் 5. ் Cp ee eg 
சதுப்பு நிலநீர் |. :50-836: மி, ௪, கார்பன், கனமீட்டருக்கு, மணிக்கு, 

உற்பத்தித் திறன் - ஓர் ஒப்பீடு, உலச முழுமை பாகச்சிதம்பரத்துக்கருகே ் விள பிச்சாவர மாங்கு 
யிலும் கூட உற்பத்தித் இறன் கனமீட்டர் .. நீருக்கு; 
நாளொன்றுக்கு 5 முதல் 5,000 மில்லிகிராம் கார்பன் 

என்ற அளவில் மட்டுமே உள்ளது, மிதவெப்பக்கடல் 

களிலும்(1200061816 9688) அழக் கழிமுகங்களிலும் உற் 
பத்தித் திறன் கனமீட்டர். நீருக்கு, நாளொன்றுக்கு 
3 முதல் 500 மில்லிகிராம் . அளவில் உள்ளது, சில 

ஆழமற்ற கழிமுகங்களில் . உற்பத்தித் '. இறனளவு 
நாளொன்றுக்கு 7725 மி, கிராம் : கார்பன். எனக் 

௪ண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. : : பிரேசிலில்... .: (015211) 
உள்ள சதுப்பு நிலக்காடுகளில், தரமற்ற 'அமில. 
நீரால் உற்பத்தித் இறன் : 9/க்கு. மேல்... இல்லை." 
ஆனால் நம் நாட்டுச் சதுப்பு நிலக்காடுகளில், குறிப் 

ரோல்” சதுப்பு நிலக்காட்டு * நீர்ப்பகுதி அதக ஆக்க 
வளத்துடன் : திகழ்கின்றது, இதற்கான . இயற்கைக் 
காரணங்கள் விரிவாக ஆராயப்பட்டு வெளியிடப் 
பட்டுள்ளன. : a 

ரத ர ர ர ன தீட்ட 

பருவ காலங்களும் : ஆக்கவளமும், ஆக்கவளம், 
ஆண்டு முழுவதும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. கட. 
லும் கடல் சார்ந்த இடங்களும், மற்ற காரணங்கள்". 
மட்டுமின்றி, ' நீரின் ஏற்றவற்றத்தாலும், நீரோட்டங் 
களாலும், தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுவதால், உற்பத் 
திக் திறன் காலறிலைகளுக்கேற்ப * மாறுபடுகின்றது, 
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படம் 3, காலத்திற்கேற்ம ஆக்கவள வேறுபாடு



நமது கடலில் காணக்கூடிய உற்பத்தித் திறனின் 
வேறுபாடுகளைப் படம் 3இல் காணலாம். ' 

படத்தில் சாண்பதுபோல், இந்தியாவின் கிழக்கு 
கடலோரப் பகுதியில் கோடைகாலத்தில் . உற்பத் 
இத் திறன் சிறந்து காணப்படுகின்றது. சனவரி 
முதல் அதிகரித்து வரும் உற்பத்தி, ஏப்ரலில் உச்ச 
நிலையடைகிறது, பின்னர் ஜூலை மாதத்திலும் உற் 
பத்தி உச்சநிலையடைகிறது. சூரிய ஒளியும் வெப்ப 
மும் குறைந்து, மேகமூட்டமுள்ள 'காலங்களில் உற் 
பத்தி குறைவுபடுகின்றது. இவ்வாறு,. மாறுபடும் 
காலங்களுக்கேற்ப, உற்பத்தித் திறனில் உள்ள மாறு 
தல்களை நமது கடல்களில் மட்டுமின்றி உலகெங்கும் 
காணமுடியும், ஆண்டுக்கு இரண்டு . கட்டங்களில் 
உச்ச (ற) . உற்பத்தித் திறன் உண்டாகும் நிலை 
நமது கடல்களுக்கு உரியது, 

இடத்திற்கேற்ப ஆக்கவளம். உலகன் , வெவ்வேறு 
தட்ப வெட்பப் , பகுதிகளிலும், அங்குள்ள தட்ப 
வெப்ப நிலைகளைப் பொறுத்து, ஆக்கவளம் வேறு 
படுகின்றது. சில கடல்கள் (எ-டு - சர்காசோ கடல்) 

சிறந்த உற்பத்தித் திறனுடன் வளம் மிகுந்தும், வேறு 
சில வறட்சியான : பாலைவனங்கள் : போல் வளம் 
குன்றியும் காணப்படுகின்றன. குளிர்மிகு. வட துரு 
வப் பிரதேசத்தில் (க௭௦(1௦ 221௦1) “ஆக்கவளம், ஆண் 
டுக்கு, ச.மீட்டருக்கு ஒரு கிராம் கார்பனுக்கும் 
குறைவு, வெப்பமண்டலக் கடல்களில் (201081 8688) 
இவ்வளம் ஆண்டுக்கு, ௪. மீட்டருக்கு 18 முதல் 50 
கிராம் வரை ௨ள்ளது.. நீர்க்கலப்பு நிறைந்த சர் 
காசோ போன்ற கடல்களில் ஆக்கவளம் 70 ரொம் 
வரையாகும், தென்துருவத்தையடுத்த பெரும் பனிப் 
upisefd (Antarctic region) ஆண்டுக்கு, ௪. மீட்ட 
ருக்கு 100 கிராம் வரை .-ஆக்கவளம் உள்ளது. மித 
வெப்பக் கடலிலும் துருவப் பகுதியை ஒட்டிய கட 
லிலும் (1600678(6 & $00-00181 seas). ஆண்டுக்கு 
ச,மீட்டருக்கு 7.0 முதல் 180 கிராம் கார்பன் வரை 
உற்பத்தி உயர்ந்துள்ளது. நிலநடுக் கோட்டின் வட 
தென் தொலைவு அகலாங்குகளில் . (]ஜூ 1&(/0ம- 
068) . ஆக்கவளம், நாளொன்றுக்கு, ௪. மீட்டருக்கு 
5 இராம் கார்பன் வரை .. உள்ளது. மேற்கூறியவை, 
பெருமளவு வேறுபாடுடைய பகுதிகளில் உற்பத்தித் 
Bow வேறுபாட்டுக்கு ஏற்ற எடுத்துக் காட்டுகள் 

ஆகும். ் 

் கடலின் ஆக்கம், உலகெங்கும் பரவியுள்ள கடல் 
களின் நுண்தாவர 'மிதவையுயிர்களின் உற்பத்தி 
34௮௩ 1010. மெட்ரிக் டன்கள் முதல் 3,0௩ 1015 
மெட்ரிக்: டன்கள் வரை உள்ளதாக வெவ்வேறு 

் காலங்களில், பல்வேறு ஆய்வாளர்களால் ovr SAU 
பட்டுள்ளது. இவற்றின் அடிப்படையில், கடலில் 
இருக்கக்கூடிய மீன்களின் அளவும் 30.4 ௩ 10 டன்க 
MT FEET EAL ILI Heit om GI இத்தகைய மீன்களின் 

- உற்பத்திக்குக் காரணமான. 
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நுண்தாவர மிதவை 
யுயிர்கள் கடலில் உற்பத்தியானால், அவை நுண் 
உயிரி மிதவையுயிர்களுக்கு உணவாகும் போது . 90 
விழுக்காடு இழப்புக்குள்ளாகி 100 கிலோ மட்டுமே 
விலங்கின் இறைச்சியாகின்றது. இதுபோல் நுண் 
உயிரி மிதவையுயிர்களை .மீன்கள் உண்ணும் போது 
மீண்டும் 90 விழுக்காடு இழப்பாக 10 கிலோ மட்டுமே 
மீனின் சதையாகத் தேக்க வைக்கப்படுகின்றது. இம் 
மீன்கள் சிறிய இன மீன்களாயிருந்தால் அவை பெரிய 

மீன்களால் உண்ணப்படுவதுண்டு. அப்போது, 
இச்சிறுமீன்கள் பெரிய மீன்களில் 1 இலோ சதையாக 
மட்டுமே நிலைக்கின்றன. இவ்வாறு, ஒன்று மற் 
றொன்றுக்கு உணவாகும் ஓவ்பிவாரு கட்டத்திலும் 
90 விழுக்காடு இழப்பு ஏற்படுகின்றது. சிறிய மீன் 
களை ௪ண்ணும் பெரிய மீனின் எடை ஒரு கிலோ 
ஆகவேண்டுமானால், தேவைப்படும் நுண் தாவர 
மிதவையுயிர்களின் உற்பத்தி 1000 கிலோ ஆகும். 

“வி, ௬, 

நூலோதி 

1, Sverdrup, H.u. et al., The Oceans - their phy- 

sics, chemistry and general biology, Asia 
Publishing house, Madras, 1961. 

2. Paul Bougis, Marine Plankton Ecology, North 
Holland Publishing Company, Oxford, 1976, 

3. Raymont, J.G.R., Plankton and Productivity in 
Oceans 2nd Edn. Phytoplankton, Pergamon 
Press, Oxford, 1980. 

4. Tait, R.V., Elements of Marine Ecology, 
Buttorworth, and Co., Wellington, 1968. 

5. Paul G, Falkowski, (Ed) Primary Productivity 
in the Sea; Plenum Press, London, 1980. 

6. Zeitzschel, B., (Ed) The Biology of the Indian 
் Ocean. Chapman & Hall Limited, Lendon. 1980. 

7. Moiseev, P.A., The living resources of the World 
Ocean, Keter Press, Jerusalem. . 1971. 

ஆக்குதிசுக்கள் 

out greg (higher plants) உள்ளமைப்பியலில். 
(௨0810113) அக்குதஇசுக்கள் (meristem or meristematic 
tissues) அவற்றின் வளர்ச்சியைப் பொ றுத்தமட்டில்





தோன்றும் காலந்தொட்டு அதன் செல்களிலிருந்து 
நேர்ச்சந்ததியாக உருவாகின்றது.'  புரோமெரிஸ்டத் 
இலிருந்து புரோட்டொடெர்ம், அடிப்படை ஆக்கு 
சு, புரோக்கேம்பியம் ஆகிய மூன்று முக்கியமான 
ஆக்குதிசுக்கள் உண்டாகின்றன. 

புரோட்டோடெர்மின் செயலினால் செடியின் 

எல்லாப் பாகங்களிலும் புறத்தோல் உண்டாகின்றது, 
புரோக்கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் செல் சந்த 
திகள் வேறுபாடுகளடைந்து நீரை எடுத்துச் செல்லும் 
அடிப்படை சைலமும் (primary xylem) 2 aoe 
எடுத்துச் செல்லும் சல்லடைக் குழாய்கள் (81272 
1ம்) அடங்கிய அடிப்படை ஃபுளோயமும் (primary 
Phloem) உண்டாகின்றன. 

குழல்மய இசுக்கள், புறத்தோல், பட்டை, ஆகிய 
வற்றைத் தவிர மற்ற எல்லா வகைத் திசுக்களையும் 
அடிப்படை ஆக்குதிசு உண்டாக்குகின் றது. ' வரிசை 
அக்குதிசுவின் 'செல்களுக்கிடை நிலையில் (horizon- 
*21) ஏற்படும் செல் பிரிதல்களினால் அதன் தோன் 

ல்கள் (0611981145) வரிசைக் கரமமாகவும், அடுக்கா 

கவும் ஏற்பட்டு இளந்தண்டுகளின் மையப் பகுதியி 
லிருக்கும் பாரங்கைமா (0816800143) உண்டாகின்து. 

இது இடைப்பட்ட ஆக்குதிசு கணுக்களுக்கு 
(nodes) அடுத்தாற் போலிருந்து  செயல்படுவதனால், 
இடைக்கணுக்களில் . (1016100085) திசுக்களுண்டாகி 
அவற்றில் நீள்போக்கு வளர்ச்சி, elongation) வேச 
மாக ஏ.ற்படுகின் றது. 

புரோக்கேம்பியம்' சிலவகை வாணிறங்ளையைல்து 
கேம்பியம் உண்டாகின்றது. அடிப்படை . குழல்மய 
திசுக்கள் புரோக்கேம்பியத்தினால் உண்டாக்கப் 
படுவதைப்போல பிந்திய குழல்மயத் திசுக்கள் கேம்பி 
யத்தினால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. மேன் மேலும் 
பிந்திய குழல்மய திசுக்கள் உண்டாகிக்கொண்டிருப்ப 

தனால் மரங்களில் குறுக்கு வளர்ச்சியும், கட்டைப் 
பாகமும் உண்டாவதற்குக் கேம்பியம் காரண 
அகன்றது. ட 

கார்க் கேம்பியம் அல்லது 1 தடெல்லோளன் கார்க், 
பிந்திய புறணி (௦018௩), பட்டை (021%) ஆகியவற்றை 
(மரங்களில் குறுக்கு வளர்ச்சி ஏற்படும்பொழுது) 
உண்டாக்குகின்றது. ர wo Et 

நாலோதி 

dy கோவிந்தராஜ.) எ. தாவர உள்ளமைப்பியல், 
..' தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 1970. 
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2. கோவிந்தராஜலு, எ, தாவர செல்களின் 
அண்மைக்கால ஆய்வுகள், தமிழ் நாட்டுப் பாட 
நூல் நிறுவனம், சென்னை, 1974. 

3. கோலிந்தராஜலு, ௭, மரங்கள், தமிழ்நாட்டுப் 
பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 19690, 

4. Esau, K., Plant Anatomy (II ed.), John Wiley, 
& Sons, New York, 1965, 

5. Foster, A. S., Practical Plant Anatomy. (IInd 
ed.). D. Van Nostrand Co., New York, 1949. 

ஆக்குலினா 
ம் 

ஆக்குவினிடே (௦00011010446) குடும்பத்தைச் சார் ந்த, 
இவ்வுயிரி மெல்லிய கிளைகளையுடைய பவளங்க 
ளைச் கொண்டது. இவற்றைத் “தந்தப் பவளங்கள், 
(ivory corals) stout, ஆக்குலினா ((0௦001108) நீர்க் 
குறைவான பகுதிகளில் வாழ்வன, ஆக்குலினா, ஒரு 
*தருவமைப்பு' (02001112) காலனியாக அமைகிறது, 
இதன் சீனாஸ்டியம் கெட்டியாகவும் மென்மையாக 
வும், துளைகள் அற்றும் இகழ்கிறது. கண்ணங்கள் 
அல்லது தீக்காக்கள் சுவாய்டுகளைத் தாங்கி வட்ட 
வராகவும் தனித்தனியாகவும் அமைந்துள்ளன. 

  

. ஆக்குலவினா | 

% 

சுவாய்டுகளைத் தாங்கிய கிண்ணங்கள், காலனி 
யான. தருவமைப்பு சுற்றிச் சுருள் சுருளாக அமைந் 
துள்ளன. இதன் உடற்சுவார்களில் நீண்டுள்ள ஸ்கிளி 
ரோசெப்டாக்கள் ($01678560186) : இருக்கின்றன.
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ஆக்சசோல் 

ஐந்து கரியணுக்களையும், இரு நிறைவுறாப் பிணைப் 
புகளையும் கொண்ட வேற்றணு வளையச் சேர்மங் 
களில் 1,3 வது இடங்களில் ஆக்சிஜனும், ஹைட்ரஜஐ 

னும் இணைந்திருந்தால் அவை ஆக்சசோல்கள் 
(௦5420169) எனப்படும். 

4 113 
sll Yo 

௦ 

ஆக்சசோல் நிறமற்ற, எளிதில் ஆவியாகற 
காரத்தன்மை குறைவான நீர்மம், இதன் 
கொதிநிலை 69-70, இது. நீரிலும் மற்ற கரிமக் 
கரைப்பான்களிலும் கரையக்கூடியது, பிரிடினைப் 
போன்ற நெடியுடையது, ஆச்சசோல்கள் வெப்பம், 
அமில, காரங்களால் அவ்வளவாக பாதிக்கப்படுவ 

தில்லை. ஆக்சசோலில் உள்ள. 4, 5 ஆம் கரியணுக் 
கள் . எளிதில்: ஆக்சிஜனேற்றம் நடக்கக் கூடிய 
இடங்களாகும். பிளாட்டினம் வீனையூக்கியைப் பயன் 
படுத்தியோ அல்லது சோடியம் ஆல்கஹாலைப் பயன் 
,படுத்தயோ ஹைட்ரஜனேற்ற வினை நிகழும்போது 
டெட்ராஹைட்ரோ பெறுதிகளோ (ஆக்சசோலி 
டின்ஸ்) அல்லது வேற்றணு வளையம் பிளவுபடுவ 
தால் உண்டாகும் பொருள்களோ கிடைக்கின்றன. 

பெறும் முறைகள். ௦ - ஹாலோக&ட்டோன்கள் 
அமில அமைடுகளுடன் வீனைபுரிந்து ஆக்சசோல் 
களைக் கொடுக்கின்றன. . எடுத்துக்காட்டாக 
புரோமோ அசெட்டோனுடன் அசெட்டமைடு வீனை 

புரிந்து 2,8-இருமீத்தைல் ஆக்சசோல் உருவாகிறது, 

1,000 “NH, 
| + | 
பேடை .COCH, 

¥ 130°C 

“11 ப் + HBr + H,O 

CH, 

cceanGanBiGemenact  கார்பாக்சிலிக் அமிலங் 
களின் அம்மோனியம் உ௨ப்புகளுடன் வினைபுரியும் 
போது ஆக்சசோல்கள்' கிடைக்கன் றன. 

  

| ட ௩ 001, 
க சேத ் we 

ர 

Rj 

R, 

நூலோதி a 

1. . McGraw-Hill Encyclopadeia of Chemistry, Fifth 

Edition, McGraw-Hill Book: ‘Company, New 
York, 1983. 

2. Finar, LL., Organic Chemistry, Vol. 1, Fourth 
reprint, ELBS, London, 1982. 

ஆக்சம்மைட்டு 

ஆக்சம்மைட்டு (௦௩௧௧௰1(6) என்ற * கனிமம் செஞ் ' 
சாய்சதுரப் படிகத் .: தொகுதியில் படிகமாகறைது. 
இதன் .. வேதியியல் உட்கூறு அம்மோனியம் :ஆக்ச 
Gor_@ (ammonium oxalate) (NH,), C,Q,. 2H,O. 
படிகங்கள் வெள்ளை நிறமாயும் பட்டக வடிவமா 
யும் அல்லது செவ்விணைவடிவப்பக்கப்பட்டகமாயும் 

அடியிணை வடிவப் பக்கத்தில் (001) குறைவான 
கனிமப் பிளவு கொண்டும் காணப்படுகின்றன. இது 

மிருதுவானது. இதன் அடர்த்தி 1,48 ஆகும், எளிதில் 
உருகும் தன்மை உடையது. இதன் படிக விளக்க 
அச்சுகளின் விகிதங்கள் முறையே a:b: c=0. 78: 
2: 0, 37 ஆகஉள்ளது. இது நீரில் கரையும். 

இது ஒளியியலாக எஇர்கைறைல் கனிமம்ப்இதன் 
ஒளியியல் அச்சுத்தளம் செவ்விணைவடிவ பக்கமாச 

(100) . உள்ளது. இதன் ஒளியியல் அச்சுக்கோணம் 
(00110 8௩181 80216) 277, 62 ஆகம். . இக்கனிமத்தன் 
ஒளி விலகல் எண் விரைவொளி அச்சுக்கு 

(vy) 1.585 ஆகவும் மெதுஒளி அச்சுக்கு (௦) 
1.439 ஆகவும் இடையொளி அச்சுக்கு (9) 1.547 
ஆசுவும் உள்ளது. இதன் ஒளி விரவல் தெளிவானது. 
நீல ஒளி அச்சின் நீளம் (௦) சிவப்பொளி அச்சின் 
நீளத்தை வீட (5) அதிகம் (52), 

இது பெரு (எ நாட்டிலுள்ள குணாப்பி © 
(Guanape) இவுகளில் குனோ (Guano) என்ற 
இடத்தில் இடைக்கிறது. , ~



நூலோதி 

1. Ford, W.F., Dana’s Text Book of Mineralogy, 
4th Edition, Wiley Eastern Limited, New Delhi, 

~ 1985.06 0 ன் 

2. Winchell, A.N., Winchell, H., Elements of Opti- 
cal Mineralogy, 4th Edition, Wiley Eastern 

ம் Private Limited, New Delhi, 1968. 

ஆக்சாலிக் அமிலம் 

இது இருகார்பாக்சிலிக் அமில வரிசையில் முதலா 
. வது ஆகும். ஆக்சாலிக் அமிலம் : (0811௦ 8014) ஒரு 

.திண்மப் பொருள், இதன் உருகுநிலை 107,500. 
189,550 வெப்பநிலையில் இது சிதைவுற்று உருகும், 
இரு .நீர் மூலக்கூறேறிய (dihydrate)  syaerods 
அமிலத்தைக் கவனமாக உலர வைத்து' இதனைப் 

பெறலாம். ் ன 

02 -O-H 

O=C-0O-H 

ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் உப்புகள் (ஆக்சலேட்டுகள்) 
இயற்கையில் . எங்கும் நிறைந்துள்ளன. எடுத்துக் 
காட்டாகப் பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சலேட் 
(௩110,0,) : ஆக்சலிஸ் G@uwvs (oxalis family) 
தாவரங்களிலும், “கால்சியம் " ஆச்சலேட் (0%௦,0,) 
யூகோலிப்ட்ஸ் 'மரப்பட்டைகளிலும் உள்ளன. ட aaa take roe oo 

சோடியம் ஆக்சலேட்டானது,' மரத்துகள்களை 
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் சேர்த்து கருக்கும் 
போது : கிடைக்கிறது, : சோடியம் ஃபார்மேட்டும் 
இதேபோல் : 4000 : வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜன் 
சூழலில். வெற்றிட உருக்குதல் (180013. 7151௦0) மூலம் 
பெறப்படுகிறது, சுக்ரோஸ் (sucrose) அல்லது 
ஸ்டார்ச்சை : நைட்ரிக் அமிலத்தைப்  ' பயன்படுத்தி 
ஆக்சிஜனேற்றம் (0௦௩1021100) செய்வதால் ஆக்சாலிக் 
அமிலத்தை நேரிடையாகப் பெறலாம். 

நீர்த்த கந்தக அமிலம் ஆக்சாலிக் அமில உப்பு 
களுடன் : வினைபுரியும்போது அஆக்சாலிக் அமிலம் 
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.ஆக்சாலிக் அமிலம் நெசவுத் 
தொழிலிலும் -தோல் தொழிலிலும் நிறம் நீக்கும் 
பொறரளாகப் பயன்படுகிறது. அல்லைல் ஆல்கஹால், 
ஃபார்மிக் அமிலம் அகிய தயாரிப்பில் ஒற்றை கிளிச 
ரைல் ஆக்சலேட் பயன்படுகிறது. இந்த அமிலம் அடர் 
கந்தக ' அமிலத்துடன் : வெப்பப்படுத்தும் போது 
சமஅளவு கார்பன் மோனாக்சைடும் (00) கார்பன் 
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டைஆக்சைடும் (60,) கிடைகின்றன. இந்த அமிலம் 
எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் தன்மையுடைய 
தாகையால் இதன் அளவைப் பொட்டாசியம் பெர் 
மாங்கனேட்டைப் பயன்படுத்தி முறித்தல் சோத 
னையின் (181100) மூலம் கண்டறியலாம். 

நூலோதி 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 

Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
- York, 1983, து 

ஆக்சின்கள் 

தனிப்பட்ட ஓர் உயிரினங்களிலிருந்து எண்ணற்ற 
செல்களினாலான உயர்வகைத் தாவரங்கள் வரை 
உள்ள எல்லா உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கும், 
வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கும் அடிப்படைக் காரணம் 
அவற்றில் நுண் அளவில் காணப்படுகின்ற ஒரு 
வகை வேதிப்பொருளாகும். இது செடியின் ஒரு 
பாகத்திலுண்டாகி மற்றப் பாகங்களுக்கு எடுத்துச் 
செல்லப்படும் பொழுது, அவற்றின் வளர்ச்சியை 
ஊக்குவிக்கவும் அல்லது தடைப்படுத்தவும் செய் 
கின்றது. அயிரினங்களிலெல்லாம் இயற்கையாக 
(௦க1யக1/9காணப்படுகின்ற இவ்வகை வேதிப்பொருள் 
களுக்கு ஹார்மோன்கள் (101063) என்று பெயர், 
இதுபோன்ற செயல்புரிகின்ற செயற்கை கரிமச்சோர் 
மங்களுமுண்டு (01234010 0000000௦08), இவை ஆக்சின் 
கள் (212105), அல்லது வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் 
(growth regulators) அல்லது சீராக்ககள் என பொதுப் 
படையாகக் கூறப்படுகின்றன, 

வரலாறு. ஹார்மோன்கள் தாவரங்களிலிருக்கின் 
றன என்ற உண்மை புல் கருத் தண்டுஉறை (coleop- 
1116) ஒருபக்கமாக ஒளியைநாடி வளைந்து வளர்வது 
லிருந்து ricer (Darwin) 1881 ஆம் ஆண்டு 
அறிவிக்கப்பட்டது. கருத்தண்டுஉறை நுனியிலுண் 
டான ஹார்மோன் ஒருபக்க ஒளியினால் எதிர்பக்கத் 
திற்குக்வதாவது நிழல் பகுதிக்கு) கடந்து "சென்று 
அங்கு :அதஇக அளவில் செல்களைக் தோற்றுவிப்பத 
னால் இந்த வளைவு வளர்ச்சி (௦111 லாராக1பரக) ஏ ற் 
படுகின்றது என்ற இப்பரிசோதனையின் வாயிலாக 
நன்கு அறியப்பட்டது. மேலும் கருத்தண்டு உறை 
யின் நுனியை “அகற்றிய பிறகு வளைவு வளர்ச்சி ஏற் 
படுவதில்லை.எப்படி இருந்தபோதிலும், ஹ்ர்மோன் 
செயல்படுவதற்கு அவை உண்டான பகுதிகளிலிருந்து 
வேற்றிடங்களுக்கு எடுத்துச்செல்லப்.பட வேண்டும். 
ஹார்மோன்களின் கடத்தல் '(122050010) குறிப்பிட்ட
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சில முறைகளில்கான் ஏற்படும், அதாவது, இவை 
நுனியிலிருத்து கீழ்நோக்கியும் ஒருமணி நேரத்தில் 
3 செ.மீ. தூரமும் செல்லும் இயல்புடையது. ஆனால் 
பல செயற்கை ஆக்சின்கள் இவ்வாறு . துருவங்கள் 
நோக்கி கடப்பதில்லை. எதிர்ப்புறங்களுக்கு ஹார் 
மோன்கள் கடப்பது, துகள் பரவுதல் (01805108) 
அல்லது சைலம் (௩916௦0) திசுவின் மூலம் ஏற்படு 
கின்றது. 

உயிரியல் வல்லுநர்களின் "கூற்றுப்படி, கீழ்க் 
காணும் வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் இருக்கின்றன. 

1. ஆக்சின்கள் செல்களில் நீள்போக்கு வளர்ச் 
சியை (6100281100) ஏற்படுத்துகின்றன. 2, சைட் 
டோக்கைனின்கள் (0940111068) 

(cell divisions) உண்டாக்குகின்றன. 3, எத்திலீன், 
(6109106) தண்டுகள், வேர்கள், ஆகியவற்றில் ஒத்த 
வளர்ச்சியையும், பெருக்தத்தையும் ஏற்படுத்து 
Slot OG). 4. SOviunc sot (inhibitors) வளர்ச்சியைத் 
தடைப்படுத்துகின் றன. 5. கிப்பரில்லின்கள் (giffore- 
1105) நாற்றுத் தண்டுகளின் நீள்போக்கு வளர்ச்சியை 

யும், குறிப்பாகக் குட்டையாக இருக்கின்ற செடிகளை 
உயரமாக வளரச் செய்வதற்கும் பயன்படுகின்றன. 
6. ஃபுளோரிஜன்கள் (110112608) பூக்களைத் தோற்று 
விக்கக் கூடியவை. இவற்றின்: வேதியியல் தன்மை 
இத்தகையது என்று கூறுவதற்கில்லை. இருந்தபோதி 
௮ம் இவையெல்லாம் வளர்ச்சி . தொடர்புற்ற மாறு 
தல்களில் வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு வகை 
யான மாற்றங்களை மேற்கூறப்பட்ட் செயல்களுக்கு 
மாறாக ஏற்படுத்துவதுண்டு. ன்ட் க? 

ஆக்சின்கள் இண்டோல் அசெட்டிக் அமிலத்தை 
(184௦16 806110 8010) ஒத்திருக்கின்றன. இப்பரில்லின் 
கள், கிப்பரில்லிக் அமிலம் (211216811௦ acid) போன்ற 
இரு டெர்ப்பினாய்ட்கள் (01112600145) வகையைச் 
சார்ந்தது, சைட்டோக்கைனின்கள், ஸியாட்டினை 
(268110) ஒத்த அடினின்கள் போன்றவை, ., .. :; 

இண்டோல்-3-அசெட்டிக் அமிலம் (1&&)பெரும் 
பாலும் எல்லா உயர்வகைத் தாவரங்களிலும் இயற் 
கையாகக் காணப்படுகின்ற ஒருவகை. ஆக்சினாகும் 
என்ற உண்மை 1946 ஆம் ஆண்டு வரை .மெய்ப் 
பிக்கப்படவில்லை. பார்லி (227௭ sativa 2.) - நாற்று 
களில் இண்டோல் அசெட்டிக் அமிலம், இண்டோல்- 
3-அசெட்டாமைட் (indole - 3 - acetamide), இண் 
டோல்-3-பைரூவிக் அமிலம் (1௦4௦16-3-0ரர11௦ acid), 
எதில் இண்டோல்-3-அசெட்டேட்டு( ethyl-3-indoleace- 
tate), Beir GemGe- 3 - அசெட்டில் அஸ்ப்பார்ட்டிக் 

<9 Dlevib(indole-3-acetyl aspartic acid 7) இண்டோல்-3- 
அசெட்டோ நைட்ரில் (10௦16-3-80610 117116) எனப் 
பல சேர்மங்களிருப்பதாகத் தற்காலத்தில் அறியப் 

செல் பிரிதல்களை, 

பட்டுள்ளது. இந்த இண்டோலிக் வகைச் சேர்மங் 
கள் மட்டுமல்லாமல் இண்டோலிக் அமிலப் பிரிவைச் 
சேராத வேறுபல இயற்கை ஆக்சின்களும் இருக்கக் 
கூடும் என்று ஆராய்ச்சிகளின் வாயிலாகத்: தெரிய 
வருகின்றது. இந்த வகையில் இண்டோல் அசெட்டிக் 
அமிலம் என்பது தாவரங்களிலிருந்து பிரித்து நன்கு 
அறியப்பட்டதாகும், இது நுனிவேர்ப்பகுதிகள், 
மொட்டுகள், இலைகள், மகரந்தம், கனிகள், விதை 
கள் ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றது, பொதுவாக 
விரிவடைவதற்கு முன்பு, விரிவடைந்து வரும் தாவர 
உறுப்புகளின் செல்களும் வீரியத்துடன் வளர்ந்து 
வரும் மொட்டுகளும் ஆக்சின்களின் ' இருப்பிடமாக 
இருக்கின்றன. அப்9௫க் அமிலமும் (8901810 2௦14 
4) தாவரங்களின் எல்லாப் பாகங்களிலும் பரவி 
இயற்கையாகக் . காணப்படுகின்ற ஒழுங்குக் கட்டுப் 
படுத்திகளில் ஒன்றாகும், இது உ இர்தல், வளர்ச்சியை 
தடைப்படுத்துதல், மொட்டுக்களின் உறக்கநிலை 
(8௦30), ; விதை முளைத்தலைக் கட்டுப்படுத்து 
தல், இலைத்துளைகளை  (5(00814) மூடச்செய்தல் 
ஆகிய செயல்களைப் புரிசன்றது. இது .செல்களி 
அள்ள பச்சையத்தில் (௦101001358) உண்டாகன் றது. 
அப்சிசிக் அமிலத்தின் : அதிகரிப்பினால் காய்கள் 
உண்டாவது தடைப்படுகின்றது தாவரங்களும் 
அவற்றின் : பல்வேறு உறுப்புகளும மு. துமையடை 
கின்றன; பச்சையம் சீரழிகின்றது, டா . 

செயற்கை ஆக்சின்கள். செயற்கை முறையில் பல 
அக்சின்கள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கன்றன.: (எ.கா. 
இண்டோல்- 4 பியூட்ரிக் அமிலம் (indole-3-butyric 
acid “IBA); ஆல்ஃபா - நாஃபதலின். :அசெ:டடிக் 
Seb (aenaphtholene acetic acid: NAA);: 2-4 
இருகுளோரோஃபீனாச்சி . அசெட்டிக் : அமிலம் 
(2-4-dichlorophenoxy acetic acid:2-4-D); Sitio 
நாஃப்தாக்சி அசெட்டிக் அமிலம் (8 naphtoxyacetic 
acid 1105), இயற்கை . ஆக்சின்களின் செயலைச் 
செயற்கை ஆக்சின்களின் செயலுடன். ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்கும்பொழுது இயற்கை ஆக்சின்கள் துருவக் 
கடத்தல் மூலம் மற்றதைவிட அதிக .அளவில் எடுத் 
துச் செல்லப்படுகின்றன. மேலும் செயற்கை ஆக்சின் 
களின் செயல் இயற்கை ஆக்சின்களின் செயலை 
வெவ்வேறு அளவிற்கு ஒத்திருக்கின்றது. 

் ஆக்சின் செயல், இதன் செயலைக் குறித்துப் பல 
கோட்பாடுகள் (theories) கூறப்பட்டிருக்கின்றன. 
ஆனால் எந்த ஒரு கோட்பாடும் ஆக்னால் உண் 
டாக்கப்படுகின்ற பிளவுகளைப் பொறுத்து உண்மை 
யுடன் ஒத்திருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆக்சின்கள் 
இயற்பியல் (01351081), வேதியியல் (chemical) «fener 
களைச் செல்களிலும், இவற்றிற்கு அப்பாற்பட்ட 
அமைப்புகளிலும் (ஸம்0611ய142) ஏற்படுத்துகின்றன. 
இவற்றின் விளைவாக, செல்களைப் பொறுத்த
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இக்கனிமம் முச்சரிவுத்தொகுதியில் படிகமாகிறது. ஆக் 
சினைட்டின் (811116) படிசு அச்சுக்களின் விகிதங்கள் 

௨2%; ௦0, 4921:1:0, 4797 ஆகும். குற்நுசசிற்கும், 
(3), நிலையச்சிற்கும் (௦) இடைப்பட்ட கோணம் (8) 

௫ 9]? 52* என்றும் நீள் அச்சிற்கும், நிலையச்சிற்கும் 

இடைப்பட்ட ()/கோணம் 82 54' என்றும் குற்றச் 

ற்கும் 'நிலையச்சிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் ( 6) 
79132: என்றும் கணித்துள்ளார்கள். “: இது அலு 

மினி௰ம், கால்சியம், மற்றும் வெவ்வேறு விகிதத்தில் 
படிகத்திற்கு படிகம் மாறுபட்டு காணப்படக்கூடிய 
வெவ்வேறு அளவு இரும்பும், மாங்கனிசும் கொண்ட 
போரோசிலிக்கேட்டு ஆகும். @s (Ca, Mn Fe*), 

Al, BO, [51, 0] OH என்னும் , வேதியியல் உட் 
“IY UI 

கூறை ண்ட லாகும், இதைச் சுருக்கமாக %,, Ry 
8; 610, என்று கூறலாம். இதன் படிக : அமைப்பு 
510, மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்ட நாற்பக்க பிளப் 
புறு வடிவம் கொண்ட SiO, மூலக்கூறுகளால் ஆன 

வளையம் : போன்ற அடிப்படை கட்டமைப்பைக் 

கொண்டது. தனித்தனியாக உள்ள '(81, 0): வளை 
யங்களும் க], 10, மூலக்கூறு தொகுதிகளும் இரும்பு, 

அலுமினியம், கால்சியம் போன்ற அயனிகளால் 

கட்டப்படுகின்றன. அவற்றில் Si, O,, வளையங்கள் 
ஒன்றுக்கொன்று இணையாக அமைந்து குறு இணை 

வடிவுக்கு (040) இணையான பக்கத்தை உருவாக்கு 
கின்றன. இவற்றில் நான்கு தொகுதிகள் சேர்ந்து 
இரட்டை : எண்முக :வடிவத்தைப் பெற்ற: க்1, 00 
உடனும், அடுத்து நான்கு தொகுதிகள் இதைப் 
போன்ற வடிவமுடைய 6 0, - (011), உடனும் 
சேர்ந்து படிக கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. 

இப்படிகங்கள் பொதுவாக அகன்று கூர்மையான 

ஓரங்களை உடையவையாகவும், இயற்கையில் 
அவற்றின் படிக அமைப்பில் வெவ்வேறு உருவங் 
களைக் கொண்டும் காணப்படும். , இவை . திண்மை 
நிலையிலும், தாள்படலம் . போன்றும். ட மணி 
கள் போன்றும் காணப்படுகின்றன. இதன் குறுஇணை 
வடிவப் பக்கத்திற்கு (010) .... இணையான . கரிமப் 

  

  

பிளவுகள் தெளிவாக அமையும். இவை ங்கு : முறி 
வைப் பெற்றிருக்கும்: . நொறுங்கும் - தன்மையுடை 
யவை, இதன் கடினத்தன்மை '6,5 முதல்? வரை 
மாறும்,, இதன் அடர்த்து. 39,27 முதல் 9,209 வரை 
உள்ளது என்று கணித்துள்ளார்கள், கண்ணாடி 
போன்ற மிளிர்வும், கிராம்புப் பழுப்பும் பிளம்ஸ் 
பழ நீலமும் (ற1॥-6112) முத்துப் போன்ற . சாம்பல், 
தேன் போன்ற மஞ்சள், பச்சைக்: கலந்த மஞ்சள் 
ஆகிய நிறங்களைக் கொண்டவைகளாக. இக்கனிமங் 
கள் காணப்படும். இவற்றின் உராய்வுத் துகள்கள் 
நிறமற்றவையாகும்... 

fas ல க ் 
moi 1 

இதன் படிகங்கள் தளி ஊடுருவும் தன்மையி 
லிருந்து மித ஒளிக்கசிவுத் தன்மைவரை உள்ள பல 
ஒளி இயல்புகளைப் பெற்றவையாசுக் காணப்படும், 
இவற்றின் பல...திசை அதிர் .நிறமாற்றம் மங்கிய 

நீலமாக மாறும் ' இயல்புடையது, இது ஓளியிய 
லாச ' ஓர்: எதிர்மறைக்கனிமம். : 'மெது விரைவு 
ஒளி அச்சுத் தளமும், விரைவு ஒளி அச்சும் (24) 

ஏறத்தாழ கூம்புப் பட்டகத்திற்கு (111) எதிர்சமமாக 
காணப்படும். இதன் ஒளி அச்சுக்களுக்கு இடைப் 
பட்ட கோணங்கள் இதன்: வேதியியல் அமைப்பிற்கு 
9Hu மாறுபடும், மெது;.விரைவு ஒளியியல் ' அச்சுக் 
களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (215. 655 முதல் 70° 
வரை அமையும். . இவ்வொளி . அச்சுக்களுக்கு ஏற்ப 
சிறிதளவு மாறுபட்டும் காணப்படலாம், இருப்பினும், 
பொதுவாக .விரைவு : ஒளி அச்9ிற்ரு (%) இணை” 
யான அடர்த்தி எண்: (௦), 1,678; இடை ஒளி. 
இயல் அச்சிற்கு (1) இணையான அடர்த்தி எண் 
(8), 1.685 என்றும் மெது ஒளியியல் அச்சற்கு (2) 
இணையான அடர்த்தி எண் (9) 1,688 என்றும் 

கூறலாம். இவற்றின் படிகங்களின் வெவ்வேறு பக்கங் 
கள் வெவ்வேறு மின்னியல்புகளை ஒரே இடத்தில் 

காண்பிக்கக் கூடியவைகளாகக் காணப்படும், நுண் 
நோக்காடியின் 8ழ் இக்கனிமங்களை இவற்றின் 
கூர்மையான கோடாரி போன்ற படிக அமைப்பை 

யும், தெளிவான பக்க விளிம்புகளையும், மிகக் 
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குறைந்த ஒளி வீலகல் எண் இடைவெளியையும். 
அதிகமான ஒளியியல் அச்சுக். கோணங்களையும், 

ஒற்றைக் , சுனிமப்பிளவுத் தன்மையையும் வைத்து 
ஏனைய கணிமங்களிலிருந்து எளிதில் பிய்த்துக், காண. 

முடியும்... |. 

இக்கனிமங்கள் திரானைட்டு அல்லது டயா 
Guow (diabase) போன்ற பாறைகளில் உள்ள குழி 

களில் காணப்படும். மேலும் சுண்ணாம்புப் படிவு 
களும், கார அனற் பாறைகள் எரிமலைச் குழம்பு 
களால் om: டருவப்படும்பொ முது ' அருவாகும் 

தொடுகைமாற்றவட்ட eventaci (contact aurec]) 

பகுதிகளில பீரிஷினைட்டு (prehnite); சோயிசைட்டு. 

(201116), 'டாட்டோலைட்டு (datolite), டூர்மலின் , 

(tourmaline), : ஆக்டினோலைட்டு (actinolite), கால் 

சைட்டு (021016) போன்ற கனீமங்களுடன் தொடர் 

புற்றுக் . காணப்படுின்றன.:இவை டாஸ்மேனியா 
நாட்டிலுள்ள ரோஸ்பெர்கு (1508960212), ஐப்பான் 
நாட்டிலுள்ள ஒபிரா (0௦11ய),பிரான்சு நாட்டிலுளள 
இருஸ்டோலஃபே. (05(00116), -சுவிட்சர்லா்ந்தி. பள்ள 

emf (Uri), Gar garry (0௦1ம்0),அமெரிக்காவில் 

பெத்லவேம் (81/20), கலிஃபோர்னியா போன்ற 

இடங்களில்: அதிகமாக காணப்படுகின்றன. 7H ஆர 

a Be ee girs, இர. 
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ஆக்சிஜன் ன oe Le Cues BiB 

, இது வளிம் நிலையில் உள்ள ஒரு தனிமம், இதன் 
அணு எண்:8, அணு எடை 15,994. இது புவியின் 
மேல் பரப்பில் ௮தகம் ' கிடைக்கும்' ' தனிமம்." இது ” 

, உயிரினங்கள் சுவாசிக்கவும், பல்வேறு வேதி வினை 
கள் "நிகழவும் காரணமாக உள்ளது. இதன் எலெக்ட் 

ரான்: அமைப்பு மீறு இணைதிநன் (அணுவது : 
எண்) 2.” ் ; a a” 

as 

21.௧. 2-2௦ ௮. 

, ஆக்சிஜன் 707 

இவ்வளிமம் 1774இல் ஜோசப் பிரிஸ்டிலி (7௦5601 
Priestley) cron ஆங்கில அறிவியல் அறிஞரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது; 1787இல் பிரெஞ்சு வேதியியல் 
வல்லுநர்களால் *ஆக்சிஜன்' (௦3/20) என்று பெய 

ரிடப்பட்டது. (ஆக்சிஜன் என்ற சொல்லுக்கு அமில 
மாக்கி என்று பொருள்.) அக்காலத்நில், இத்தனி 
மத்தின் ஆக்சைடுகளான கந்தகத்தின் ஆக்சைடுகள், 
நீரில் - கரைந்து அமிலங்கள் உண்டாக்கும் முறை 
அறியப்படடதால் இதற்கு ஆக்சிஜன் என்று பெயரிட் 
டனர். அனால் அமிலங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆக்கி 
ஜன் இல்லை. இப்பொழுது தனிமங்களின் ஆக்சிஜன் 
கொண்ட. அமிலங்கள் ஆக்சிஅமிலங்கள் (oxyacids ) 

என்று அழைக்கப்படுகின் றன. : 

கிடைக்கும் விதம், புவியில் மணல், நீர் ஆகிய 
வற்றில் 49.5 சதவீத எடை விகிதத்தில் இது 
உள்ளது; நீரில் 88,814 சதவீத எடை விகிதத்திலும், 
உலர்ந்த காற்றில் 20,946 சதவீதக் கனஅளவு விகி 

தத்திலும் உள்ளது, இத்தனிமம் மூன்று ஐடீசாடோப் 

புகளாகக் (15010083) காணக்கிடைக்கின்றது. இதில் 
99,749 சதவீத ஆக்சிஜன்-16,0,037 சதவீத ஆக்சிஜன் 
17, 0.204 சதவீத ஆக்சிஜன்-18 உம் உள்ளன. இயல் 
பான நிலையில் ஆக்சிஜன், 0, என்ற ₹இரு அணு” 
(0181014௦) 'மூலக்கூறாக உள்ளது. 

சுவாசிததல் போன்ற அ£யிரியல் நிகழ்க்திகளால் : 

வளிமண்டலத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக 

ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த போதிலும் 

geléGeréene (photosynthesis) போன்ற வேறு 

வகை உயிரியல் நிகழ்ச்சிகளால் ஆக்சிஜன் காற்று 
மண்டலத்தை மீண்டும் வந்தடைகின்றது. எனவே 
வளி மண்டலத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு ஓரே சீரான 
நிலையில் உள்ளது. 

ஆக்சிறன்-14, ஆக்சிஜன்-15, ' ஆக்சிஜன்-109 
என்ற இதன் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள்: (28010- 
active isotopes) துகள் முடுக்ககளைப் (particle 
8௨௦௦81878(025) பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனால், ஐசோடோப்புகள் குறைந்த அரை ஆயுள் 
களை (half-life ற311005) உடையவை.  : ் 

இது தனிம வரிசை அட்டவணையில் VIA 
தொகுதியில் உள்ளது. இதன் அயனியாகும் ஆற் 
றல் (101458110௩ ஐ௦161181) 814 கிலோ -கலோரி/மோல் 
ஆகும். எனவே இது எளிதில் எலெக்ட்ரான்்களை ' 
இழப்பதில்லை. இத்தொகுதியில் உள்ள மற்ற தனி: 
மங்களை விட இது மிக அதிகமான  அயனியாகும் 
ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. அலோகமான (௨௦0-06141) - 
இத்தனிமத்தின் பண்புகளுடன் “இதே : தொகுதியில் 
உள்ள மற்ற தனிமங்களை ஒப்பிட்டு தோக்கும் 
போது, இதன் எலெக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் மிகவும்.' 
அழகும், , இத்தனிமத்தின் கெணிக்கற்றுப்பா ரதயத் 

ன
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(outer orbit) ஆறு எலெக்ட்ரான்களே . உள்ளதால், 
மேலும் இரண்டு எலெக்ட்ரான்களைக் கவர்ந்து 

நியான் வளிமத்தின் 'எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் 

பெறும், 'எனவே இதன் ஆக்சிஜன் . ஏற்ற நிலை “2 
ஆகும். இதனால் இத்தனிமம் 05-” அயனியாக "எளி 
தல் மாறும், இத்தனிமத்தின் எலெக்ட்ரான் கவர் 

ஆற்றல் “மிக அதிகமாக இருப்பினும், ஃபுளுரின் 
மோனாக்சைடு (50) என்ற; சேர்மத்தில் இது 2 
நிலையில் இருப்பது குறிப்பீடத்தக்கது.  ,71& தொகு . 
தியில் உள்ள மற்ற தனிமங்கள் போல் அல்லாமல், 
இதில் காலியான -ஆர்பிட்டால்கள் (0-0101418) 
இல்லை. இத்தொகுதியில் உள்ள' ஆக்சிஜனும், கந். 
தகமும் மட்டுமே, பா லிஆக்சைடுகளையும் (polyoxides) 

பாலிசல்ஃபைடுகளைய்ும் (0013501011068) தருகின் றன. ' 
கந்தகத்தைப் போலவே இது புறவேற்றுமை உருவங் 
களாக (3110110065) உள்ளது... அவை 0, 0 இரு. 

ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்து ஆக்சிஜன். மூலக் . 

கூறையும், மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்து 
ஓசோன் (௦2056) மூலக்கூறையும் தருகின்றன, இத் . 

தொகுதியில் உள்ள மற்ற தனிமங்கள்... போல் அல் 

லாமல் இது ஹைட்ரஜன் பிணைப்பையும் (hydrogen 
5௦00) ஏற்படுத்தவல்லது, :.. : a 

தொழில் முறையில் தயாரித்தல், சாஜ்றைல் இளிர 
வித்து, நீர்மமாக்கிப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு . 
(8220110081 018(11181100) உட்படுத்துவதனால் பெரும. 
ளவில் , ஆக்சிஜன் தயாரிக்கப்படுகிறது.. காற்றில். 
உள்ள "தேவையற்ற. கார்பன் . டைஆக்சைடு, நைட்ர 
ஜன் போன்ற வளிமங்களை நீக்கி ஆக்சிஜன் தயாரிக் 
கப்படுகிறது. காற்று உலர வைக்கப்பட்டுப் பின் 

குளிர்விக்கப்பட்டு, அதில் ௨ள்ள. கார்பன் டைஆக்:: 

சைடு வளிமம் நீக்கப்படுகிறது. இவ்வளிமம் , 30. 

வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு (6100501611 pressure) 

    

நிறமற்ற, சுவையற்ற, . 

வணையில் ,கொடுக்கப்பட்டுள்ள் ன, 

உந்தப்பட்டு, இணைக்கப்பட்ட, ' பிஸ்டன் (piston) 
இயக்கப்படுகிறது, இவ்வேலையைச் செய்வ தற்கான 

ஆற்றலை, அது தன்னிடமே இருந்து எடுத்துக் 
கொள்வதால் காற்றின்: வெப்பநிலை : குறைகிறது.” 
இம்முறைக்கு ஜுல்-தாம்சன் விளைவு (௦016-71௦௩: 
son effect) என்று பெயர். இம்முறையை மீண்டும் 
மீண்டும் செய்யும்போது, காற்று படிப்படியாகக், 
குளிர்ச்சி அடைகிறது. இப்போது குறைந்த கொது 
நிலையை உடைய நைட்ரஜன் (77.3 1$)நீர்மமாகிறது. 
எஞ்சியிருக்கும் காற்ழை மேலும் பிஸ்டன் இயக்கத் 

திற்கு உட்படுத்தும்போது, இது . வெப்பநிலையை 
இழந்து 90. 04” 8இல் நீர்ம , ஆக்சிஜனாக (liquid | 

oxygen) மாறுகிறது. . இவ்வாறு காற்றில் இருந்து, 
பெருமளவில் ஆக்சிஜன் பெறப்படுகிறது. ப ப்பு 

எடுத்துச் . ‘Geiss, - குழாய்கள் மூலமாகத் 
தேவையர்ன இடங்களுக்கு : ஆக்சிஜன் எடுத்துச் 
செல்லப்படுகிறது. இதை இம்முறையில் ஓர் தொழிற் 
சாலையில் பல பாகங்களுக்கு எடுத்து ச், Beware, 

Ep ay டல ரில ii 

2. சுமார்: + 10% வரை. நீர்ம நிலையில் இது எடுத் 
தச் - செல்லப்படுகிறது... குளிர்விக்கப்பட்ட, அரிதிற் 

கடத்திகளால் (semiconductor) @ewwliniw தொட் 
டி.களில் நீர்ம' "ஆக்சிஜன் வைக்கப்பட்டுத் தேவையான 
இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. 

3. சுமார் 1% வரை அதிக அழுத்தத்தில். உருளை: 
களில் எடுத்துச், செவப்பு வெது. க OP 

‘ be wd nts Pu lash ve 3} 

"இயல்புகள். இது. இயல்பான வெப்பதிலையில் 
மணமற்ற வளிமம். குளிர்... 

விக்கப்பட்ட நைட்ரஜன்' நிறமற்ற நீர்மமாக மாறு. 
வதுபோல் அல்லாமல், இது வெளிறிய நீலத் திரவமாக 
மாறும். இதனை 219₹0--க்குக் ' குளிர்வித்தால், நீலங் 
கலந்த வெண்மையான தஇண்மப் பொருளாக மாறும். 
இது காந்த ஈர்ப்புத் தன்மை (paramagnetic) உடை 

யது."' கொதிநிலை (ஒரு : வளி “மண்டல ! அழுத்தத் 
தில்) 782, 950; 0” யேல் ஒரு வளி மண்டல 'அழுத் 
தத்தில், இதன் அடர்த்தி 1, 4890; ஐசோடோப்பு 
களைக் கண்டறிவதற்கு முன், ஆக்சிஜன் அணு எடை, 
16. 0000 என அறியப்பட்டு, இதன் அடிப்படையில் 

மற்ற தனிமங்களின் அணு எடை கணக்கிடப்பட் 
டுள்ளது. இது மிகவும் குறைந்த அளவு நீரில் கரை 
யும். காற்றை விடச் சற்றுக் கனமானது. இதன் 
மேலும் , சில, இயல்புகள். பக்கம் 1898இல். அட்ட ் 

, வேதிப் , பண்புகள். ் இது. நன்கு ன உ 
தனிமம், மந்த வளிமங்களைத்' தவிர: மற்ற தனிமங்.. 

களுடன் வினைபுரிந்து, நிலைத்த ஆக்சைடுகளைத் , 

- தரும், இந்த ஆக்சைடுகளைப் பெறுவதற்கு அந்த a
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பண்புகள் மதிப்பு. 
  

: ஆரம் 

அடர்த்தி 
இண்மம் ~ 

் நீர்மம் ' 

வளிமம் 

ஒப்படர்த்தி (காற்று - 1) 

நிலைமாறு வெப்பறிலை (011(10௨] 10 6₹81076) 

நிலைமாறு அழுத்தம்: 

கரை திறன் c க ’ 

குளிர்ந்த நரல் 

சுடு தரில ௩ 

ஆணால் a 

சகபிணைப்பு 
.. அயனிப்பிணைப்பு ் 

அயனியாக்க ஆற்றல் (1001521100 00(6ய(141) 

முதல் எலெக்ட்ரான் 

“ம,27 கி/பரு செ.மீ (உருகு நிலையில்) - 

“1.14 சி/பரு செ.மீ (கொதிநிலையில்) 

1.105 

4.89 (00C இல் பரு செ.மீ.[10௯1 கரைப்பானில்) 
மனி care இல் ரு. செ.மீ./10.ஐ1 கரைப்பானில்) 

- (106°C) 

- 2.78 ் » (25௦0) 

0,66 % 

1,40 5 

| 13.614 Garo Qaeir     
' மான முறைகளிலேயே பெறப்படுகின்றன. 

... இரண்டாவது எலெக்ட்ரான். 

3,429/லிட்டர் (00 இல்) 

—118.8°C * 

49,7 * வளிமண்டலம் 

35.146 ,,   
  

பட sai, வ ணல்வ ம் சம.அடர்த்தியைக் கொண்டிருக்கும் வெப்ப, அழுத்த நிலைகளில், 

சந்தத் 2 தனிமங்களை, ஆக்கிஜனுடன். வினைப்படுத்தி 
னாலே: போதுமானது, எனினும் தங்கம், வெள்ளி, 

பிளாட்டினம், ஹாலோஜன் ஆக்சைடுகள் மறைமுக 

அஇலினைபுரியும்” தன்மையைப் 
அதிக வெப்பநிலையில் வினை 

அன்னன், 
பெற்றிருப்பினும், 
-புரிவஇல்லை. 'ஆக்சிஜனின் வினைகள் பொதுவாக 
“வெப்பம் உமிழ் Menorasena (exothermic reaction) 
இருப்பதால், வினை ஒன்றைத் தொடங்கிவிட்டால், 
அது எளிதில். தொடர்ச்சியாக நடைபெறும், 

அக வினைபுரியும் தன்மை கொளி கார 
உலோகங்களும் (1& தொகுதி உலோகங்கள்) “கார 
மண் . உலோகங்களும் (11& தொகுதி தனிமங்கள்) 
மூலக்கூறு ASA eo வினைபுரிந்து பெராக்சைடு 
களைக் கொடுக்கின்றன. (எ.கா.) ' சோடிய 

'பெராக்சைடு,பேரியம் பெராக்சைடு, மதநத ean 

_ பிளாட்டினம், வெள்ளி, தங்கம் போன்ற உலோ 
கங்களைத் தவிர ஏனைய தனிமங்களுடன் ஆக்சி 
ஜன் வினைப்படுகிறது; ஆனால் மேற்கூறப்பட்ட 
உலோகங்களும் குறிப்பிட்ட நிலைகளில் வினைபுரி 
கின்றன. 

"1. ஆக்ிஜெனின் வெளிச்சுற்றில் இரு எலெக்ட்ரான் 
“கள் நுழைவதால் ஆக்சைடு அயனி (0₹-) உண்டா 

, கிறது. அதிக வினைபுரியும் உலோகங்களுடன் ஆக்சி 
- ஐன் இணைந்து அயனிப்பிணைப்பை (1001௦ bond) 
உண்டாக்குகிறது, இப்பிணைப்பின் போது உலோக 
அணுக்களிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் ஆக்சிஐனுக்கு 
மாற்றப்படுகின்றன. குறைவான வினைத்திறன் 
கொண்ட உலோகங்கள் அலோகங்களுடனான ஆக் 
சிஜனின் பிணைப்பு வலிமையான அயனிப் பிணைப் 
பாக இருப்பதில்லை, ' 

உலோகங்களுடன் ஆக்சிஜன் வினைப்பட்டு



790 ஆக்சிஜன் 

. ஆக்சைடுகள் உண்டாகும் போது வெப்பம் வெளியி 
_ டப்படுகிறது(6௩௦(067ம1௦),இவ்வாறு வெளியிடப்படும் ~ 
வெப்பத்தை வைத்து (அது துல்லியமான அளவாக 
இல்லாமல் இருந்தால் கூட) உலோக-ஆக்சிஜன் 
அணுக்களுக்கிடையே உள்ளபிணைப்பின் வலிமையை 
(strength) அறியலாம்.சல அலோகங்கள் வெப்பத்தை 
உட்கொண்டு ஆக்கிஜனுடன் . வினைபுரிகின்றன. 
இவற்றில் பிணைப்புகளின் திறன் குறைந்து காணப் 
படுகிறது. இத்தகைய ஆக்சைடுகள் நிலையற்றன 

. வாகவம்அதிக வேதுிவினைத்திறன் கொண்டவை 
யாகவும் இருக்கன்றன. கீழே அட்டவணையில் சில 

். தனிமங்களின் சேர்மமாகும் வெப்பம்(06815 of form- 
் ௨100) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, எதிர்குறி (62811946 

் 8120) வெப்பம் வெளியாதலைக் குறிக்கிறது. 

யும் கொடுக்கிறது. 

  

சேர்மமாகும் வெப்பம் 

    வினைகள் :!' -: (௫, கலோரிகள்/மோல்) 

4Na +O, -» 2Na,0* - 49,7 
‘l2Mg +O, -» 2 MgO - 79.9 
‘l4 Al + 30, -> 2 Al,0, = 65.3 
‘| Si +O, ௮. 50, ~ 513° ° 
[கந 4+ 50, 4 P,O,, -36 . 

_|2 Cl +70, 200, + 4.53 
‘| S$ +0, > SO; ~ 17.7 
‘l2 Hg+ O, - 2 HgO _- 10.8 

1204 80) -- 200, ~ 23.1 
13 Fe + 20, —> Fe, - 33.4   

. உலோக-அலோகங்கள் 

  

* சாதாரண. நிலைகளில் Na,O, 
கொள்ளலாம்.   உருவாவதாகக்| :   
  

ஆக்சைடுகளின் சில பொதுப். பண்புகள் &மே 
-கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. IA உலோகங்களின் sane அணுக் 
களின் பருமனுக்கேற்ப உருகுநிலைகள் குறைகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக 0 வின்-. உருகுநிலை, Na,O 

- உருகுநிலையைக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளது. 
இதேபோல் வலுவான அயனிப் : பிணைப்பைக் 

; கொண்ட இரட்டை 'ஆக்சைடுகளின் ‘(binary oxides) 

உருகுநிலைகள் , சகபிணைப்பு . இரட்டை ஆக்சைடு 
“களை விட அதிகமாக இருக்கும். (௭,கா.)112,0230.. 

2. IA, IIA, IIA போன்ற | "தொகுதியிலுள்ள 
-வினைத்திறன்மிக்க உலோக ஆக்சைடுகள், அலோக 
ஆக்சைடுகள் அல்லது இடைநிலை ' உலோசங்களின் 
{transition metals) ஆக்சைடுகளை விட வெப்ப 
முறையில் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டவை. 
கன உலோகங்கள் (68873 16818) அது ஆக்சிஐ 

,தீனிமங்கள்) 00), N,O 

“வினைபுரியும் போது :“ஆக்சைடுகள் 

னேற்ற நிலையில் (0814211400 81816) வெப்பத்தாற் 
சிதைந்து ஆக்சிஜனையும், குறைந்த ஆக்ஜெனேற்ற 

்... நிலைகொண்ட அஆக்சைடையும் கொடுக்கின்றன. 
(எ.கா.) 1120 வெப்பத்தால் சிதைவுறும்போது 
முதலில் 1120 வையும் பின்னர் 112ஐயும் ஆக்சிஜனை 

அதி ஆக்சிஜனேற்ற . நிலை 
கொண்ட கன உலோகங்களின் ஆக்சைடுகள் சிறந்த 

. ஆக்சிஜன் ஏற்றிகளாகச். (07ம01610த 826ா16) செயல் 
படுகின்றன. ் 

3. 'அதிவினைத்திறன் கொண்ட ' உலோகங்கள் 
் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனுடன் உயர் வெப்பநிலையில் 
. வினைப்பட்டுப் பெராக்சைடுகளைக் கொடுக்கின் றன, 

Sr + O, — S10, 

_ 4. கரைசலில் வினைத்திறன் மிக்க ஆக்சைடுகள் 
. நிறமற்றவையாக உள்ளன; ஆனால் பெரும்பாலான 
இடைநிலை உலோகங்களின் கரைசல்கள் நிறம் 

் பெற்று விளங்குகின்றன. உலோக ஆக்சைடுகளின் 

நீரியல் கரைசல்கள் காரங்களாசவும் (அல்லது 017- 
. கொண்டவை, அலோக ஆக்சைடுகளின் நீரியல் 

கரைசல்கள் அமிலங்களாசவும் , (அல்லது11* கொண் ் 

ட டவை) உள்ளன. 

5. தனிம வரிசையில் ‘A* தொருகிலய்ச் சார்ந்த 
.ஆச்சிஜனுடன் _ சேர்ந்து 

ஆக்சைடுகளைக் கொடுக்கின்றன; அவற்றின் ஆக்சிஜ 
Ger pm Hen அவ்வுலோக-அலோகங்களின் தொகுதி 

. எண்ணைக் (2ா௦மற number) கொண்டதாக உள்ளது. 

எடுத்துக்காட்டாக, ய Be,B (IA, IIA, யாக் தொகுதி 
ம “]1 நார 

தனிமங்கள்) 148, 0, - 880, ற,0,ஆக்சைடுகளைக் 
கொடுக்கின்றன. 6, 14, 5, ௦, (IVA,VA,VIA தொகுதி 

( IV *, நர... அழ... 
50, :. Cl, 0, 

ஆக்சைடுகளைக் கொடுக்கின் நன, இத்தொகுதி எண் 

அதி ஆக்சிஜனேற்ற நிலையையே குறிக்கின்ந து: 
குறைந்த ஆச்சிஜேற்ற ee ஆக்சைடு 

. களும் உள் ளன. 
பனிப்ப ட்டு பட 5 cr 

“எரிதல் "முவறயில் ' ஆக்கிறன் சேற்களுடன் 
“பொதுவான 

விளை Rages | உள்ளன.” noe as * ; 

30, + 2118 > 280, 4. 2H.0 , 

கரியும்," கரியைக் கொண்ட. பிற் 'சேர்மங்களும் ஆக் 
Ages சூழலில் இறிது அதி வெப்பநிலையில் கார்பன் 
“டைஆக்சைடையும். . நீரையும் கொடுக்கின்றன. 
(எ. கா.) மரம் (000) பெட்ரோலியப் பொருள்கள் 

(petroleum products), ஆல்கஹால்கள். (alcohols). 

 இவ்வெரிதல் ' வினையில் உண்டாகும் வெப்பத்தை



மின்சாரத்தை உண்டாக்க தேவைப்படும் நீராவியைப் 
பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தலாம், 

(எ. கா.) மரம் 

mo 1104௨ + 6n 09 ன் 6௩ 00 + 5n H, 0 

4 வெப்பம் 

ட த, பெட்ரோலியம் அல்லது வாயு "(exams 

வே.டி அள்லது இயற்கை வளிமம் 010 

2 Cis பு 25 Os ஆ 16 COs + 18 H,O + 

- . வெப்பம் 

ப: நே 40, > CO, +2 H,0 4 வெப்பம் 

3. ஆல்கஹால் 

௬ CO, + 3 H,0.+ 

வெப்பம் 
C,H,OH + 3 0, 

4, கரி (கல்கரி (coke), Rodel (60)  அல்லது- 
கிளர்வூட்டிய afl (charcoal) 

2040 ஆ BO ee Seite 

20010, 2 200, 4 வெப்பம். 

no கரி, - ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் 

கொண்ட சில சேர்மங்கள் ஆக்சிஜனேற்றச் சூழ் 

நிலையிலேயே எரிந்து ஆக்சைடுகளைக் கொடுக் 

இன்றன, இவ்வினைக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் 

அச்சேோர்மங்களிலிருந்தே பெறப்படுகிறது. சிறு அதிர்ச் 

யைக் கொடுத்து இவ்வினைகளைத் தாண்ட 

முடியும். இத்தகைய : சேர்மங்கள். வெடிமருந்து 

களாகப் .' பயனாகின்றன. . (௪..கா.) கிளிசரைல் 

மூநைட்ரேட் (நைட்ரோகிளிசரின்), - மூநைட்ரோ 

டொலுயீன் (டி. என், டி). 

குறைந்த ஆக்ஜெனேற்ற நிலைகளைக் கொண்ட 

உலோக அலோகங்களின் ஆக்சைடுகள் ஆக்சிஜனுடன். 

வினைப்பட்டு அத ஆக்சிஜனேற்ற நிலை. கொண்ட 

டை னை அறிவாக , 

௨01040 > 2011௦ 

rR 8௦42௦௮ நர் O10 

me Pb Ho +0, + PbY oO, 
Py 

இய கையில் கிடைக்கும் ஆக்சைடுகளான 

ஹேமடைட்டு(16,0,), மேக்னடைட்டு (Fe,0,), 

மினா: (Al,O,), மகச்னீசியா : (1820) போன்றவை 

இரும்பு அலுமினியம், மக்னீசியம் போன்றவற்றின் 

ஆக்சிஜன் 791 

தாதுப்பொருள்களாக விளங்குகின்றன, இலேசான 
உலோகங்களின் .ஆக்சைடுகள் வேதுத்:. தொழிலகங் 
களில் காரங்களாகப் பயன்படுகின்றன. 

உலோகவியல் பயன்கள் 

உலோகவியலில் (361811ம1ஜ4) பயன்படும் முறை 

களான உருக்கிப் பிரித்தல் (061102), மீத்தூய்மைப் 
படுத்துதல் (7£(14ஈ2)) உலோகங்களை வெட்டுதல் 

(cutting), பற்றவைத்து இணைத்தல் . (welding) 
போன்ற பல்வேறு முறைகளில் ஆக்சிஜன் பெரிதும் 

பயன்படுகிறது. 

உருக்குதல். ஊளரதுலையைப் (01854 107806) பயன் 
படுத்து, உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக்கும்போது, 
உலோகமும் ஆக்சிஜனும் 7:1 என்ற விகிதத்தில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆக்சிஜனுக்குப் பதிலாகக் 
காற்றைப் பயன்படுத்தினால் 7:4: 5 என்ற விகிதத் 
தில் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு, தேவையற்ற 

நைட்ரஜன் நிறைந்த காற்றைப் பயன்படுத்தும் 

போது உலையில் வெப்பம் வீணாகும். உலையில் 
இருந்து பொடிநிலையில் உள்ள தாதுவும்எரிபொரு 
ளும் வெளியே எடுத்துச் செல்லப்பட்டுச் சுற்றுப்புறச் 

சூழலும் மாசுபடும், 

உலோகங்களை மீத்தூய்மை செய்தல், பொதுவாக 
உலோகங்களில் உள்ள, எளிதில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 
அடையக்கூடிய, அசுத்தங்களான கந்தகம், ஆர்சனிக்) 

கரி போன்றவற்றை நீக்க உருகிய உலோகக் கலவை 
வழியாக ஆக்சிஜனைச் செலுத்தலாம். இத்தத்துவம் 
பெசுமர் மாற்று உலையில் (1965560627 ௦00101101] 
பயன்படுகிறது. ஆக்சிஐனுக்குப் பதில் காற்றைப் 
பயன்படுத்தினால், மேற்கூறிய இடையூறுகள் நேர்ந்து 
உலையைத் திறன் குறைந்ததாசு மாற்றிவிடும், பெசி 
மார் உலையில் ashen பயன்படுத்தும் முறை 
1951 இல் ஆஸ்திரிய நாட்டைச் சார்ந்த லின்ஸ்(1.102), 
டோனவிட்ஸ்(0.0௦8௱112) என்ற இருவராலும் அறி 
முகப்படுத்தப்பட்டது. இம்முறை எல்ஃடி (1) 
முறை எனப்படும். ் cot 

உலோகங்களை வெட்டுதலும் பற்றவைத்து இணைத் 
தலும். ஆக்சிஜன் - அசெட்டிலீன் வளிமம் கலந்த 
எரிவிளக்கின் மூலமாக உலோகங்களை வெட்டவும் 
பற்றவைக்கவும் இயலும். அசெட்டிலீன் எரியும் 
போது தோன்றும் வெப்பத்தால் உலோகம் ௨௬௫), 
வெட்டுவதற்கு வாய்ப்புத் தோன்றும், 

வேதியியல் பயன்கள் .. 

பல்வேறு வேதிவினைகள் ஆக்சிஜனைப் பயன். 
படுத்தி அமைந்துள்ளன. 

௯.



792 ஆக்சிஜன் 

- ஹைட்ரோகார்பன்களைப் பகுதி ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 
அடையச்செய்தல், இயற்கை வளிமம் ' அல்லது பெட் 
ரோலியப்பொருள் ஆக்சிஜனுடன் : சேர்ந்து எரியும் 
போது முதலில் வெப்பத்தால் சிறு மூலக்கூறுகளாக 

உடைக்கப்படுகின்றது. : இச்சிறு. - மூலக்கூறுகள், 
மேலும் ஆக்கிஜனுடன் வினைபுரிந்து, கார்பன் டை 
ஆக்சைடையும் நீரையும் தரும். இவ்வினைகளில் ஆக் 
சின் கவனமாகச் சேர்க்கப்பட்டு, உறைகலவையைப் 

பயன்படுத்தி, வினையை எந்நிலையிலும் நிறுத்தலாம். 
இவ்வினையில் மீத்தேன் வளிமம் .எரிந்து, எத்திலீன், 
புரோப்பிலீன், எத்திலீன் ஆக்சைடு ன இரு சோ்மங் 

களைத் தருகிறது. 

ட. கரி, அல்லது ஹைட்ரோகார்பன், தேவையான 
அளவு ஆக்சிஜனில் எரிந்து கார்பன் மோனாக்சைடும் 
ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்த கலவையைத் தரும். இதனை. 
மூலப்பொருளாகக் கொண்டு, மெத்தனால், ஆக்ட் 
டேன் போன்ற பயனுள்ள சேர்மங்களைத் தயாரிக் 
கலாம். மேற்கண்ட வளிமக் கலவையில் இருந்து' 
ஹைட்ரஜனைப் பிரித்து, ஹேபர் . முறையில் . நஹ 
process) அம்மோனியாலைத். . Osa oe 

தயாரிக்கலாம். ர ரர ரனில் ஐ 

. நிறமிகள் தவ்ரித்தல்,  டைட்டேனியம், ஆக்சைடு 
என்ற வெண்மை நிறமியும் (pigment), கருங்கரி 

(carbon black) cream agit Hou, சிறந்த நிறம் 
தரும் பொருள்கள் ஆகும். இவற்றைத் . தயாரிக்க, 
இவற்றின் மூலப்பொருள்களுடன் தேவையான 
அளவு ஆக்சிஜன் சேர்த்தல் வேண்டும். இ 

"நீர்ம எரிபொருள்; 'விண்வெளிக் 'கலன்களில் எரி 
பொருளாகப் ' பயன்படும் பொருள்களில் நீர்ம ஆக்சி 
ஜன் முதன்மையானது. இது மண்ணெண்ணெய் 
அல்லது பெட்ரோலியப் பொருளுடன், . எரிக்கப்படு 
Ams. இந்த எரிபொருலள எடுத்துச் செல்வதும், 

பயன்படுத்துவதும் மிகவும் எனிது, 3000 டன் எடை 

யுள்ள சனி, அப்பெல்லோ விண்கலங்களில் 2090 டன் 
நீர்ம. ஆக்சிஜன் ' 'எடுத்துச்' செல்லப்பட்டது, விண். 
வெளி ஆராய்ச்சிக்கு மட்டும் இனமும் சுமார். “1000 

டன் நீர்ம ஆக்சிஜன் பயன்படுகிறது. 

உயிரியல் பயன்கள். உயிரியல் வினைகள் அனைத் 
தும் 1 ஆக்சிஜனைக் கொண்டே: Bene Gui BBs Den. 
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் விண்வெளிப் : பயணம்.. விண் வெளியில் - பயணம் 
செய்பவர்கள் தங்கள்.' மூழுத்தேவைக்கான. ஆக்சி 

ஜனை உ.ர௫ளைகளில்.: எடுத்துச். , செல்லுகிறார்கள். 
இதுபோல் மிக அதிக உயரத்தில் பறக்கும் இராணுவ 
விமானத்தில் பயணம்... செய்பவர்கள் ஆக்சிஜன் 
உருளைகளைப் பயன்படுத்துவர். ஆழ்கடலில் நீந்து 
பவார்களும் தேவையான : ஆக்சிஜன் - “உருளைகளை 
எடுத்துச் செல்வர். 3 ப்ப 

மருத்துவம், இதய நோய் போன்ற நோய்களை 
உடையவர்களின் உடல் நலத்தைக் காக்க மருத்துவ 
மனைகளில் ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்படுவதைக் காண 

லாம். இவ்வாறு வழங்கப்படும்போது, காற்றில் 

இருந்து நோயாளி பெறும் ஆக்சிஜனைக் காட்டிலும் 
15 மடங்கு அதிகமான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்... இத 
னால் தோயாளி எவாிப்பது எளிதாகும். 

கழிவுப்பொருள் Rao. 'உயிர்ப்பொருள்களில் 
கழிவுப்பொருள்களை விரைவில் நீக்கித் தூய்மையான 
சூழ்திலையைத் தோற்றுவிக்க, ஆக்சிஜன் பயன்படு 
கிறது. : கழிவுப் பொருள்கள் தேங்கியுள்ள ஓடை 
அல்லது ஆற்றுப்பகுஇகளில், ஆக்சிஜன் வளிமம் 
செலுத்தப்படுகிறது. . இவ் ஆக்சன்... பாக்டீரியாக் 
களையும் கழிவுப் பொருள்களையும் மிகவும் விரை 
வாகச் சிதைக்கின்றது. இதனால் விரைவில் கழிவுப் 
பொருள்கள் மறைந்து தூய்மையான சூழ்நிலை 
தோன்றுகிறது... “ro 

கு தொழிற்கூடங்களில் ஆக்சிஜன் பயன் கள். பல்வேறு 
தொழில் துறைகளில் ஆக்சிஜன் ., பயன்படுகிறது; 

கண்ணாடித் தொழில். - கண்ணாடி தயாரிப்பில் 
பெரும்பங்கு வ௫க்கும் தனிமங்களில் ஆக்சிஜனும் 
ஒன்று, கண்ணாடி, தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருள் 
கள் . ஆக்சிஜன். அடங்கியவையே. ' ஆகும். "மேலும் 
மூலப்பொருள்களை' உருக்கவும், தேவையான | அடி வில் 
பெறவும் ஆக்சிஜன் பெரிதும் அக்விறது. , aa 

he சுரங்க க வேலை. கடினமான: தாதுப்பாறைகளை, 
உடைக்க, , : ஆக்சிஜனுடன் , மண்ணெண்ணையும் 
கலந்த . சுலவையைப் உபயன்படுத்தும் : எரி அடுப்பு 
(யாற) பயன்படுகிறது. இந்த எரிஅடுப்பில் பாறை' 
களைச். GO, செய்தால், பாறை. இளக்கமுற்று, வெடி 
மருந்துகள் வைக்கத் ” தேவையான: துளையிடம். 
கிடைக்கின்றது. இம்முறையில், துளையிடுதல், துளை 

யிடும். கருவிகளைப். பயன்படுத்தித் துளையிடுதலைக் 
காட்டிலும்”: "சாலச்சிறந்தது; எளியது; கிரானைட்டு 
(granite) போன்ற அனையன் - படிவங்களையும் இம் 
முறையில்தான் '' உடைத்து" “எடுக்கின்றனர். : மேற் 
கண்ட எரிஅடுப்பைப்பயன் படுத்தி. டாக்கோளைட்டு 
(180001(8) - போன்ற” இரும்புப் “படிவங்களையும் 
உடைத்து எடுக்கலாம். இம்முறையில், கற்களை 
உடைத்துத் தேவையான... வடிவத்தைப் - பெறலாம்.. 
பொருத்தமான ஆக்சிஜன் - . மண்ணெண்ணெய் எரி 
அடுப்பைப் பயன்படுத்தி, திறமையான. கலைஞர் ஒரு 
வரால் சிலையைக் கூட வடிக்க Award. 
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சிமென்ட்) தொழிற்சாலை  இத்தொழிலின்.. மூலப், 
பெய்ருளான சுண்ணாம்புக்கல், ஜிப்சம் '" (ஜஐூற5ற) 
போன்றவை -.:: ஆக்சிஜன் . ,சேர்மங்களே , ஆகும்ஃ



இவற்றை இயந்திரங்களினால் பொடிசெய்து, சுழல் 
அடுப்பில் வைத்துச் சூடுசெய்ய. ஆக்சிஜன் பயன்படு 
கிறது. : இவ்வாறாகப் பல்வேறு தொழிற்கூடங் 
களிலும் ஆக்சிஜன் ஓர் இன்றியமையாத் தனிமம் 

அகும், 

கண்டறிதல் 

I, கொள்ளிக்குச்சி (wooden வண்டினம் 

பற்றியேரியச் செய்யும். இதன். பண்பால் இவ்வளி 
மத்தை எளிதில் கண்டு கொள்ளலாம். நைட்ரஸ் 
ஆக்சைடு ணை oxide) வளிமத்திற்கும் இப்பண்பு 
உண்டு, ‘ 

2. நைட்ரிக் ஆக்சைடு - 'வளிம்த்துடன் வினை 
புரித்து, செம்பழுப்பு நிறமுடைய நைட்ரஜன் பெராக் 
சைடு வளிமத்தை வெளிவிடும். "இச்சோதனை ( மூலம் 

ஆக்சிஜனை நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வளிமத்தில் இருந்து 
வேறுபடுத்தி அறியலாம், ப ட்ட. 

3: மேலும், கார நிலையில் உள்ள பைரோகலால் 
(௫9122011௦1) அல்லது அம்மோனியா கலக்கப்பட்ட 

தாமிரம் (1): குளோரைடு கரைசல்களால் ஆக்சிஜன் ் 

நன்கு உறிஞ்சப்படும். ' 

அளவறிதல். . கொடுக்கப்பட்ட அ.க்சிஜன் கலவை 
யில் உள்ள ஆச்சிஜன் செறிவை, ஆக்சிஜன் . மானி 
கள் (000/261.1001618) கொண்டு அளக்கலாம். ஆக்சி 

ஐன் : செறிவை... வளிம -.நிறச்சா ல்பிரிகை (gas 
chromatography) : மூலமாகவும் “ அளந்தறியலாம்.' 

ஆக்சிஜன் செறிவு மிகவும் குறைவாக இருக்குமானால் 

நிறஅளவை .! . (001001106103) . willing Bott 1 09 

Hier, oh aT, he a ss 

So ee ஈன் 
“aigpydlene) "ஆக்சிஜன்... சாதாரண: அக்கிதன் 
தகன: மில்லி மீட்டர் அழுத்தத்தில் உள்வ மின் 

இறக்கக் குழாயில் வைத்து, மின்சாரத்தைச் செலுத் 
இனால்.கிடைக்கும் வளிமம் மிகவும் : வீரியம் உள்ள 
தாகக் காணப்படுகிறது, . இதன் . நிறமாலையை 

($2₹01ம) ஆராயும்போது, அணுதிலையில் ஆக்சிஜன் 
இருப்பதற்கான சான்றுகள் , கிடைக்கின் றன. 

வளிமமே, அணுதிலை ஆக்சிஜன் ஆகும்... 

(0, > O'+ O; AH = 
ல fae ula. 

.. இவ்வணு?: நிலை ஆக்சிஜனில், 'ஒரு , பிளாப்: 
டினம் கம்பியை வைத்தால்: அது: எளிதில் செஞ் 

சூடா), : அணு ஆக்சிஜனை. மூலக்கூறு ஆக்சிஜனாக 

மாற்றுகிறது. பிளாட்டினக் கம்பியின் வெப்பநிலை . 

உயர்வை அளந்து, அணுதிலை ஆச்சிஜனின் egret 

en ளு ‘ 

ப 72! 2 பி.ஈ; எம். லி, 

2.  0011162”5 

sae 

489.6 கிலோ wee 
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நாலோதி. 

1... McGrar Hill: Encyclopaedia of Science and 
. Technology, Vol..9.' Fourth Edition, McGraw- 

Hill Book Company, New York, 1977. 

Encyclopaedia, Vol. 18, .Macmillan 
Educational Corporation, New York, 1979. 

ஆக்சிஜன் உப்புக்கனிமங்கள் - 

ஆக்சிஜன். உப்புக்கனிமங்கள் (௦௩720 58118) தொகுதி 
ஏழுவகையான கனிம 'வகைகளாகப் பிரிவுபடுத்தப் 
பட்டுள்ளது. அவையாவன: 1) கார்பனேட்டுகள் 

(0810002165), 8) சிலிக்கேட்டுகள் (6811108165), மற்றும் 
டைட்டனேட்டுகள் (14(8௦3165), 2) நியோபேட்டுகள் 
(niobates) மற்றும் டான்ட்டலேட்டுகள் (1411418466), 

4) unewGui_@acr (phosphates), ஆர்னேட்டுகள் 

(arsenates) wpb நதைட்ரேட்டுகள் (118165), 5) 

போரேட்டுகள் (6௦18165) மற்றும் யுரேனேட்டுகள் 
(uranates), 6) scvGut_@aci (2ய1012165), குரோமேட் 

டுகள் (௦0101816$) மற்றும் டெலுயுரேட்டுகள் (18110 
rates), 7) டங்ஸ்டேட்டுகள் . (110 05(8185), மற்றும் 

மாலிபிடேட்டுகள் (013008165) என்பனவாகும். 

. கார்பனேட்டுகள் (carbonates) 

அ) நீர்மம் அற்ற sniuGe@aesr (anhydrous 
ற்012465). இதில் இரு வகையான, தெளிவான 
சமவடிவத் (150001011௦ தா௦ப08) தொகுதிகள் ௨ள் 
ளன. அவையாவன, கால்சைட்டுத் தொகுதி (081௦16 
group), அரகோனைட்டுத் தொகுகு (aragonite 
௨ஊ௦ம0)' என்பனவாகும். கால்சைட்டு வகையில் 
உலோகங்களாக ' கால்சியம், மக்னீசியம், இரும்பு. 
மங்கனிச, துத்தநாகம் (21௦௦), கோபால்ட்டு ஆகிய 

வையும் அரகனேட்டுத் தொகுதியில் உலோகங்களாக, 

கால்சியம், பேரியம், ஸ்டிரான்சியம், காரீயம் ஆகிய 
வையும் காணப்படும். ் 

- கால்சைட்டுத்தொகுதி (௦81௦116 group’. கால்சைட்டு ' 
தொகுதியில் அடங்கும் கனீமங்கள் ' கால்சைட்டு, 
டோலமைட்டு,  ஆங்கரைமட்டு, மாக்னசைட்டு, 

சடரைட்டு (81081116), ' ருரோடோகுரோசைமட்டு, 
ADS Genrenent_@ (smithsonite), ஸ்போரோகோ 
பால்ட்டைட்டு (spherocobaltite) ஆகியவை அடங்கும், : 
இவை சாய்சதுரப்ப்ட்டக வகைத்தொகுதியில் படிக் 
மாகன்றன. நன்கு தெளிவாகப் படிகமாகியிருந் 

தால் சாய்சதுரப் பட்டகப் பிளவும்,  பிளலின் 
கோணம் கால்சைட்டில் 75௦ முதல் 105௦ வரை மாறு 
பட்டும் 'காணப்படும், 'சடரைட்டில் இக்கோணம்
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73° முதல் 107? வரை மாறுபட்டும்: காணப் 
படும். கால்சைட்டை ஒத்த அணுக்கட்டமைப்பை எல் 

லாக் கனிமங்களும் பெற்றிருக்கும். சிடரைட்டு 
மற்றும் ௬டோகுரோசைட்டில் வேதீப்பரிமாற்றங்கள் 

நிகழ்ந்து முழுவதும் கலந்த ஒரு தனிச்சிறப்புக் கட்ட 
மைப்பைப் பெற்றுள்ளது. ' கால்சைட்டிலும், 
கனசைட்டிலும், அடிப்படை. அணுக்கட்டமைப் 

புகள் மாறியுள்ளதைப் பொறுத்து, ஒன்று கலவாத் 
தன்மையையோ குறைந்த அளவே கலக்கும் தன்மை 

யையோ உணடு என அறியலாம், 

அரகோனைட்டுத் "தொகுதி (aragonite group). 
இதில் அரகோளைட்டு புரோமோலைட்டு(010001116) 

(Ca Ba) (6,0), விதரைட்டு (ர்ம் சச) ௧0௦, 

ஸ்டிரான்சயோனைட்டு (8(20111801(6) (52 00,),செரு 

சைட்டு (௦61058146) 16 003; ஆகியவை அடங்கும். 

இத்தொகுதஇக் கனிமங்கள் செஞ்சாய் சதுரப்படி' 
கத் தொகுதியின் படிகமாகியுள்ளன. இருந்தபோதி 
லம் கனிமப்பிளவு கோணம் 605 முதல் 180” வரை 
உள்ளதால் இது கால்சைட்டு. தொ குதியை PI rey 

மண்டில ஒத்திருக்கும். 

் இயல்பாக இதன்படிகங்கள் இரட்டுருவாசவும்; 
பட்டகவகைப் பக்கங்கள்" இரட்டுறல் தளமாகவும் 
(100102 01௨௦6) பண்பில் போலி அறுகோணதொகுதி 

களாகவும் கர்ணப்படும். எக்ஸ்க இரின் (%-8094) ஆய்வுப் 
படி சிக்கல் மிகுந்த செஞ்சாய்சதுரப் படிகத் தொகுதி 
களாகவும் ஆனால் அறுகோணத்தொகுதியை : ஒத்த 
பண்புகளுடனும் காணப்படுகின்்றன.இதில் பலவேறு 
பட்ட தொகுதிகளின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவுக்குத்தங்களுக்குள்ளே இடமாற்றம் அடைந்தும் 
ஆனால்இவ்விடமாற்றம் கால்சைட்டுத் தொகுதிகளில். 
உள்ளதைவிடக்குறைந்தும் காணப்படுகின்றன... 

. ஆ). அடிப்படைக்கார, அமில, .' Cid -கார்ப 
னேட்டுகள் (8௦10, basic, & hydrous carbonates) அமில 

வகைக்கார்பனேட்டுகளுக்கு ' எடுத்துக்காட்டு, டெஸ் 
செமாச்சரைட்டு (1650060401871(6) ,அமில அமோனி 

யம் கார்பனளேட்டு (1111, 800) அதவ. இவை 
செஞ்சாய்சதுரப்படிகத் தொகுதி ' படிகமாகும் 
மஞ்சள், மற்றும் வெண்மை '. Bibviuig etiam . 

மாக். 

அமைகின்றன. இவை ஆப்பிரிக்காவின் ' கடலோரப். 
பகுதிகளிலும், . பெட்டகோனியாவின். மேற்குக் கட. 

பகுதிகளிலும் Que .ீவுகளிலும் , (Peru. லோரப் . 

Island). @Gear பறவை. ரச்சப்படிவுகளைகள்ளோம்] 

கிடைக்கின்றன. a ot te and 

மாலக்கைட்டு , (malachite). ் இதன் . "வேதியியல்' 

உட்கூறு . 0௨௦௦,. Cu(OH),. இதில் காப்பர் . அக். 
சைடு 71.9 விழுக்காடும், கார்பன் “ டை 'ஆக்சைடு.. 

19.9 விழுக்காடும் நீர் 8,2 விழுக்காடும் உள்ளன. 
ஒற்றைச்சரிவத் தொகுதியில் படிகமாகிறது, காண்க, 
மாலக்கைட்டு. 

ASOLO (azurite) அல்லது செசிலைட்டு 
(591106). இதன் வேதியியல் உட்கூறு 2 மே00, 
யே௦1),. இதில் காப்பர் ஆக்சைடு 69.2 விழுக்காடும் 

கார்பன் டை அக்சைடு 85.6 விழுக்காடும் நீர் 5.2 
விழுக்காடும் உள்ளது. இது ஒற்றைச் சரிவு தொகுதி 
யில் படிகமாகிறது. காண்க, அசூரைட்டு. 

கே லூசைட்டு (2௨ 105876), இதுவும் ஒற்றைச் 
சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகிறது, இதன் வேதி 
யியல் : ௨உட்கூறு சோடியம், கால்சியத்தின் நீர்ம 
கார்பனேட்டுகள் 00. Na, CO. 511,0 ஆகும். 
காண்க, கே லூசைட்டு. 

டிரோனா (10௩௨). இது ' ஒற்றைச் சரிவுப்படிகத் 
தொகுதியில் படிகமாகிறது. இது அதிகஅளவு சோடி 
யம் உட்கூற்றை உடைய கார்பனேட்டு. இதன் வேதி 
யியல் உட்கூறு Na,CO;. | HNaCO,.0;. 2H,O 
அல்லது 3Na,0. 4CO,. 5H,O.  Lyeud. aretres, 
wGonenn, 

a OS5eC Cat (silicates) 

சிலிக்கேட்டுகள், கனிமங்களின் உட்கூறில். பல 
வகைப்பட்ட் கனிமப்: பிரிவுகளை உடையாதாக உள் 
ளது. இதில் உள்ள சிலிக்கா-ஆக்சிஐன் கட்டமைப்பு 
களைப் பொறுத்து இச்சிலிகேட்டுகள். .மற்ற..தனி 

மங்களுடன் ஒன்றுசேர்ந்து வெவ்வேறு கட்டமைப்பை 
உடைய ிலிக்கேட்டுத் தொகுதிகளை உருவாக்கு 
இன்றன. இயல்பான குவார்ட்சு படிகங்கள் (04112 
0099186) 510, என்ற வேதியல் உட்கூறை' உடையன. 
இதை. அடிப்படையாகக் : கொண்டு 1810, என்ற 

குவார்ட்சு மற்றத் தனிமங்களுடன் வெவ்வேறு விகிதத் 
தில் கலந்து பலவகைப்பட்ட “கிலிக்கேட்டுத் தொகுதி 
களை உருவாக்குகின்றது. wees 

்.. டெக்டோசிலிக்கேட்டுகள் (tecto silicates). 'இவை 
நாற்பட்டக வகை (6178180700) அணுக்கட்டமைப்பு' 
(frameworks) உடையன. இதற்கு எடுத்துக்காட்டு, 
குவார்ட்சு (403112) ஒ॥0,, நீர்மமற்ற ஃபெல்சுபார்கள் 
(anhydrous feldspars), Quesunds தொகுதிக் சுனி. 
womech (feldspar group of minerals) ஆகியனவாகும். 
இப்பெல்சுபார்களின்.. இயல்பு : வேதியியல் உட்கூறு 
ஆர்த்தோகிளேசுக்கு (0110001458) .8,0 க&1,0, 6810, 
ஆல்பைட்டுக்கு (௨10116) .11௨,0 Al, ௦, 6810, : அன். 
னார்த்தைட்டுக்கு (anorthite) 00. Al,O, 2 SiO,. - 
சியோலைட் , (26011(6$) கனிமத்தொகுஇயும் இதில் 

அடங்கும். சோடாலைட்டு (sodalite லற) கனிமத்



தொகுதியும் இதில் ..அடங்கும். அனால் இதில் 
- கீழ்க்காணும் பலவசையான அமிலப் பண்புடைய 
கனிமங்களும் வேதியியல் ob இடப்பெயர்ச்சி 
யடைந்து. காணப்படும். 

் சோடாலைட்டு (sodalite) 6 Na Si AlO, 2NaCl 
GorAemar_@ (noselite) 6 Na Si AlO, Na,SO, 
ஹையனைட்டு (807116) 6 19 51 AlO, 2CaSO, 

அாசுரைட்டு (6NaCa, (AIsiO, ) 6 (SO4,S, 6) 

பில்லோசிலிக்கேட்டுகள் (phyllosilicates). 'இவை 
- படலவகை நாற்பட்டகக் கட்டமைப்பு உடையவை, 
அதாவது, இதில் ஒரு 510, மற்றொரு 310, உடன் 
இணையும்போது ஓர் ஆக்ஸிஜன் அணு இரு சிலிக்கா 
(silica) அணுக்களுக்குப் பொதுவாகக் Shor ey, 
அமையும், * 

ட ௦: ட: O 
oe | | ee | 

0-81 ~ 0 — Si 0~ SiG —Si—0 
po ட்ட... 

J ௦0-௨0. 0 

எடுத்துக்காட்டு, SiO, + SiO, + Si,0, இதில் 
அபிரகத் தொகுதிக் ' கனிமங்கள் (408 group of 
minerals) a இதன் பொதுவாய்பாடு 
K, Al, (OH), Si, Al, Ong (muscovite rica). word 

se (tale), கயோலினைட்டு (kaolinite) Al, (OH), 

Si, Oyo), 'குளோரைட்டு ஆகிய வகைக் கனிமங்களும் 

(chlorite group of minerals) வெர்மிகுலைட்டு அபிரக 

மும் (vermiculite ‘mica) | மான்ட்மாரில்லோனைட்டு 

வகைக் (montmorillonite) களிக்கனிமமும் இதில் 

காணப்படும். மான்ட்மாரில்லோனைட்டின் வேதியி 

யல் உட்கூறு கிளி Si, Al,O,, (OH), 8H,O 

BOO. 

கேட்டுகள் (1051146216 or chain silicates). anowmes 

சங்கலி. (51216 ஸ்வ) தொகுதியில் படிகமா 

கும்: பைராக்சின் (0300௩616) தொகுதிக் கனிமங்கள் 

இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டு, ஆகைட்டு, ஆகைட் 

டின் பொது வேதியியல். :வாய்பாட்டில் . கே(182, 

Fe, Mn)Si,O,, (Mg Fe) Si 206 (Al 6),02, ஆகியவை 

அடங்கல் ர ரர ட வு 

இரட்டைச் சங்கிலித் தொகுதியில் (double chain) 

ஆம்பிபோல் தொகுதிக் . கனிமங்கள் படிகமா 

இன்றன. எடுத்துக்காட்டு, ஆர்ன்்பிளெண்டு. இக்கனி 

, மத்தின் வேதியியல் உட்கூறு - Ca,(Mg Fe), Al 

(௯, 80, &1,.0,.. இங்கு, ஆக்சிஜன் ஹைடிராக். 

் தனக். சிலிக்கேட்டுகள். அல்லது “சங்கிலிச். சிலி ் 

ஆக்சிஜன் உப்புக்கனிமங்கள் : 795 

சைடால் இடப்பெயர்ச்சி ' யடைந்து காணப்படும். 
எபிடோட்டு (18016) தொகுதிக் கனிமங்கள், நாற் 
சங்கிலி (408070316 0௨1௦) கட்டமைப்புடைய கனி 
மங்களாகக் கிடைக்கன்றன. இதன் இயல்பு வேதி 
யியல் உட்கூறு ஜே (க், ‘Fe, Moy OH Si, Al O,, 
என்பதாகும். 

தொடர் சிலிக்கேட்டுகள் (0108111221) அல்லது 
வளைய சிலிக்கேட்டுகள் (1 silicates) 

இதில் முக்கோண வளையச் ிலிக்கேட்டுகளில் 
பெனிடோடைட்டு ௫/(01115)  (Si,0,), பாரா 

ஒலாஸ்டனைட்டு (parawollastonite), (Ca Fe 

Mn Mg) SiO; முதலியவையும் ஒலாஸ்டனைட்டு 
(wollastonite} (Ca Fe Mn) SiO,) என்றகனிமமும் 

அடங்கும். நாற்கோண வளையச் சிலிகேட்டுகளில் 
(tetragonal ringtype) 0 உரக்வினைட்டு (1030110116), 

கைனே சைட்டு (1810085116), நெப்டியுனைட்டு (06(ம 
116) முதலியவை அடங்கும், 

அறுகோண அல்லது இரட்டை முக்கோண 
வளைய சிலிகேட்டுகளாக (hexagonal or ditrigonal) 

(rings type) உள்ளவற்றில் பெரில் ஊர] 30 

&1,0, 6510), டூர்மலின் ((00108115) 2%%,&1, (017) 
BO, Si,O,, ஆகியவை அடங்கும், இங்கு % என் 

பது 14௧, கே: ஐயும் அரிதாக % ஐயும் ம என்பது 
Mg, Li, க்1, 6 அ௫யெவற்றையும் குறிக்கும். 

கார்டியரைட்டு (௦010161116), இத்தொகுதியில் 
அடங்கும். இதன் இயல்பு கனிம வேதியியல் உட்கூறு 
(Mg Fe), Al, Si, AIO,, என்பதாகும், 

சோரோசிலிக்கேட்டுகள் 

(sorosilicates) 

இதில் மெல்லிலைட்டு (melilite) படிகமாகிறது, 
இதன் இயல்பு வேதியியல் உட்கூறு (கே 118) (Mg, 
20, 6 க, சே, 18) (1 க1)2 0, என்பதாகும். 

நிசோசிலிக்கேட்டுகள் (௩௨50511102465) 

இதில் கார்னெட்டு தொகுதிக் கனிமங்கள் (227064 
group of minerals)’ படிகமாகின்றன. இக்கார் 
னெட்டுத் தொகுதியில் இருவகைகள் உண்டு, அவை 
யாவன, பைரால்ஸ்பைட்டு (ாராவ8116)) உக்கரான் 
டைட்டு, இவை செஞ்சமச்சதுரப் படிகத் தொகுதியில் 
படிகமாகின்றன. காண்க, கார்னெட்டுகள்,. 

. சிர்க்கான் (zircon) 2210,. இதுவும் இத் தொகு 
தியில் அடங்கு set et. காண்க, சிர்க்கான், 

'சுனிமங்களும் , இதில் 'அலிவின் க : தொகுதிக் 

அடங்கும், காண்க, ஆலிவின்.
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டைட்டனேட்டுகள் (1(1(8032168) அல்லது 
டைட்டனோசிலிக்கேட்டுகள் (114200 silicates) 

இயல்பாக கால்சியம் டைட்டனோ சிலிக்கேட்டு 
கள்  டைட்டனேட்டுகள், டைட்டானியத்தை உட் 
கூறாகக் கொண்ட டைட்டானியக் கனிமங்களான 
பெரோவ்ஸ்கைட்டு (0610148116) , நியோ போடைட்ட 
னேட்டு (11000-11120216) ஆகியவை அடங்கும், 

டைட்டனேட்டு, இதை ஸ்பீன் ($ற806) என 

அழைப்பர், இது ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் படிக 
மாகிறது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு கே 71540௨ 
அல்லது 0௨0. 710,. 51 0,.இதில் டைட்டானிய டை 
ஆக்சைடின் விழுக்காடு 40. 8.பரந்த: அளவு இரும்பு 
இதன் உட்கூறில் அடங்கும். * 

பெரோவ்ஸ்கைட்டு (perovskite). Oa சஞ்சலம் 
சதுரத் தொகுதியிலும் (1850061112), போலி செஞ்சமச் 
சதுரக் தொகுதியிலும் (056040 1501081110), செஞ்சாய் 

சதுரப்படிகத் தொகுதியிலும் படிகமாகிறது. 
இதன் வேதியியல் உட்கூறு Ca 711 0, (6௦ 710,) 
என்பது. 'இதில் டைட்டானிய டை அஆக்சைடின் 
விழுக்காடு 58, 9, காண்டி Sistas ae) (pero- 

wskite)' 

நியோபேட்டுகள் (niobates), "டான்ட்டலேட்டுகள் இ 

(tantalates) ae aby 

இப்பிரிவில்பைரோகுவோர்(0710011076), Gu 
குசோனைட்டு (fergusonite), கொலம்பைட்டு 

(201ய01:6),டான்ட்டலைட்டு (tantalite), இட்டிரோ 

டான்ட்டலைட்டு (40101401411(6), சமார்ஸ்கைட்டு 

(samarskite) ஆகியவை அடங்கும். _, 

பைரோகுளோர் (றர௦௦1௦16) செஞ்சமச் சதுரப் 

படிகத் தொகுதியில் படிகமாகிறது, , இதன் 
வேதியியல் ் உட்கூறு 8115,0, R (TiTh)O;.° Qs 
னுடன் ஃபூளுரினும் கலந்து ar ee La, காண் ௧, 
பைரோகுளோர். 

ஃபெருகுசோனைட்டு . (2720501(€ ). இக்கனிமம் 
நாற்கோணப் படிகத் தொகுதியில் கூம்புப்பட்ட 
வடிவில் காணப்படுகின்றது. “எக்ஸ்கதிர் ஆய்வின் 
போது இக்கனிமம் ஒரு . படிகநிலையில். இல்லை, 
ஆனால் 400£கே்கு வெப்பப்படுத்தும்போது நாற் 
கோணப் படிகமாக காணப்படுகிறது, இதன் இயல் 
பான வேதியியல் உட்கூறு &”” (14 Ta)O,. Gu gird, 
௩”, ௩” எனப்படுவன %, நீ, 6 முதலியவையாகும், 

கொலம்பைட்டு - டான்ட்டலைட்டு :(௦0]யயம்14௨- 

tantalite). Oy Geojrnw சதுரப் படிகத் தொகுதி 
யில் படிகமாகிறது. இதனின் வேதியியல் உட்கூறு 

(Fe Ma) (Nb, Ta), Q . காண்க, கொனும்பைட்டு- 

டான்ட்டலைட்டு. 

- இட்டிரோடான்ட்டலைட்டு(317014கா(11(௪).இதுவும் 
 செஞ்சாய்சதுரப் படிகத் தொகுதியில் படிகமாகிறது. 
இதன் வேதியியல் உட்கூறு R" RR", (Ta Wb), 
மெ 411). இதில் &” என்பது 16, ஜே ௩” என்பது 
%, மா,கே) மேலும் பல அரிதான தனிமங்கள் ஆகும், 
காண்க, இட்டிரோடான்ட்டலைட்டு, , 

சமார்ஸ்கைட்டு (Samarskite). ' இக்கனிமம் செஞ் 

சாய்சதுரப்படிகத்: தொகுதியில் படிகமாகிறது. 
இதன் வேதியியல் உட்கூறு ௩”) &” (110 72) ஷே 
இதில் 8” என்பது 16, கே, 00,. ௩7” என்பது சிரியம் 
(cerium), @)ctMued (yttrium) என்ற வகைகளாக 
அமைந்துள்ள து.காண்க,சமார்ஸ்கைட்டு, 

பாஸ்பேட்டுகள் (phosphates) 

ஆர்சினேட்டுகள் (arsenates) 

வெளடேட்டுகள்(1302021287, 

அன்டிமொனேட்டுகள் (antimonates) 

GeGermrio (xenotime), இது நாற்கோணப் 
படிகத் தொகுதியில் படிகமாகிறது, இதன் வேத 
யியல் உட்கூறு இட்டிரியம் பாஸ்பேட்டுகள் Y PO, 
அல்லது டி௦ூ௰,௦,. இதில் பாஸ்பரஸ் பென்ட்டாக் 
சைடுகள் (2105010118 ந8010106) 38.6 விழுக்காடும், 
'இட்ரியம் 61.4 விழுக்காடும் உள்ளன. . காண்க, 
செனேடைம், ப்ப தப ப பு ட்டு 

qn . i aA, ர் 

மோனாசைட்டு (monazite). இது: ஒற்றைச் 'சரிவுத் 
தொகுதியில் படிகமாகிறது. "உருண்டையான 
மணிகளாகக் கிடைக்கின்றன, இதன் : வேதியியல் 
உட்கூறு சிரியம், லாந்தனம், டிட்டிரியம் ' பாஸ்பேட் 

டுகள் (Cela, Di) PO,. PITAL மோனாசசைட்டு. 

டிரை: .பில்லைட்டு தொகுதி (triphylite). இத்தொகு 
தியில் டிரைஃபில்லைட்டு (121115) 11 (6 நாடு 

PO,, AS HGwrvoIdenor_@ (lithiophilite) Li (Mo 
Fe) PO, ,G5L-GoicoIevenav_@(natrophilite) Na Mn 

PO, ஆகிய மூன்றும் அடங்கும்,' இவை மூன்றும் 
ஆல்கலி உலோகங்களாலான லித்தியம், சோடியம் 

மற்றும் இரும்பு, மக்னிசிய ஆர்த்தோபாஸ்பேட்டுகள். 

்" டிரைஃபில்லைட்டு(11ற்ர111)லித்தியோஃபில்லைட்டு 
(1141ம்௦றந்4்11)._ இவை செஞ்சாய். சதுரப்படிகத் 
தொகுதியில் படிகமாகின்றன. படிகங்கள் அரிதாக 
வழக்கமாகப்பெரும் அருமணிகளாகவும், சீரற்ற பக் 
கம் கொண்டும், திண்ணியநிலையிலும் பிளவு உடைய 
திலிருந்து,நெருக்கமான அமைப்பு வரை மாறுபட்டும் 

அமைூன்றன. இதில் அடியிணை வடிவப் பக்கத்தில் 

.(001)தெளிவான பிளவும்,குறுஇணை வடிவப்பக்கத்தில் 
(0/0) தெளிவற்ற பிளவும். அமையும்.' இவ்விரண்டின்
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தொகுதியிலும் (tetrahedral) படிகமாகிறது. 
இதன் வேதியீயல்உட்கூறு 6 Fe ASO, 2 Fe (OH); 
1217,0. இதில் ஆர்சனிக் பென்டாக்சைடு 43.1 
விழுக்காடும், இரும்பு செஸ்குவாக்சைடு 40.00 விழுக் 
காடும் நீர்16,9 விழுக்காடும் உள்ளன. சிலவகைகளில் 
பொட்டாசியம் ஆஅச்சைடும் (%,0) காணப்படும். 
காண்க, ஃபார்மாகோசிடரைட்டு,. ் 

சில்டரனைட்டு (0141082146). இது செஞ்சாய் 
சதுரப் படிகக் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள ஓர் 
கனிமம். இதன் வேதியியல் . உட்கூறு &1 00, .176 
(௦1), 1,0௦0. : இதில் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு 
30.9 விழுக்காடும், அலுமினா 82.8 விழுக்காடும். 

இரும்புப் புரோட்டாக்சைடு 31.1' விழுக்காடும் நீர் 
15.6 விழுக்காடும் உள்ளன. காண்க, சில்டரனைட்டு, 

லிரோகோளைட்டு ' (1,170௦001(6). இக்கனிமம் 
ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் : (monoclinic system) 

படிகமாகிறது. , இதன் வேதியியல் உட்கூறு நீர்ம 
செம்பு அலுமினா ஆர்சினேட்டு,ஆனால் இதன்வேதி 
யியல் உட்கூறு நிலையற்றது. 'படே க (AsO,), 
3 Cu Al (OH), 20 1],0. இதில்: ஆர்செனிக் பென் 

டாக்சைடு 28.9 ் விழுக்காடும் ் அலுமினா 10.3 

விழுக்காடும்; குப்பிரிக் ஆக்சைடு 35.9 விழுக்காடும், 
நீர் 24.9 விழுக்காடும் உள்ளன. சில ஆர்சினிக் 
பகுதிகள் பாஸ்பரசால் இடப்பெயர்ச்சியடைந்து 
காணப்படும். காண்க, லிரோகோனைட்டு, 

புரேனைட்டுத்தொகுதி (Uranite group). இத் 
தொகுதியில் டோர்பொர்னைட்டு (torbernite), அட்டு 

லட்டு (autunite) ஆகிய. கனிமங்கள் அடங்கும், 

டோர்பெர்னைட்டு (Torbernite). Siena செம்பு 
யுரேனைட்டு எனவும் அழைப்பர். இது செஞ்சாய் 
சதுரப் படிகத்: .தொகுதியில் படிகமாகிறது, 

இதன் ' வேதியியல். உட்கூறு யுரேனியச் செம்பு 

நீர்மப் பாஸ்பேட்டு மே(00,)); 20, 12110. இதில் 
பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு 14.1 விழுக்காடும், 
யுரேனிய டிரைஆக்சைடு 56.6 விழுக்காடும், குப்பி 
ரிக் ஆக்சைடு 7,9 விழுக்காடும், : நீர் 21.4 விழுக் 
காடும் '- உள்ளன. ' காண்க, சேமில்மினனட்டு 
(torbernite).: ு. - pe 

ட 

அட்டுனைட்டு (&ய(0ய1(6). இது செஞ்சாய் சதுரப் 
படிகத் தொகுதியீல் படிகமாகியுள்ள கனிமம். இதைச் 

சுண்ணாம்பு யுரேனைட்டு (lime uranite) எனவும் 
அழைப்பர். இதன் வேதியியல் உட்கூறு ' யுரேனிய, 
கால்சிய நீர்மப் பாஸ்பேட்டுகள், கே(100,),, 1,0,, 
811,0 அல்லது ௨௦ 200,2,0,,611,0. . இதில் பாஸ் 
பரஸ் பென்டாக்சைடு 15.5 விழுக்காடும் யுரேனிய 
டிரை . ஆக்சைடு 62.7... வீழுக்காடும்,' சுண்ணாம்பு 

(lime) 6.1 விழுக்காடும், நீர் 75,7 விழுக்காடும் 
உள்ளன. காண்க அட்டுனைட்டு, 

ஆன்டிமொனேட்டுகள், ஆர்சினேட்டுகள், (Autimo- 
nates, arsenates), காண்க, ஆன்டிமொனேட்டுகள்; 
ஆர்சினேட்டுகள், ' me ் 

ரைட்ரேட்டுகள் (111121) 

சோடா நைட்டர் (5௦00௨ ௩176). இதைச் சில்லி 
era. chit (chile salt peter) என அழைப்பர். 
இது அறுகோணப் படிகத் தொகுதியில் (hexagonal 
$391600) சாய்சதுரப்(1110௦0௦180781) பட்டகங்களாகக் 
காணப்படுகின்றது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு 
142110. இதில் நைட்டிரஜன் பென்டாக்சைடு 63.5 
விழுக்காடும், சோடா 36.5 விழுக்காடும் உள்ளன. 
காண்க, சோடா நைட்டர், ் 

போரேட்டுகள் (Borates) 

இத்தொகுதியில் அடங்கும் கனிமங்கள் 'சசெக் 
சைட்டு: . ($0956௩1(6)): போராசைட்டு ' (018016), 
கொலிமனைட்டு: (0016௬20116), போராக்ஸ் (bor ax) 

உலெக்கைட்டு (ulexite) ஆகியனவாகும்... பணர் 

சசெக்சைட்டு மணிய), gGrdene.! @/aussexite) 
என்ற கனிமம் பெரும்பாலும் செஞ்சாய்சதுரப் 
படிக.த் தொகுதியில் (orthorhombic)..i9 sotAngs. 
இது இயற்கையில், இமைகளாகவும், நரம்புகளாகவும் 
காணப்படுகின்றது, இதன் வேதியியல் : உட்கூறு ௩ 
0..இதில் & என்ற எழுத்து மாங்கனீசு(11ய),காரீயம் 
(26), மக்னீசியம் (142) ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். 
இதில் போரான் டிரை ஆக்சைடு 34, 1 விழுக்காடும், 
மாங்கனீசு புரோட்டோ. ஆக்சைடு .41,5 விழுக் 
காடும் மக்னீசியம் 15.6 விழுக்காடும் நீர் 8.8 
விழுக்காடும் உள்ளன. இதில் 184௩ -- 20 Mg = 3:2 
ஆக இருக்கும். Atel *செக்சைட்டு, 

, போரோசைட்டு (Boracite). இது. இயல்பு நிலை 
யில் வெளித்தோற்றத்தற்குச் செஞ்சமச் சதுரப் படி. 

கத் தொகுதியில் (150061110)நாற் பட்டகங்களாகவும், 
எண் பட்டகங்களாகவும் படிகமாகியுள்ளது. ஆனால் 
அணுக்கட்டமைபபை காணும்போது : செஞ்சாய்சதுர 
படிகத்தொகுதியிலும், போலி செஞ்சமச் சதுரப் 
படிக உருவம் கொண்டு இயற்கையில். , காணப்படு 
கிறது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு Meg, டே), - 
O,, seg 5 MgO. MgCl, 7H,O ஆகும், _ காண்க, 
போரோசைட்டு (018016) 

் இக்கொலி கொலிமனைட்டு (001608174௨). 

. மனைட்டு ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுஇயில் படிகமாகி 
றது. “இதன் வேதியியல் 'உட்கூறு ஷே; 0). 
5 110 அல்லது 11 கே (10,), 21,0 இதில் போரான்
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குரோக்காயிட்டு. (01000316). இது ஒற்றைச் சரிவுத் 
Gan@suie (monoclinic) படிகமாகிறது, இதன் 
வேதியியல் ௫உட்கூறு காரீயக் குரோமேட்டு (lead 
chromate) Pb CrO,. @S0 6@Grriu gor 45 
சைடு: 31.1 விழுக்காடும் காரீய புரோட்டோ ஆக் 
சைடு (1௦84 றா௦10-146) 68.9 விழுக்காடும் உள்ளன. 

இது காரீயத்தின் ஓர் முக்கியமான கனி௰த் தாது, 

காண்க, குரோக்காயிட்டு. ம 

குளோரைடுகள் கார்பனேட்டுகள் உள்ள ‘Bir 

saCuc@eer (hydrous sulphates with chlorides, 

carbonates) ் ் 

காரீய ஹில்லைட்டு(1224 hillite). இது காரீயத்தின் 

சல்பேட்டோக் கார்பனேட்டு,இதன் வேதியியல் உட் 
கூறு 4PbO, SO,. 200,. 11,0 அல்லது PbSO,. 
2PbCO,Pb (OH),. Qe சல்பர் டிரை ஆக்சைடு 7.4 

: விழுக்காடும் கார்பன்டைஆக்சைடு 8.2. விழுக்காடும், 

காரீய ஆக்சைடு (1680 ௦௩146) 82.7 விழுக்காடும், 
நீர் 7.7 விழுக்காடும் உள்ளன. இது ஒற்றைச் 'சரிவுத் 
தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள ஓர் கனிமம், இது காரீ 
யத்தின் முக்கியக் கனிமத் . தாது. 'காண்க,. காரீய 
ஹி ainsi (Lead hillite). 

_ அமில, காரச் சல்பேட்டுகள் : 
இரும் and basic sulphates) 

புரோச்சனைட்டு (brochanite). இத்' தர் அடிப் 

படைக் காரக் காப்பர் சல்பேட்டு. (basic sulphate 
of Copper). இதன். வேதியியல் : உட்கூ று மே 

300(01), அல்லது 40௦, SO,: 3H,O. 'இதில்' சல்பர் 

டிரை ஆக்சைடு 17.7 விழுக்காடும், , குப்பிரிக் -: ஆக் 
சைடு 70.3 விழுக்காடும், Gr 72,00, 1 விழுக்காடும் 
உள்ளன. காண்க, புரோச்சனைட்டு, ் 

- இயல்பு கர்ம சல்பேட்டுகள் Cantal “hydrous 

sulphates), இதில் மூன்று வகையான குறிப்பிட்டுக் 

காட்டக்கூடிய தொகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. அவை 

எப்சோமைட்டுத் தொகுதி(60$00116 220யழ),மெலன் ட் 
டிரைட்டு (6180187116 ௦0), .. ஆலம்: தொகுதி, 

இதன் பொது, வேதியியல் உட்கூறு ..50..7ப.0. 

ஆனால் எப்சோமைட்டுத் தொகுதிக் :கனிமநங்கள் 

செஞ்சாய், சதுரப். படிகத்தொகுதியிலும், - மெலன்ட் 

டிரைட்டுத் தொகுதிக் கனிமங்கள் ஒற்றைச் சரிவுத் 
தொகுதியிலும் படிகமாகின்றன. இத்தொகுதிகளை 
ஆய்வுக் கூடத்திலும் தயார்செய்யலாம். மூன்றாம் 

. வகைத் தொகுதிக்கனிமங்கள் ஆலம் (௨1ய௰) : தொகு 

திக் கனிமங்கள், இவை செஞ்சமச் சதுரப் : படிக் 
தொகுதியில் படிகமாகின்றன.-- ன ர 

ட “ 

'மிரபிலைட்டு. (ஷப) பைறாக்சனை (29௦20௦) 
ஒ.தீத படிக வடிவுடைய ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் 
படிகமாகியுள்ள நீர்மச் சோடியம் சல்பேட்டை மிரபி 

லைட்டு (ஊ8ம1119) என . அழைப்பர்.” . இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு 118,50, 10 11,0..இதில் சல்பர் 
டிரை ஆக்சைடு 24,8 விழுக்காடும், சோடா (soda) 

19.3 வீழுக்காடும், நீர் 55.9 விழுக்காடும் உள்ளன. 
வட்டி 

ஜிப்சம் (ஜூறமா). இது ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதி 
யில் படிகமாகறது. இது . ஒரு. நீர்மக்..கால்சியம் 
சல்பேட்டு 50,.2 HO. இதில் சல்பர் டிரை 

ஆக்ரைடு 46.6 விழுக்காடும்,. சுண்ணாம்பு (lime) 
"32.5 விழரக்காடும், நீர் 20.9 விழுக்காடும் உள்ளன. 
காண்க, ஜிப்சம் றவு, 

"எப்சோமைட்டுத்தொகுதி (epsomite group). @ sei 
Gur துவான வேதியியல் உட்கூற்றின் வாய்பாடு௩80. 

7H,0. அது செஞ்சாய்ச் சதுரத் தொகுதியில் படிக 

மாகிறது. இத்தொகுதியில் எப்சோமைட்டு (6ற80- 
16), கோஸ்லரைட்டு (20818116),மொரினோசைட்டு 
(morenosite) Queena அடங்கும், 

'எப்சோமைட்டு: இதை எப்சம். 'உப்பு எனவும் 
அழைப்பர். இது செஞ்சாய் சதுரப் படிகத் தொகுதி 
யில் (௦110111௦௧1) படிகமாகிறது, இதன் வேதுயி 
யல் உட்கூறு நீர்ம, மக்னீசியம் சல்பேட்டு, இதில் 

சல்பர் டிரை ஆக்சைடு 32.5 விழுக்காடும், மக்னீ 

சியா 16.3 விழுக்காடும் நீர் 51.8 விழுக்காடும். உள் 
ளன. காண்க, எப்சோமைட்டு, 

கோஸ்லரைட்டு (205127116) : இக்கனிமமும் : செஞ் 
'சாய் படிகத். தொகுதியில் படிகமாஉறது, இதன் 

வேதியியல் உட்கூறு 2௦ 50,. 7 11,0.ஸ்போலரைட்டு . 

என்ற 'துத்தநாகக் கனிமம் வேதியியல் ' சிதைவுக்கு 
உட்படுதலால் இக்கனிமம் தோன்றுகிறது, காண்க, 
கோஸ்லரைட்டு, 

. ப் 4 4 
ect “yoo ர் oa nD nn le 2 

் மொரினோசைட்டு : (0௦20௦௨1420. இது ஒரு நீர்ம 
Bsa எல்பேட்டு NiSO,. 7 11,0:செஞ்சாய் படிகத் 
தொகுதியில் படிகமாகறது. .. நிக்கல் சல்பைடு 
STH), Bou Ful we மாற்றம் அடைவதால் இக்கனிமம் 
தோன்று (சமது காண்க, மோரினோசைட்டு, 

. மெலன்ட்டிரைட்டுத்தொகுதி . (௩௦1௨04271(6 ஜ௦மற). 
இத்தொ:ரு நியில் -மெலன்ட்டிரைட்டு, (0618016115), 
Queren_t_@ (mallardite), MuUFEMETL_G (pisa- 

nite), பீபிரைட்டு (biberite), குப்ரோமாக்கனசைட்டு 
(cupromagnesite), . மூதைட்டு (bochite) 6168 LIT 

அடங்கும். ர ரர ல் 
ம ட டுய் Dos 

- மெலன்டிரைட்டு. (melanieriteh, இக்கனிமம்... ஒற் 

றைச் சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள து, இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு நீர்ம இரும்புச் சல்பேட்டு(13:41018 
ferrous sulphate) Fe SO,-7H,0. @Sa சல்பர் டிரை



ஆக்ஸைடு 28, 8 விழுக்காடும் இரும்பு புரோட்டி 
ராக்ஸைடு 25.9 விழுக்காடும், நீர் 45.3 வீழுச்காடும் 

உள்ளன. ' இரும்பு: சில நேரங்களில் மங்கனீசு, 
மக்னீசியத்தால் இடப்பெயர்ச்சியடைந்து காணப் 

படும். கண்வ, மெலன்ட்டிரைட்டு, 

மெலார்டைட்டு (mallardite). இதன்.. வேதியியல் 
உட்கூறு 1150, 711,0 என்பதாகும். துத்தநாக செம்பு 
மெலன்டிரைட்டு என்பது இதன் acd (Zn Cu 

Fe) SO,7H, 20)காண்சக,துத்தநாகச் செம்பு மெலன ட் 
டிரைட்டு,. 

் பைசனைட்டு ‘(pisanite). இதன் வேஇியியல் உட் 

கூறு (76, யே 50,. 74,0. இதில் குப்பிரிக் ஆக்சைடு 

(CuO) 10 விழுக்காடு முதல் 18 விழுக்காடு வரை 

உள்ளது. காண்க, பைசனைட்டு (pisanite). 

.... சால்வடோரைட்டு. - -(8வ9200116). . இது ஓர் 
செம்பு, இரும்பு லிட்ரியால் (200021- iron vitriol). as 
பைசனைட்உட ஒத்த பண்புடையது. ் 

ட்பீமிரைட்டு (bieberite). “இதன் வேதியியல் 
0௦50. 7H ,0.நீர்ம கோபால்டு சலபேட்டு,கோபால்டு 

சல்பைடு தாதுவின் ஆக்சிஜன் ஏற்றுவினையில் 
உருவான இரண்டாம் தரக் சனிமத் srg. மிக 

எளிதில் கரையக் கூடியது. ஆகையால் இயற்கையில் 
காண்பது . பிகவுமி அரிது, அரண்சுப் ns 

 பூதைட்டு (bootheite). இது ஒரு Bind செம்புச் 
சல்பேட்டுக் சுனிமம், இது Rh இரண்டாம் - தரச் 

Glee குணிம்டி.. காண்க, 'பூதைட்டு, 

குப்ரோமக்கன சைட்டு (வ்றா௦வகஹ ௨116). இதன் 

வேதியியல் உட்கூறு (யே,1/2) 80, 70. இக்கணிமம் 

Bers Buse எரிமலையில் அண்ட க்கிறது, 
ப wl, 

'கால்கந்தைட்டு “(ehaleanthite): * இதை ் நீலதிற 

விட்ரியால் - (blue 911101) என. அழைப்பர். இது 

முச்சரிவுத் தொகுதியில் (1ா1௦11௦10) படிகமாகிறது. 

இதன் வேதியியல் உட்கூறு நீர்மக் குப்ரிக் சல்பேட்டு 

(bydrous cupric sulphate): 00,. 511,0. இதில் 

சல்பர் டிரை ஆச்சைடு 32.1 விழுக்காடும், குப்ரிக் 

ஆக்சைடு (மே) 31.8. விழுக்காடும், நீர் 36.1 

விழுக்காடும் உள்ளன, "இதன் வகைப்பாடுகள் தத்த 

நாகச் செம்புக் கால்கந்கைட்டு (zinc-ccpper chalcan 

thite), 'சட்ரோட்டைல் .(siderotil), சின்றெனைட்டு 

(syngenite) Govt வியடைட்டு (1௦9616), போல்டைட்டு 

(boldite), மூரைட்டு”' (௦01616),  பிக்ரோமிரைட்டு 

(2102008116) என் பனவாகும். காண்க,கால்கந்தைட்டு. 

ஆலம் தொகுதி (alum group). இத்தொகுதியில் 

இயல்பு .வேதியியல் : உட்கூறின் வாய்பாடு R Al 

௮.5.-2-21 ௮ 

௫ 
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(50. 12 171,0 அல்லது R, SO, Al,(SO,);-24 H,O. 
இதில் பொட்டாஷ் ஆலம் (pottash alum) KAI 
(SO,),°12 H,O எனறும் அமோனியா அலம் ஷெொர் 
மிகைட்டு (150087212/16) (NH,) Al (SO;), -12 H,O 
என்றம் சோடா ஆலம் (soda alum) Na Al (SO, ) 

12 11,0 என்றும் குறிக்கப்படும்,இவை எல்லாம் செஞ் 
சமச் சதுரப் படிகத் தொகுதியில் (150௦061110): படிக 
மாகின்றன. இவை பொதுவாக நீர்ம அலுமினிய, 
ஆல்கலி சமபேட்டுகள், ஆய்வுக்கூடத்தில் இவற்றை 

எளிதாகத் தயாரிக்கலாம்.மேலும், இது இயற்கையில் 
பரவலாகக் கிடைக்கிறது. 

'கார நீர்ம சல்பேட்டுகள் 

(basic hydrous sulphates) 

_ லாங்கைட்டு ' (181716). இது செஞ்சாய் சதுர 

படிக வகைகளாகப் படிகமாகிறது. இதன் வே௫ 

Wue atmg CuSO, 3 Cu (012. H,v. 

காண்க, லாங்கைட்டு, ் 

ஹிரான் குருண்டைட்டு (herrengrundite). இது 

ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகிறது. இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு 2 (டே). 50,.. மே (014/2. 
311,0. இது ஒன்றில் ஐந்து பங்கு செம்பு கால்சியத் 
தால் இடப்பெயர்ச்சியடைந்து காணப்படும். காண்க, 

ஹீரான்குருண்டைட்டு, 

வெர்னத்ஸ்கைட்டு (*67ம௨0514(6). இதில் 3 Cuso,. 
Cu (OH),. 4H,O சுமரிசைட்டு CRanrarezile) முதலிய 

வையும் அடங்கும். ' oe 

சேமனோடிரிகைப்டு (9801110076), இதை லிட்டி 
சோணட்டு (11415011(6) எனவும் அழைப்பர். இதன் 

வேதியியல் உட்கூறு 4 மே, கடி, 50, 81140. 
செஞ்சாய் , சதுரத் தொகுதியில் படிகமாகிறது. 
தண்மையானது. பல திசை அதீர் நிறமாற்றப் பண்பு 
கொண்டது. காண்க, சயனோடிரிச்சைட்டு. 

செர்ப்பியரைட்டு (56ர127716), இது ஓர் காரச். 
செம்பு, துத்தநாகச் சல்பேட்டு (62516 591ற11816 of 
௦௦006 803 2100) செஞ்சாய் சதுரப் படிகத் தொகுதி 

யில் HR SLOT ED Bi காண்க, செர்ப்பியரைட்டு... 

 மீவிரைட்டு (beaverite). இது அறுகோணப் ட படிகத் 

தொகுதியில் படிகமாகிறது. இதன் வேதியியல் 

உட்௯று மே 100, 76,0) 250. 44,0.. காண்க, 

பீவிரைட்டு, 

“கோபியப்பைட்டு (copiapite). on செஞ்சாய். 

சதுரப் படிகத் தொகுதியில் படிகமாகிறது. ஆனால் 

சில ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியில்படிகமாகின்றன.
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எனக் கருதுகின்றனர். இதன் ஒளியியல் பண்பு 
முறையில் நாம் அராயும்போது செஞ்சாய் சதுரப் 
படிகவிளக்க அச்சு சமச்சர்மை கொண்டுள்ளது. 
இதன் வேதியியல் உட்கூறு ஓர் அடிப்படை ஃபொரிக் 

சல்பேட்டு (௨ 6251௦ 461 sulphate) Fe, (OH); 
(80), 1$ 17,0. காண்க, கோபியப்பைட்டு. 

8ீர்ம ஃபொரிக் சல்பேட்டுகள் 

இராம்போகினளேசு (1009001886) 16,0.. 4 SO,. 
917,0 இலாசெனைட்டு (lausenite) Fe,O,. 380. 

611.0 கேஸ்ட்டனைட்டு(08314016)16,0,.2 50.. 81.0 
௨த்தைட்டுரும்க1(6)-3179,0,.2 50௨7 H,O yeu 
லரைட்டு (1ா(1611(6) (FeAl),O,. 2S80,. 5H,0 

அமர்னைட்டு (38116) 16, 0. .250..  71,0 
ஃபைப்ரோ ஃபொர்ரைட்டு (4110721106) Fe,O,. 
280.. 10 1,0 ரைமோண்டைட்டு (raimondite) 
2Fe,0,. 280, 7 H,O கார்போசிடரைட்டு (08- 
bhosiderito) 3 Fe,O,;. 4S0,.7 HO போர்குஸ்டி 
Gorenwt_@ (bergstromite) 6,0,. 50.. 313,0௦0 பிளே 

னோஃபொர்ரைட்டு (2140161116) 

1190 குளோக்கெரைட்டு (212௦081116) 32 76,0.. 50.. 
6 117,0 என்பவை நீர்ம ஃபெரிக் சல்பேட்டுகளாகும். 
ரெடிங்டோனைட்டு (1601090116), நீர்ம குரோமி 

யம் சல்பேட்டு, சிப்பருசைட்டு (cyprasite) 7 Fe,O,. 
Al,O,. 10 850, அலுமினைட்டு(310111(6)வெப்ஸ்ட்டி 
ரைட்டு (௭6௦9461161 என்பவை ஆகும். .... 5 

பாராஅலுமினைட்டு. (paraalaminite). அலு 
மினைட்டு ஒத்தது. ஆனால் வேதியியல் உட்கூறில் . 
மாற்றம் அடைந்துள்ளது. : 2&]0,, 50, .15 1,௦ 
ஃபெல்்-சோபன்யைட்டு (felsobanyite) 2 Al,O,. SO,. 

10 H,O warty dGur@ger (botryogen).@Qsar Gu) 
யியல் /உட்கூறு 2 MgO - 8௩04. 4 50, 1310 
என்பன அடங்கும். J ச ட நற் ் 

அலுளைட்டுத் தொகுதி. இத் தொகுதி. அடங்கும் 
முக்கியக் கனிமங்கள் ௮ லூர் னட்டு. (alunite), கரோ 

சைட்டு வெடி என்பனவாகும். 

அலுளைட்டு(விரா1(8). இக்கனிமம்' அறுகோணப்' 
படிகத் தொகுதியில் 'சாய்சதுரப் பட்டகங்களாக 
(trhombohedren) படிகமாகிறது, இதன் வேதி 
யியல் உட்கூறு அடிப்படை நீர்ம அலுமினிய, பொட் 

டாூயச் -சல்பேட்டு &,கி,. (011): (50,).. இதில் 

சல்பர் டூரை ஆக்சைடு 38.6 விழுக்காடு : : உள்ளது. 
சில நேரங்களில் குறிப்பிட்டுக் கூறக் கூடிய: அளவு: 

களில் சோடா (5008) நிறைந்து காணப்படும். இதை 
சோடா அலுனைட்டு அல்லது நேட்ரோ அலுனைட்டு 

(natro alunite) என அழைப்பர், 

ளைட்டு (alunite). 

Fe,0,. SOs. 15 - 

காண்க, அலு. : 

ஐரோசைட்டு (780516), இக்கனிமமும் அறு 
கோணப் படிகத் தொகுதியில், சாய்சதுர பட்டகங் 
களாக படிகமாகிறது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு 
க9£௨ (011), (50), . சல்பர் டிரை ஆக்சைடு 31.9 
விழுக்காடும், இரும்புசெஸ்குவாக்ஸைடு 47.9 விழுக் 
காடும் பொட்டாஷ் 9.4 விழுக்காடும் நீர் 10,8 விழுக் 
காடும் உள்ளது. காண்க, . ஜரோசைட்டு 

பால்மிரைட்டு (palmierite). அறுகோணப் படிகத் 
தொகுதியில் சாய்சதுரப் பட்டகங்களாகப் படிகமாகி 
றது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு (812) Pb 
(50.02: வளிம்ங்கள் : , வெளியேறும் ~: (fumarole) 
வெசுவியஸ் —- (vesuvius) எரிமலைப் படிகளில் 
காணப்படுகின்றது. ’ 

Amargyleert.G (zincaluminite). இதுவும் 
அறுகோணப். படிகத் தொகுதியில் படறது. 

சால்கோஅலுமைட்டு (chalcoalumite), - இது முச் 
சரிவுத் தொகுதியில் படிகமாகிறது, இதன் வேதியியல் 
உட்கூறு மே. 2A1,05 SO,. oH, ௦. காண்க, irae 
அதுமைட்டு. 

. தோஹன்னைட்டு (jobannite). இதுவும் முச்சரிவுத் 
தொகுதியில் படிகமாகியுள்ள ஓர் கனிமம், . இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு (மே, 9, 115) .௦ UO, SOQ 
411, ௦. காண்க, கோஹவ்னைட்டு, 

ry mee : 

ye Cerra 'பில்லைட்டு ' " (aranophilite).. இது . 
மக்கல் தொகுதியில் '' படிகமாகியுள்ள ஓர் 
யுரேனியக் கதிரியியக்கக் கனிமம். இதன் வேதியியல். 
உட்கூறு .,கே௦..8.00. et Bey (25,0. காண்க, 
யுரேனோபில்லைட்டு, . கன . ட்டி 

சிப்பைட்டு (2100 6106). இ ai ஒற்றை சரிவுத் தொகு 
Bude படிகமாகியுள்ள ஓர், நீர்ம பி/ரேனிய சல்பேட்டு 
(hydrous urasium sulphate). காண்க, , சிப்பைட்டு, 

"ச Gore வ] 

“மினசரகரைட்டு , (minasragrite). “இது ஓர் அமில 

நீர்ம வெளடியச் : ' சல்பேட்டு: ௩0. 350. 6:10 

Qs ஒற்றைச்:. 'சரிவுத்- தொகுதியில் - - படிகமா 
கிறது. காண்க," மினசரகரைட்டு, 

; -- Asfl@uad ‘Guim s.@ (klebelsbergite), இது ஒற். 
றைச் .சரிவுத் : தொகுதியில் படிகமாகறது, இதன் 
வேதியியல் . உட்கூறு நீர்ம ஆன்ட்டிமனி சல்பேட்டு 
(hydrous ae of antimony), காண்க, கஇிளிபெல். 

ஸ்பெர்கைட்டு. டவ te க்கு 

'டெலுரேட்டுகள், டெலுரைட்டுகள், செலினைட்டுகள் 

் “இத்தொகுதியில் அடங்கும் “கனிமங்கள் மான்ட்ட 
னைட்டு (௦ற(4111(6) 81,0; 760,. 211,0, எம்மோனி 

Hope



சைட்டு (6001151(6), நீர்ம ஃபொரிக் டெலுரைட்டு 
(bydrous ferric tellurite), Gr@uenca_@ (durdenite), 
நீர்ம ஃபெர்ரிக் டெலுரைட்டு, 76 (7%0,); 41௦ 
சால்கோமினைட்டு (௦210௦06016) ஆகியனவாகும். 

இவை சிறிய நீலநிற ஒற்றைச்சரிவு படி.கத் தொகுதிப் 
படிகங்கள், காண்க, டெலுரேட்டுகள்; டெலிரைட்டு 

கவர் செலினைட்டுகள். 

டங்ஸ்ட்டேட்டுகள், மாலிபிடேட்டுகள்.. 

இத்தொகுதியில் ஒற்றைச் சரிவுத் தொகுதியைச் 
சார்ந்த உல்ஃப்ரமைட்டுகளும் (ர177கற166) நாற் 
கோணப் படிகத் தொகுதியைச் சார்ந்த ஷீலைட்டு 
களும் (500661118) அடங்கும். 

... உல்ப்ஃரமைட்டுத்தொகுதி (௭௦4720146 group). இத் 
தொகுதியில் ஃபெர்பிரைட்டு (16081116) 116140, உல்ஃ 
ப்ரமைட்டு (wolframite) (FeM.s)WO,, an~cier 

ooo.@ (hubnerite) MnWO,, greveencn@ (raspite) 

$௦70, ஆகியவை அடங்கும். . 

உல்ஃ.ப்ரமைட்டு (௬௦1178௨106). இது ஒற்றைச் சரி 
வுத் தொகுதியில் படிகமாகியுள்ளது. இதன் வேதியியல் 
உட்கூறு மங்கனீசு இரும்பு டங்ஸ்ட்டேட்டு (161/0) 
0... ஒளியியல் பண்பை அடிப்படையாக வைத்து 
மேற்கூறிய நான்கு வகை கனிமங்களும் பிரிவு படுத் 
தப்பட்டுள்ளன. காண்க, உல்ஃபரமைட்டு; ஹாப் 

பனரைட்டு; ராஸ்பைட்டு; ஃபெர்பிரைட்டு. 

ஷீலைட்டுத்தொகுதி (scheelite gloup). இத்தொகு 
இயில் ஷீலைட்டு (8014661146), குப்ரோடங்ஸ்ட்டைட்டு 

(cuprotungstite) CaWO,, @uGrrafemer_@ (cupro. 
scheelite) CuWO,, GureSevemar_G (powellite) Ca 

(74௦17) 0, அல்லது ஸ்டோல்சைட்டு (stolzite)Pb WO, 

உல்ஃபெனைட்டு (wulfenite) PbMoO, என்பன 
அடங்கும். 

ஷீலைட்டு கண்க, இது நாற்கோணப் படி. 
கத் தொகுதியில் (tetragonal) நாற்கோண வகைக் 
கூம்புப் பட்டகங்களாகப் (1617820021 pyramidal) 

படிகமாகிறது. இதன் வேதியியல் உட்கூறு கால்சியம் 
டங்ஸ்ட்டேட்டு, இதில் டங்ஸ்ட்டன் டிரை ஆக்சைடு 

(WO,) 80.6 விழுக்காடும் சுண்ணாம்பு 19.4 
விழுக்காடும் உள்ளன. இது டங்ஸ்ட்டனின் முக்கிய 

கனிமத் தாது. காண்க, ஷீலைட்டு. 

உல்ஃபெனைட்டு (ஈய42ம்(6). இக்கனிமமும் நாற் 
கோணக் கூம்புப் பட்டகங்களாகக்காணப்படுகின் றது. 

இதன் வேதியியல்  உட்கூறு காரீய . மாலிப்டேட்டு 

(164ம ௦14216). இதில் மாலிப்டனம் டிரை ஆக் 

சைடு 39.3 விழுக்காடும் காரீய ஆக்சைடு (1624 

oxide) 60.7 விழுக்காடும் உள்ளன, .காண்க, 

உல்ஃபெனைட்டு. 
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ஃபெர்ரி மாலிப்டைட்டு (16ரார்ம013[41(6). இது 
செஞ்சாய் சதுரப் படி.கத் தொகுதியில் படிகமாகிறது. 
இக்கனிமம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு நீர்ம மாலி 
பிடேட்டு என்றும் மாலிப்டன ஆக்சைடு என்றும் 
கருதப்பட்டது. ஆனால் அண்மையில் இதற்கு. நீர்ம 
ஃபெர்ரிக் மாலிப்டைட்டு என்று பெயர் இட்டு உள்ள 

னர். காண்க, ஃபெொர்ரி மாலிப்டைட்டு. 

'கோச்லினைடீடு (kochlinite). இது செஞ்சாய் 
சதுரப் படிகத் தொகுதியில் (0110௦1%௦%1௦) படிகமா 

கிறது. இதன் வேதியியல் ௨ட்கூறு மாலிப்டன 
பிஸ்மத். காண்க, கோச்லினைட்டு (koechilinite)- 

ஃபெர்ரி டங்ஸ்ட்டேட்டு (ferritungstate). Qs அறு 
கோணப் படிகத் தொகுதியில் படிகமாகறது. 
அதாவது, நுண் அறுகோணப் படிகங்களாக இது 
கிடைக்கிறது. காண்க, ஃபெர்ரி டங்ஸ்ட்டேட்டு. 
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ஆக்சிஜன் ஏற்ற இறக்க வினைகள் 

ஆக்சிஜன் ஏற்றம் (௦300811௦௦௩) என்பதை ஒருபொரு 

ளுடன் ஆக்சிஜன் வினைப்பட்டுச் சோர்தல் அல்லது 
ஹைட்ரஜன் ஒரு பொருளிலிருந்து விலகுதல் அல்லது 
பொருளின் நேர்மின்தன்மையை மிகுவித்தல் அல்லது 
எதிர்மின் தன்மையைக் குறைத்தல் என்று கூறலாம். 

t S + O, > SO, 

2.Na + Cl, > 2 NaCl 

எனினும் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்திற்கான மேற்கண்ட 
வரையறை எல்லா வினைகளுச்கும் பொருந்துவ 
தில்லை. எனவே இக்காலக் கருத்துப்படி எலெக்ட் 
ரான் கோட்பாட்டு (616011001௦ 106௦14) அடிப்படையில் 

வரையறுப்பதே சரியாக உள்ளது. அதன்படி ஆக்சி 
ஜன் ஏற்றம் என்பது ஒரு பொருளிலிருந்து எலெக்ட் 

“ரான் இழத்தல் (066180110081100) ஆகும்.
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் Nase Nat + en 

: Zn > Zn ++ + 2e- 

முதல் வினையில் சோடியம் அணிலிலிதந்து 
எலெக்ட்ரான் : வெளியேறுகிறது. இரண்டாம் 

- வினையில் துத்தநாக அணுவிலிருந்து 2 எலெக்ட் 
ரான்கள் நீங்குகின்றன. இவ்வினைகள் இரண்டும் 

'ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் அகும். 

. ஆக்சிஜன் ஏற்றத்திற்கு நேர் எதிரான வரைய 
றையை ஆக்சிஜன் இறக்கத்துற்குக் கூறலாம். ஒரு 

பொருளின் நேர்மின்தன்மையைக்குறைத்தல் அல்லது 
எதிர்மின் தன்மையை அர்க்கம் ene ஆக்சி 
ஜன் இறக்கம் எனலாம். 7 

ட்ட > CuO + H, > co + H,0 

Hg + HgCl, -> Hg,Cl, 

மேற்கண்ட வரையறையை விட இக்காலக் கருத் 
தின் அடிப்படையில் , . வரையறுப்பதுதான் எல்லா 

-வினைகளுக்கும் பொருந்துகின்றது. அதன்படி, ஆக்சி 

ஜன் இறக்கம் என்பது எலெக்ட்ரான். ஏற்பு(616010 

181100)'ஆகும். ட்ட. 

Cl, + 2.07 — 2Cl~ 

61, S+2e7>8 =. ர 

இந்த இரண்டு. வினைகளிலும்: எலெக்ட்ரான் 
சேர்வதால் அவை ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினைகளாகும். 

ஆக்சிஜன் . ஏற்ற, இறக்க : அடிப்படைக் கருத்துகள், 
ஒரு வினையில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நிகழ்ந்தால் அதில் 
ஆக்சிஜன் இறக்கமும் நிகழ்கிறது எனப் பொருள், 
ஏனென்றால் : ஒரு பொருள் எலெக்ட்ரானை . இழந் 

தால் : (ஆக்சிஜன் ஏற்றம்) : அந்த எலெக்ட்ரானை 

மற்றொரு பொருள் ஏற்க வேண்டும். எடுத்துக் 

காட்டாகச் சோடியமும் குளோரினும் அணையும் 
வதையே கூறலாம். ட, si டட ட . 

2 Na + Cl, > 2 NaCl — 2 Nat + 2 Ci- 

இந்த வினையில் "பண்டிய்ம் அணு எலெக்ட் 
ரானை இழக்கிறது. குளோரின் மூலக்கூறில் :, உள்ள 
குளோரின் அணு எலெக்ட்ரானை ஏற்கின்றது, 

எனவே. சோடியம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது. 

குளோரின் ஆக்சிஜன் இறக்கம். அடைகிறது. , 

2 Na > 2,Na* ஞு 26 (ஆக்சிஜன் ஏற்றம்) 

Cl, + 2e- > 2 CI- (ஆக்கஜன் இறக்கம்) *” 

2 ‘Na + Cl, > 21% +4 201. (மொத்த வினை) 

- ஆக்சிஜன். ஏற்ற 5 ene, துத்தநாக அணுவிலிருந்து 
இரு எலெக்ட்ரான்கள் நீங்கியிருப்பதால் துத்தநாக 
அயனியின் (2௦34) ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை'2, ஆக்சி 
ஜன் ஏற்ற நிலையை ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண். (௦௩108- 
1103 ஐமய0௦7) என்றும் கூறுவர். இரும்பு இரண்டு 
வெவ்வேறு : ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலைகளில்: இருக்க 

முடியும். அவை ஃபெரஸ் (1657) ஃபெரிக் (27). 

ஆசியவை, உயர் ஆக்சிஜன் ஏற்ற ' நிலையிலிருந்து 

குறை ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலைக்கு ஒரு . தனிமம் 
மாறுமானால் : அதற்கு ஆக்சிஜன் இறக்கம் எனப் 
பெயர். அதேபோல் குறை ஆக்சிஜன் ஏற்ற ' நிலை 
யிலிருந்து ... உயர். ஆக்ிஜன் ஏற்ற நிலைக்கு, ஒரு 
தனிமம் Lor sir eee, அதற்கு அக்ஷர, ஏத்தம், 
என்று பெயர். 

பேர் ள்ல (ஆக்சிஜன் இற்சம்). 

குப்ரிக் அயனி குப்ரஸ் அயனி 

Fe?+ > ‘Fe+ +1 6. (ஆக்சிஜன் ஏற்றம்) , 

a ஃபெரஸ்- .ஃபெரிக். 
் ட. இ a 

அவன், ப அயனி ஷி. 5 பட விட வரில மஜ 

OO தனிமத்தின். ஆக்சிஜன் ஏற்ற : நிலையை 
றின்! கீழ்க்கண்ட விதிகள் உதவும், ':: 0-1. 2, 

1, பிணைப்பில் இல்லாத தனிமத்தின் wits 
ஏற்றநிலை பூஜ்யம் ஆகும். ௩ ப்ட் படத 

- 2. ஹைட்ரஜன், ஆக்கிஜன் . அனை சோ்மங் 
களில்: இருக்கும்போது : ஆக்சிஜன் ' ஏற்ற . நிலை 
டன். +1, டசி ஆகும்... பொன சிஷி ம பட்ட Ts 

ரு 

ஓரணு ்அயனியின். (monoatomic) 'மின்சுமை 

எண்கனிக்கையே அதன் ஆக்சிஜென் . ஏற்ற நிலை 
யாகும். எடுத்துக்காட்டாக சல்ஃபைடு அயனியின் 

(3 ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை. -* ஆகும்... 
hore Sa : 

<b . ஒரு erence ail உள்ள ஆக்சிஜன் : ஏற்ற 
நிைகளின் கூட்டுத்தொகை சுமி 12104, ஆகும்... 

் ன பர 1 ‘ty. ae ச டதத ல் Vs 

py 
oe Nach, 

சோடியம் களோரைடு 

'இவ்விதிப்படி.. நைட்ரிக் அமிலத்தில் ' (11110) 
நைட்ரஜன் அணுவின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற ''நிலையைப் 
பின்வருமாறு": விளக்கலாம்.” 17110, -. இதில் Hg). 
ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை '4:1 ஆக்சிஜனுக்கு -2x3 = -6.. 
எனவே நைட்ரஜன் +5 ஆக்சிஜன். எற்ற நிலையில் 
உள்ளது, :- 4 ந்த் 3 

nell ae
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றங்களைக் குறிக்கும் பொருட்டு ஆக்சிஜன் ஏற்ற - 
இறக்க (ஒடுக்க) நிலை பற்றிய கருத்து உருவாகியது. | 
இந்தக் கருத்தைப் பொதுவாக ஆக்சிஜன் ஏற்ற 
எண் அடிப்படையில் விளக்கலாம். 
கருத்து அடிப்படையில் ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை ஓர் 
அணு அல்லது: அயனி எலெக்ட்ரானை இழக்கும் 

தேபோல் ஆக்சிஜன் இற்க்க (ஒடுக்க) . 
Bon gyi அணு அல்லது 'அயனி எலெக்ட்ரானை 
ஏற்கும் செயலாகும், எடுத்துக்காட்டாக Cut, Cot, 

]63* ஆகியவற்றின்-ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் முறையே 

+1, +2, 44 ஆகும். இதேபோல் 20, 5-, 8“ பே 

ஆகியவற்றின் . ஆக்சிஜனேற்ற எண் முறையே -4, 
“2, ம ஆகும், இவற்றை ஒடுக்க எண் 45, 42, 
44 என்றும் குறிக்கலாம். ஆதலால், ஆக்சிஜன் 

செயலாகும், 

  

  

  

        
    

    
    

    

      

  
    

  
  

எலெக்ட்ரான் 
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ks . : +1 |} +2 |] +3 yoo. +4 i] 65 416 |} 17 13 #3] +2 +2 || +2 43 ee +S +6 t§ I] o4@ 
eh, + : ன வி கத. 3] 41-31-6112] 2 +1 =4 [Poa |] +4 tod |] +2 

-] 424] +3 |] +2 |] +4 -3 |} -2 ] -1 
‘ ் +2 +3 

+2 
| . ட... { 

3? 38 wilco. 40 41 42 az 44 451046] 47 48 49 50 si lf 52 53 94 
Rb || Sr Y ் - | Ze |] Nb fl Mo |] Te |] Ru i] Ah |! Pd |] Ag |] 4.1 035௩ Sb yt Te ॥ Xe 
+1 || +2 H] +3 , ் +4 45 [+6 |i +7 ]] +8 jt +4 fl oe [| 40 t] 42 |] +3 ff +4 |] +5 |] +6 +7 i] +6 

் ar. dow | +4 44 46 I +6 |] +3 |] +2 42 |/ +3 |] +4 |) +5 ft] +4 
் +3 |) +4 |] +4 I +2 -3 || -2 || +1 +2 

+3 -1 

55 56 371 58 71 72 nm 74 75. 76. 7 76 79 80 a a2 a a 65. 86 
ல Cs |] Ba | La. ந் - {| Hey] te wy) Ae ff Ost te ft Prt Awl Mg] TH f Po]! BI || Pol) att Aa 

TH 2H t3 lice உ டட[ 145/6] 70 8] 40/4 23 ff e2 ea fT eat] +5] +20) -1 
a +4 +6 +4 43 42 aq «1 +1 +2 43 

+4 . 3 ல 

ட பட 
[87 66 || 89 | [90 Tos} | 104 || 105 

Fe || Rall Ac . > 
+41 2 139 [௩ ue                                                 

பொதுவாகவும் நிலையாகவும் உள்ள தனிமங்களின் 
் தடித்த அச்சுகளில் தரப்பட்டுள்ளன ' 

௩ 

ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
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ஏற்ற எண் என்பது, அணு அல்லது அயனியின் . 
இணைஇறனையும் (816007) மின் தன்னமையையும் 

இணைத்துக் குறிப்பிடும் எண் ஆகும். 

தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களின் விவரம் 

ழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அட்ட 

வணையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விவரங்களுக்குக் 

கமழ கண்டுளை விளக்கங்கள் உதவும். 

roo 

ர் 

த “வேறுபட்ட இரு அணுக்களைக் கொண்ட 

அயனிச் சேர்மங்களில் ஒவ்வொரு தனிம அணுவின் “ 

ஆக்சிறனேற்ற ' எண்ணும், அந்த .அயனியின் மின்” 

னேற்றத்தைக் குறிக்கும் எண்ணாகும். எலெக்ட் 

ரான் கவார்திறன்; (616௦110062811710) அதிகமுள்ள 

தனிமத்தின் எதிர்மின் அலகைக் கொண்டே ஆக்சிஜ 

னேற்ற எண் .கணக்டெப்படுகிறது. எடுத்துக்காட் 

டாக 101 சேர்மத்தில் Ht டே எனப் பிணைப்பு 

எலெக்ட்ரான்கள் அமைகின்றன. அதாவது குளோ 

ரின் ஒர் எலெக்ட்ரானை ஏற்றிருப்பதைக் கொண்டு, 

ஹைட்ரஜன் ஓர். எலெக்ட்ரானை * இழந்துள்ளது. 

அறியப்படுகிறது. அகவே இவற்றிலுள்ள மின் அலகு, 

முறையே 41, -3. இவையே 11* 61” ஆகிய அயனி 

களின் ஆக்ஜனேற்ற . எண்கள் ஆகும். இதைப் 

போன்றே பேரியம் குளோரைடில் (8201, பேரியம் 

இழக்கும் இரு எலெக்ட்ரான் களையும், இரு 

குளோரின் அணுக்களும் தலைக்கு ஒன்றாக எடுத்துக் ,, ... 

கொண்டு, ஓர் அலகு எதிர் மின்னேற்றமுள்ள. 

குளோரைடு அயனியாகிறது, :- எனவே - குளோரின் :---: 

ஆக்சிஜனேற்ற எண் “1, பேரியத்தின் ஆக்சிஜூனைற்ற' , 

எண் 42 ஆகும். அயனிச் : சேர்மத்திலுள்ள ஒரு 

தனிமத்தின் மொத்த ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணை 

அதன் அணுக்களால் வகுத்து, ஓர் அணுவின் Beg | 

Gorm எண் அறிப்படுகிறது. ; எடுத்துக்காட்டா ௧, 

அலுமினா (க1,0 5) சேர்மத்தில், இரண்டு அலுமினிய ; ப மர் 
அணுக்களின் மொத்த ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் -6, 

ஆகையால், ஓர் : அலுமினிய அணுவின் a 

ட“ ஸனேற்ற எண் +3 ஆதம், ட 7 & , bo. ue 

, சேர்மத்தில் a‘ (covalent | 2. சகபிணைப்புச் 

compound) ஆக்சிஜன் : ஏற்ற எண்ணை அறியப். பின் 

வரும் முறை கையாளப்படுகிறது. : ‘i 
A 4 1 

ஒரே தனிமத்தின் இரு அணுக்கள் சகபிணைப் 
பில் பங்கு கொள்ளுமாயின் ஒவ்வோர் அணுவுடனும், ” 
ஓர் எலெக்ட்ரானைச் சேர்த்து அதன் ஆக்சிஜனேற்ற 

எண் கணக்கடைப்படுகிறது. சான்றாக, 8) மூலக். 
கூறில், ஒவ்வோர் ஹைட்ரஜனுடன் லர் ்எலெக்ட்" 

i 9 

  

ரானைச் சேர்த்தால், அது மின்னேற்றமற்ற ஸைட்: 
ரஜன் அணுவைக் குறிக்கும், எனவே 11 அணுவின். . 
ஆக்சிஜனேற்ற எண் சுழியாகும். ஆகவே : எத்தனி 
மத்துடனும் சேராது தனிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் . 
தனிமத்தின் ' ஆக்சிஜன் ஏற்ற.எண் ் பகபமாகும்.. 

இரு லெவ்வேறு' தனிம அணுக்கள் ' ! 'ச௲்ினணப். 
பில் இணையுமாயின், பிணைப்பு “எலெக்ட்ரான்கள், 
எலெக்ட்ரான் கவர்இறன் அதிகமுள்ள அணுவிற்கே 
வழங்கப்பட்டு ஆக்சிஜனேற்ற எண் கணக்கிடப்படு - ் 
கிறது, இதன் அடிப்படையில் ஒரு தனிம அணுவின் 

ஆச்சிஜனேற்ற எண் நேர் குறியீட்டையும், மற்றொரு 
தனிம அணுவின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் எதிர் குறியீட் 
டையும் உடையதாக இருக்கும், எடுத்துக்காட்டாக, 
ஹைட்ரஜன் குளோரைடு சேர்மத்தில் 'ஹைட்ரஜ. 
னுக்கு 4 1-ம் குளோரினிக்கு “I, a ஆக்சிஜனேற்ற ் 
எண் அகும். ட ட ரவ : 

ஒரு சேர்மத்தி லுள்ள' தனிய ப ந்ண்வின்டைய ட் 
சகபிணைப்பின் அளவிற்கும், அதன் | ஆக்சிஜனேற்ற .' 
எண்ணிற்கும் வேறுபாடு இருக்கலாம், எடுத்துக் - 
காட்டாக, CH, CH,Cl, CH,CI,, மே Cls,CCl, 
ஆதிய சேர்மங்களில் கரி அணுவின் இணைதிறன் 4; '' 
ஆனால் ஆச்சிஜன் ஏற்ற எண் முறையே. :-4, -2, 0 
42, *4 அகும். எனவே கரி அணுவின் இணை திறன் 
அல்லது சகபிணைப்பு அளவு 4 என மாறாமல் : 

இருக்கும்போது, அதன் ஆக்சிஜனேற்ற ” 
-4இலிருந்து +4 வரை அமைந்துள்ளது. 

3., ஹைட்ரஜன உள்ள சேர்மங்களில் : ஹைட் 
' ரஜனின். ஆக்கிஜனேற்ற எண்: 41: ஆகும். ஆனால். 

at ! உலோக: ஹைட்ரைடு சேர்மத்தில் மட்டும் ஹைட் .: 
! 9. பரஜனின் ; 'ஆக்சிஜனேற்ற எண்'-1 அகும், 14217 Geir 
a (WS Be, NatH™ என உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ட 
I 

ட். த, எல்லாச் சேர்மங்களிலும்; ஆக்சிஜனுக்கு 
: 1) ஆக்சிஜனேற்ற எண் -2 ஆகும். "ஆனால் இருஃபுளுரின் 
i ஒற்றை 'ஆக்சைடு (1,0); சேர்மத்தில் மட்டும் BS 

81 4 சிஜனின் ! ஆக்ஜனேற்ற எண் '42ஆகும். ஒரு : 
” ஃபுளுரினுக்கு ஓர்_எஇர்மின் அலகு வீதம் அமைந்துள் 

| ளது. குறிப்பிடத்தக்கது. . ,மேலும் பெராக்சைடு ' 
' சேர்மத்தில் SAN IEG ் ஆக்ஜெனேற்ற' எண் -1 
ஆகும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சேர்மத்தில் ஆக் 

_1ஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும்' இடையில் உள்ள 
ery எலெக்ட்ரான்கள் இரண்டையும் ஆக்சிஜ 

| 1னுடன் சேர்த்தே எண்ணப்படும். ஆனால் இரண்டு 
! ஆக்சிஜன் அணுக்களுக்கி௮டையே உள்ள இரு எலெக்ட் 
ரான்க்ளும் சமமாகப் பங்கீடு செய்யப்படும். ஆகவே 

-* ஓவ்வோர்'' ஆக்சிஜன் -அணுவைச் சுற்றிலும் ஏழு 
எலெக்ட்ரான்கள் இருப்பதாகக் கணிக்கப்படுகறது, 

, இதனால் பெராக்சைடு :"” சேர்மத்தில் ஆக்சிஜன் 
அணுவின் 'ஆக்சிஜனேற்ற எண் -1 ஆகும்.





810 ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பிகள் 

தன்னாக்ிஜனேற்ப மனைகளின் வினைப்படும் 
வழியை அறிய வேண்டும், 

தன்னாக்சிஜனேற்ற வினைகளில் ஆக்சிஜன் ஏற் 
கப்படும் வேகம் நான்கு நிலைகளில் மாறுகிறது 

எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

மிகக் குறைந்த வேகம் உள்ள தொடக்கக் 
காலம் 

2. வேக முடுக்கமடையும் காலம் 

3. Sores வேகத்துடன் வினை நிகழும் காலம் 

4, வேகம் குறைந்த வினை முடிவுக் காலம் 

மிகக் குறைந்த வேகம் உள்ள தொடக்க. கால 
மும், வேகம் முடுக்கமடையும் காலமும் சேர்ந்து 
வினையின் தேக்கக் Hnovid (induction period) ster 
படுகிறது. இக்காலத்திற்குப் பிறகே மூலப்பொரு 
ளின் தன்னாக்சிஜனேற்றம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 
இருக்கும். எனவே, தேக்கக் . காலத்தில் பொருள் 
தன்னாக்சிஜனேற்றம் அடைவதில்லை என்றே 
கொள்ளலாம். இத்தேக்கக் காலத்தையே தன்னாக்சிஜ 
னேற்றமடையும் பொருளின் வாழ்காலமாகக் . கருது. 
லாம், வினைவேகத்தைப் பற்றிய . இத்தகவல்களின் , 
அடிப்படையில் தன்னாக்சிஜனேற்ற : வினை ஒரு 
சங்கிலித் தொடர்வினை (00210. reaction) என நிறுவப் 
பட்டுள்ளது. : 

சங்கிலித் தொடர் வினைகளில் : வினை பலபடி 
களில் நிகழ்கிறது. இப்படிகளில் உருவாகும் சல இடை 
நிலைச்: சேர்மங்கள் இப்படிகளை மீண்டும் மீண்டும் . 
நிகழ்த்தி வினையை ஒரு தொடர் வினையாக மாற்று 
கின்றன. இவ்விடை நிலைச் சேர்மங்கள் உள்ள வரை 
யில் வினை தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கும், 
தன்னாக்சிஜனேற்ற : வினைகளில் இவ்வாறு வினை 
யைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்த வல்ல பொருள்களாக 
இயங்கு உறுப்புகள் 
பிணைப்பு (௦0421804 ௦௧0) சமச்சீர். பிளவுக்குட்படு 
வதால் (homolytic fission) Hen g@qib மின்சுமை : 
யற்ற . இணையுறா : எலெக்ட்ரானைக் (unpaired 
6160120058) கொண்ட துகளே இயங்கு உறுப்பெனப் ) 
படுகிறது. ௪க பிணைப்பென்பது பெரும்பாலும் - 
கரிமச் சேர்மங்களில் காணப்படும் வேதிப்பிணைப் . 
பாகும். இரு எலெக்ட்ரான்கள் . இணையுறுவதால் . 
இப்பிணைப்பு உண்டாகிறது. இப்பிணைப்பு சமச் 
சீர்ப்.: பிளவுக்குட்படும் போது இரு..கூறுகளாகப் , 

பிரிந்து, பிணைப்பில் உள்ள இரு எலெக்ட்ராஸ்களும். . 
சம அளவில் பகர்ந்து கொள்ளப்பட்டு, ஒவ்வொள்் 

றும் ஒற்றை இணையுறா எலெக்ட்ரானைக் கொண்ட 

விளங்குகின்றன. ஒரு FH - 

இரு இயங்கு உறுப்புகள் விளைகின்றன, இயங்கு 
உறுப்புகள் அவற்றின் தன்மைக்கேற்ப வினைத் 
திறனில் வேறுபடுகின்றன. எல்லா இயங்கு உறுப் 
பூுகளும் இறுதியில் இரண்டிரண்டாகவோ, வேறு 
உறுப்புகளுடனோ . இணைந்து புதிய சகபிணைப் 

“பைக் கொண்ட நிலையான சேர்மங்களை அரவாக்கு 
கின்றன. 

தன்னாக்சிஜனேற்ற வினைகள் கீழ்க்காணும் 
வினைவமிபபடி நடையேறுகின்றன எனக் கண்டறி, 
MR ST 

RH + O, => R + HO, (1) 

ந: 3 0, ROO (2) 

ROO'+ RH - ROOH + R: (3) 

ர ர ர ய. 
வினை. (1) தொடக்கப் படியாகும். இப்படியில். 

௩11 என்ற கரிமச் சேர்மத்தில் எளிதில் பிளப்புறும் 
C—H பிணைப்பு சமச்சீர்ப் பிளவுச்குட்பட்டு அல்க் 

கைல் நலக இயங்கு உறுப்புகள் அருவாகின்றன. 

வினை- (2)இல் %* இயங்கு உறுப்பு ஆக்சிஜ: 
னுடன் சேர்ந்து பெராக்சி தனி உறுப்பு விளைகிறது, . 
இத்தனியுறுப்பு கரிமச் சேர்மம் ௩14 உடன் வினை“ 
புரிந்து (வினை 3) ஹைட்ரோ : பெராக்சைடையும் 
(௩௦௦11), மீண்டும் அல்க்கைல் இயங்கு உறுப்பையும் 
(£:) உருவாச்குகிறது. இவ் வியங்கு உறுப்பு மீண்டும் 
வினை-(2) ஐ நிகழ்த்துகிறது. இவ்வாறு படி-(2), 
படி-(2) வினைகள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் 
உள்ளன. இது தவிரப் பெராக்சி இயங்கு : உறுப்பும் . 
ஹைட்ரோ பெராக்சைடும் பிற வினைகளில் ஈடுபட்டு , 
ஆல்டிஹைடு,, ஆல்கஹால், 8&ட்டோன், அமிலம், 
எஸ்ட்டர் போன்ற : நிலையான _ ஆக்சிஜனேற்ற 
மடைந்த பொருள்களையும் . தருன்றன. இவ்வினன .; 
கள் நிகழ்வது : தடுக்கப்பட வேண்டுமானால் முதல், 
படியில் .விளையும் &: உறுப்புகள், படி- (2). 
(3) ஆகியவற்றைத் தொடர “இயலாதவாறு வேறு . 
வினைகளில் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்செயலை . 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பி நிகழ்த்துகிறது. மாறுபட்ட 
ஆக்சிஜனேற்றப் பாதையை வகுத்து மூலப்பொருள் . 
ஆக்சிஜனேற்றம் அடையாமல் இத்தடுப்பி காக்கிறது. 
இச்செயலில் ஆக்சிஜனேற்றத் தடுபொருள் அழிந்து 

விடுகிறது. அ set இட 

~ - தொடர்வினையின் எந்நிலையில் ஆக்சிஜனேற் ' 
றத் தீடுபொருள் குறுக்கிட்டு ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் 
தடுக்கிறது என்பதும் கண்டறியப்பட்டு 'நிதுவப்பட் 
டுள்ளது, தொடர் வினையில் .பெராக்சி உறுப்பு 

உருவாகும் நிலையில் தடுப்பி குறுக்கிடுகிறது,"



உருவாகும் பெராக்சி உறுப்புடன் தடுப்பி வினைப் 
பட்டு நிலையான வீளைபொருள் ஒன்றை உருவாக்கு 
கிறது. இதன்மூலம் தொடர்வினையின் படி - (8) 
தடுக்கப்பட்டுத் தொடர்வினையும் ஆக்சிஜனேற்றமும் 

நிறுத்தப்படும் | 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பியின் உடனிருக்க வினை "' 
வழி, மேற்குறிப்பிட்ட வினை-(1) வினை - (2) ஆ௫ய . 
வற்றைத் தொடர்ந்து &ழ்க்காணும் வண்ணம் 
வினை - (4) நடைபெறுகிறது. 

-. நிலையான இயங்கு ...' 
ROO® + அச்ஜனேற்றத் ௮. கறுப்பு (அல்லது) 

தடுப்பி . விளைபொருள் (4) 

தடுப்பியின் திறன் ஆக்சிஜனின் அழுத்தத்தைப் 
பொறுத்து மாறுவதில்லை என்ற உண்மை, : தடுப்பி 
வினையின் முதல், அல்லது இரண்டாம் படியில் பங்கு : 
பெறவில்லை “எனவும் மேற்குறிப்பிட்ட வழியில் 
தான் செயல்புரிகிறது எனவும் நிறுவுகிறது. இங்ஙனம் 
பெராக்சி உறுப்புடன் வினைப்பட்டு நிலையான 

விளைபொருள் :உருவாவதால் மீண்டும் ௩”. உறுப்பு 

உருவாதல் - தடுக்கப்படுகிறது. எனவே வீனை 

தொடர இயலாது. 

ட் எனவே ao பொருள் ஆக்தெனேற்றத்' தடுப் 

பியாகச் செயல்பட வேண்டுமானால் வினை - (4) 

தடுக்கப்பட்டு, வினை - (4) நடைபெற Sarvs Gud. 

இவ்வடிப்படையில் ஒரு சிறந்த ஆக்சிஜனேற்றத் 

தடுப்பி சழ்க்காணும் இன்றியமையாப் பண்புகளைக் 

கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும். 

1, பெராக்ச உறுப்புடன் Gund மூலப் பொரு 
ளைவிட. , எளிதில் வினைபுரிய வேண்டும். 

2. இயங்கு உறுப்பும் தடுப்பியும். வினையுற்றுக் 
இடைக்கும் விளைபொருள் நிலையானதாக 
இருக்க வேண்டும். 

3. குறித்த அளவு தடுப்பியுடன் அதிக எண் : 
ணிக்கையில் இயங்கு உறுப்புகள் வினை 
புரிய வெண்டும். 

இவை தவிரக். சழ்க்காணும் * சறப்பியல்புகளையும் 

தடுப்பிகள் பெற்றிருக்க வேண்டும். ன கு 
ன் 

3, தடுப்பி ஜுலப்போருளில்  ராதகன அளவு 

கரைய வேண்டும். 

8... எளிதில் வியாசம். கூடாது, 

3 * நீரில் கரைந்து வெளியேறக்கூடாது, 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பிகள் 811 

4, நிறமற்றதாயும், மணமற்றதாயும், சுவையற் 
றதாயும் இருக்கவேண்டும். 

5. நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததாகவோ, தோலை 

அரிக்கக் கூடியதாகவோ இருத்தல் கூடாது. 

6. மலிவாக இருக்க வேண்டும். 

இயழ்கையில் இடைக்கும் பல பொருள்களில் 
ஆக்சிஐனேற்றத் தடுப்பிகள் கலந்தே உள்ளன. ' இத் 
தடுப்பிகள் தன்னாக்சிஜனேற்ற வினையில் ஒரு தேக் 
கக் காலத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இத்தேக்கக் 
காலத்தில் தடுப்பி ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து மூலப் 
பொருள் ஆக்சிஜனேற்றமடையாமல் காக்கிறது. 
தேக்கக்காலம் முடிந்த பின்னரே, அதாவது தடுப்பி 
அனைத்தும் ஆக்சிஐனேற்றமடைந்த பின்னரே மூலப் 
பொருள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஆக்சிறனேற்றம் 
அடையத் தொடங்குகிறது. எனவே தேக்சுக்காலத்தை 
ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பியின் திறனைக் குறிக்கும் 
அளவையாகக் கருதலாம். தேக்கக்காலம் அதிகமா 
யிருப்பின் தடுப்பி திறன்மிகுந்ததெனக் கருதலாம். 
'தேக்கக்காலத்தை அளப்பதன் மூலமே பல்வேறு தடு 

பொருள்களின் திறன் ஒப்பிடப்படுகிறது. தடுப்பி 
யின் தன்மையைப் பொறுத்து அதன் திழன் வேறு 
படுகிறது என்பதைக் கீழ்க்காணும் அட்டவணை 

புலப்படுத்துகிறது. 

கியூமீனின் தன்னாக்சிஜனேற்றத் தடுப்பு (62.5”6 
வெப்பநிலையில் ஒரு வளிமண்டல ஆக்சிஜன் அழுத்தத் 

தில்) 

தடுபொருள் ஒப்பீட்டுத் இறன் 

ஃபீனால் 1.00 

2, 6- இரு -1- பியூட்டைல் ற. கிரசால் 3.30 

இருஃபினைல் பிக்ரைல் ஹைட்ரசைடு 1.60 

4 1- பியூடைல்காட் கால் 14,00 

11 - மெத்தில்அனிலீன் 1,20 

P.- Gung 57éEA By ஃபினைலமின் 6.10 

இருஃபினைலமீன் 2.10 

31-14: இருஃபினைல்--ஃபினைலீன் இருஅமீன் 16,00 

நஃஹைட்ராக்சி இருஃபினைலமீன் : 5.60 

உணவுப் பொருள்களைக் காக்க ஆக்சிஜனேற் 
றத் தடுபொருள்கள் தொன்று தொட்டே கையாளப் 
பட்டு வந்திருக்கின்றன, உணவுப் பொருள்களுடன் 
சேர்க்கப்படும் இலவங்கம் போன்ற பொருள்கள் 
நறுமணத்தைத் தருவதோடு பெராக்சைடுகள் உரு 
வாவதைத் தடுத்து உணவுப்பொருள்கள் ஆக்சிஜ 
னேற்றம் அடையாமல் காக்கின்றன என நவீன 
ஆய்வுகள் நிறுவியுள்ளன. எனவே இலவங்கம் 

fo
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அட்டவணை . 1 

வகைப்பாடு 

பாராஃபினைலீன் இரு அமீன்கள் 

Riera அரைல் அமீன்கள் 

அல்க்கைல் அரைல் அமீன்கள் 

- இட்டோன் அமீன் 

இருை ஹட்ரோ குளலீன்கள் 

அல்க்கைலேற்றம் அடைந்த ஃபீனால்கள் 

பாஸ்ஃபேட்டு எஸ்ட்டர் 

ஆல்க்கைலேற்றம் அடைந்த ஃபீ னால் 

சல்ஃபைடுகள் 

தயோ இரு புரோப்பியனேட்டுகள் ,... 

போன்றவை இயற்கையில் கிடைக்கும் ஆக்கிஜனேற் 

றத் தடுபொருள்களாகும். 

இவை தவிர ஃபீனால்கள், அரோமாட்டிக் 

அமீன்கள், கந்தகச் சேர்மங்கள் போன்ற சேர்மங் 

OH 
(CH,),C | 

\ 

் CH, 

2,6 -இரு-மு-பிழட்சடல் 
ற கிரசால் 

OH 
1 OH 

7 

“C(CH,), 
4நுஃபிழட்டைல்கட்டகால் 

C(CH,), 
OH 

C(CH,), 

. OCH, . ் 

பியட்டடலேநீறம் பெற்ற 

ைறட்ராக்சிறுகிசோல் 

CO,C,H 
3 7 

பு ரோப்பைல்கேலேட் 

படம் 1. ஃபீனால் வகை ஆக்ஜனேற்றத் த$மொருள் 

எடுத் $துக்காட்டு 

19-11... இருஃபினைல் - ற- ஃபினைலீன் இரு அமின் 

14-ஃபினைல்-8-நாஃப்தைலமீன் | 

141” இருஃபினைல் எதிலீன் இரு அமீன்" 

அசெட்டோன், இருஃபினைலமீன் ஆகியவை 

வினைபுரிந்து கிடைக்கும் விளைபொருள் 

2,2.4— மூ மெதில் 1 அ-இருஹைட்ரோ. 

குனலீன் பலபடிச் சேர்மம் 

2,6-இரு-4-பியூடைல்-4-மெத் இல் ஃபீக னால் 

மூ ( நானைல் பினைல்)- ஃபாஸ்ல்பேட்டு 

4’,4’ ' தயோபிஸ்... . 

(6, (-பியூடைல்- 9-மெத்தில் ஃபினால்) 

இருலாரைல் தயோ இரு புரோபியனேட் 

களும் பேரளவில் ' 'கடுபொடுள்களாகப் பயன்படு 

கின்றன. ஆக்சிஜனை ற்றத் தடுபொருள்களின் வேதி 
வகைபாடு அட்டவை- 1இல் தரப்வட்டுள்ளது. 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுபொருள்களாகப். பயன் 
படும் சில ஃபீனால்களின் கட்டமைப்பு வாய்பாடு 

ப. ன 
டைஃ பீல் அமீன் 

௦1 ANH <S —NHC,H 

N-N’ — ec -wWead=p- ஃபிளைல்கள்
 Beate 

ட & ் 

7 லு \ 

/\4- 
“N 

ஃபிளோதமசிச்' 5 

R,N—E-—N=ENR, 

NH OR 
அல்க்கைல் sin tanetenpiertad nf 

படம் 2, நைட்ரஜன், கந்தகம் கொண்ட ஆக்ினேற்றத் 

தடுபொருனள்கள் 
க



படம்-1இலும், நைட்ரஜன், கந்தகச் சேர்மங்களின் 
கட்டமைப்பு படம்-2இலும் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

"வண்ணப் பொருள்களைக் காக்கப் பயன்படுத் 
தப்பெறும் அக்கிஜனேற்றக் தடுபொருள் அவ்வண் 
ணத்தைப் பாதிச்காமல் ஆக்சிஜனேற்றத்தை மட்டும் 
தடுக்கக் கூடியதாய் இருக்க வேண்டும். பெரும் 
பாலும் ஃபினால்கள், : ஃபீனாலிக் சல்ஃபைடுகள், 

பாஸ்ஃபேட் எஸ்ட்டர்கள் ஆகியவை இதற்குப் 
பயன் படுகின்றன. சில தடுப்பிகள் திறன் மிகுந்தவை 
யாயிருந்த போதிலும் வண்ணத்தை நீக்குபவையா 
யுள்ளன. இவ்வகைத் தடுப்.பிகள் கரிமப்பொருள்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இத்தகு தடுப்பிகளில் 
பெரும்பாலானவை ஈரிணைய அமீன், _ தொகுதி - 
3117-ஐப் பெற்றுள்ளன. “ 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பிகளின் திறனை உக்கு 

விக்க அவற்றுடன் சில ஊக்கிகள் சேர்க்கப்படு 
கின்றன. இவ்வூக்கிகள் தாம் எவ்வித மாற்றமுமடை 
யாமல் தடு பொருளின் திறனை மட்டும் அதிகரிக்கச் 
செய்யும் ' தன்மை வாய்ந்தவை, பாஸ்ஃபாரிச், 
சிட்ரிக், அஸ்கார்பிக் அமிலங்கள் போன்றவை தடுப் 
பிகளின் ஊக்கிகளாய்ச் செயல்படுகின்றன. இவ்வூக் 
இகள் தாமே: 'ஆக்சிஜனேற்றத் Pa ai erg sre , 
செயல்படுவதில்லை. 

. தேவைக்கும், பயன்பாட்டிற்குமேற்ப வெவ்வேறு 

வகை “ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பிகள் பயன்படுத்தப்படு 

இன்றன. எடுத்துக்காடடாக வெண்ணெய் கெட்டுப் 

போகாமல் இருக்கப் பயன்படும் கடுப்பி, தானி 

யங்கி 2வர் இகளின்” சூடான உயவு எண்ணெய்களைக் 

காக்கப் பயன்படாது, எனவே தேவைக்கேற்பத் 

தகுந்த தடுபொருள்களைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன் 

படுத்த வேண்டும். 
— ர்க Ae ws by Ss LR? se . ype 5.8. 

ea ne Ate க 8 பவ கட்ட அனி படு 

# a 

நூலோதி : 

1, McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, 
Fifth Edition, McGraw-Hill Book Company, 

New York, 1983. , 

2. Kirk-Othmer,:- Encyclopaedia ‘ of - Chemical 
Technology; Vol.3, Third Edition, John Wiley & 

Sons, New York, 1983. 
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சில வேதி வினைகளில் .தனிமங்களுடன் அல்லது 
வேதிப் . பொருள்களுடன் . ஆக்சிஜன்... வினைபுரித்து 
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சில புதிய பொருள்கள் உருவாகின்றன. அம்மாறு 
தல்களை ஆக்சிஜன் கூடும் வினை (oxidation 
16201100) என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக,மக்னீசியம் 
காற்றில் எரிந்து மக்னீசியம் ஆக்சைடு ஆறது. 
இதைப்போல் கந்தகம் காற்றில் எரிந்து சல்ஃபர்டை 
ஆக்சைடைக் கொடுக்கிறது. இவ்விரு . வினைகளும் 
ஆக்சிஜனேற்றத்தினால் நடைபெறுகின்றன, 

2 1742-0, ௮. 2 ]]20 

30) ௮ 50, 

இந்த ஆக்சிஜன் ஏற்ற வினையைக் தனிமங்களில் 
உள்ள எலெக்ட்ரான்களின் மாற்றங்களால் விளக்க 
லாம். ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மம் ஆக்சிஜனுடன் 
சேர்வதால் அது எலெக்ட்ரான்களை ஆக்சிஜெனுக்குத் 
தந்துவிட்டு வேதியியற் பிணைப்பு உண்டாக்குகிறது, 
இந்த மாற்றங்களினால் ஆக்சிஜனேற்ற எண்(௦௧௩108- 
11௦உர௫87)மாறுதல்அடைகிறது.ஆதலால் ஆக்சிஜன் 

ஏற்றம் எலெக்ட்ரான்கள் இழப்பாகவோ ஆக்சிஜன் 

ஏற்ற எண் அதிகரிப்பாசவோ வரையறுக்கபபடு 

தறது, எடுத்துக்காட்டாக மக்னீசியம் ஆக்சைடு 
ஏற்படும் வேதிவீனையில் மக்னீசியம் இரண்டு 

எலெக்ட்ரான்்களை இழக்கின்றது. ஆக்சிஜனுக்கு 
இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன, 

ஆக்சிஜனேற்றஎண் O +O +42 -2 

Mg + + —> MgO 

26. 

மக்னீசியத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் அதிகமாகிறது. 
மச்னீசியத்துடன் குளோரின் வினைபுரிவதால் 
கிடைக்கும் மக்னீச௰ம் குளோரைடில் மக்னீசியத்தின் 
ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் அதிகமாகிறது. 

ஆக்சிஜனேற்ற எண் O Oo +2 -2 

Me ஃ 201 -»> MgCl, 

ze- .- 2em 

இந்த வினையில் குளோரின் . ஓர். ஆக்சிஜனேற் 
றியாகக் (௦௩14801) கருதப்படுகிறது, : இதன் மூலம், 
வேதியியல் மாற்றங்களில் 'ஆக்சிஜன் டேர்க்கப்படா 
விடினும் ஆக்சிஜனேற்றம் நிகழ்கின்றது. ' 

் இரும்பு (11) உப்புக் கரைசல் ஆக்ஜெனேற்றத் 
தினால் இரும்பு (111) உப்புக் கரைசலாகும் பொழுது
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எலெக்ட்ரான்௪ள் இழப்பு 'ஏற்படுறது.': இதுவும் 
ஆக்சிதனற்ற இிகழ்ச்சிச்கு மற்றோர் எடுத்துக் 

காட்டாகும் 

வேதிலினையில் ஆக்கிஜனேற்றமும், இறக்கமும் 
ஒருங்கே நடைபெறுகின்றன. வேதிவினையில் பங்கு 
ஏற்கும் ஒரு பொருள்: ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்தால் 
அவ்வினையினால் மற்றொரு பொருள் குறைக்கப் 
படுகிறது (7₹00௦11௦௦).: . இம்மாற்றத்தில்  எலேக்ட் 
ரான் சேர்ப்பு, குறைப்பு வினையாகக் (reduction) 
கருதப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, : சோடியம் 
குளோைடு, சோடியம் உலோகத்துடன் குளோரின் 

சேர்க்கையில் பெறப்படுவது, 

ர 2 Na + Cl, > 2 NaCl 

இங்கு "சோடியம் .. .ஆக்கஜனோற்றம் - poorest 
சகாயன் இவ்வினையில் Qe DASCG ROB. 

ஒரு 'சேர்மத்இலிருந்து asain pags நீக்கப்பட்டார் 
லும். அவ்வினையை ஆக்சிஜனேற்றம் என்று 

கூறலாம். 
ன தை. : டி ட ட டர . 

MnO, + 4 HCl > MnC), + 2H,O +Cl, .., 

H,S + Cl >2HCI+8 4 

*.. CuO + H, > Cu +.H,0. 

மேற்கூறிய : வினைகளில் மாங்கனீஸ் டைஆகீ 
சைடு, குளோரின், தாமிர ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜனை 

நீக்குவதால் -ஆக்சிஜனேற்றப் பொருள்களாக 
(oxidising 826018) கருதப்படுவதுடன் வினைகளும் 

ஆக்சிஜனேற்றத்துக்குச் snes pa Bien pen. 

” அம்சதனேற்றம், குறைப்பு Gu வினைகளை 
ஏற்ற-இறக்க .. fener (redox . .16201100) என்றும் 
கூறலாம். மக்னீசியம் குளோரைடு உண்டாகும் 

வினையில் ஓவ்வொரு மக்னீசிய அணுவும் இரண்டு 

எலெக்ட்ரான இழப்பினால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடை : 
கிறது. இரண்டு குளோரின் அணுக்களும் ஒவ்வோர் 
எலெக்ட்ரானைப் பெறுவதால் ஆக்சிஜன் குறைப்பு 
நடைபெறுகிறது. இவ்வாறு, நடைபெறும் வினை 

களில் எந்தத் தனிமம் அல்லது பொருள் எலெக்ட் 
ரான்களை இழக்கிறதோ (ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படு 
கிறதோ). அது எலெச்ட்ரான் வழங்கி (electron 
8௦002) அல்லது எலெக்ட்ரான் குறைப்பானாகிறது 

(163201). ஏனெனில் இழக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரான் 
மற்றொரு பொருளை எலெக்ட்ரான் எண்ணிக்கையில் 

் குறையச், செய்கிறது. மேலும் ஒரு பொருள் 
விவேக் தன் ்ஏ.ற்பினால், ' எலெக்ட்ரான் ஏற்றம் 

felectronation) அடைூறது.. 

\ 

மின்னாற் பகுப்பு வினைகளில் ஆக்சிஜனேற்ற 
வினைகளைக் சீழ்க்கண்டாவாறு விளக்கலாம், உப்புச் 
சேர்மங்கள் நீரில் கரைவதால் . .அயனிகளாகப் 
பிரின் நன. 

அரு அட் 2ம். 

இச்சரைசலை மின்னாற்பகுத்தால் நேர் மின் 
வாயில் ஆக்சிஜனேற்றம்(0%102110௩ 2 (116 ௨௩௦0 நடை 
பெறுகிறது. எதிர் மின்வாயில் ஆக்சிஜன் குறைப்பு 
(reduction at the ௦81௦06) நடைபெறுகிறது. இவ் 
வினைகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம், 

2Cl 04 29 நேர்மீன்முனை, 
அர் - 

2ம் 4+ 2e 3 Ni எதிர்மின்முனை 

ஃபுளோரின், குளோரின், ஆக்சிஜன், ஒசோன், 
பொட்டாசியம் பர்மாங்களேட்டு, . பொட்டாசியம் 

டைகுரோமேட்டு,நைட்ரிக் அமிலம்,அடர் சல்ஃப்யூரிக் 

அமிலம் ஆகியவை ஆக்ஜனேற்றிகளுக்கு (௦3141 
5102 ௨25018) எடுத்துக்காட்டுகளாகும். உலோகங்கள், 
ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு,. கார்பன் 
மோனாக்சைடு, சல்ஃப்யூரஸ் அமிலம் ஆய்வை 
ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகளுக்கு (16010102 826018) எடுத்துக் 
காட்டுகள் ஆகும். ஹைட்ரஜன் .. .பெராக்ஃசைடு, 
நைட்ரஸ் அமிலம் : (11140,) ஆகியவை. இரு வினை 
களிலும் (oxidant and reductant) Lae ஏற்கின்றன. 

. ். இவ்விரு வினைகளும். தொழில்துறையில் மிகவம் 
முக்கியம் வாய்ந்தவை, மின்னாற் பகுப்பு வினை களில் 

இந்த மாறுதல் ஏற்படுகிறது. பூமியிலிருந்து கடைக் 
கும் தாதுக்களிலிருந்து, உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக் 
கும் முறையில் இவ்வினை முக்கியமாகக் கருதப்படு 
கிறது. மேலும் எரிபொருள் எரி (0௦8605110௨ ௦1 [ப6]) 
வீனைகளிலும் ஆக்சிஜனேற்றம் மிக முக்கியமான து. 

= எஸ். கி. 

AE ee ae UME a, YS 

we at 
நூலோதி த்தி 

McGraw - Hill Encyclopaedia of, Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw- Hill, Book’ Company, . “New 
York, 1983, விவ ஜபக் இரும் 

ஆக்சிஜன் ஏற்ற முறை : 5. a 

சில உலோகங்கள் ஆக்கிஜனீல் எரிந்து' அவற்றின்ஆக் 
சைடுகளைக் கொடுக்கின்றன. மக்சீனீயம் ஆக்சிஜனில்
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சுரிமச் சேர்மங்களில் பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் 
ஏற்றம், ஆக்சிஜனை ஏற்பதாலும், அல்லது ஹைட் 
ரஜனை இழப்பதாலும் நடைபெறுகிறது, இவை 
தவிர வேறு சில வழிமுறைகளிலும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் “ 
நடைபெறுகிறது, 

நேரிடையாக எலெக்ட்ரான் இடமாற்றம், பர்ச் 
ஓடுக்க வினையில் (8100 ர்6100110௩ 7680100) சோடியம் 
ஓர் எலெக்ட்ரானை நேரிடையாகப் பென்சீன் அரோ 
மாட்டிக் வளையத்திற்குக் கொடுத்து விடுகிறது. 
இதைப் போன்றே' ஈட்டோன் ஒடுக்கம் அடைந்து 

பினக்கால் (pinacol) ஆக மாறுவதற்கு உலோகத்தி 
லிருந்து இழக்கப்படும் எலெக்ட்ரானை நேரிடையாக 
ஏற்றுக் கொள்கிறது. — 

. 0 பூ . _ «CH, CH, 
[| | Na/Hg |. 1. 

H,C — C — C — CH, ——~+ H,C—C—C—CcH, 

OH OH. - 

எலெக்ட்ரானை நேரிடையாகப் பயன்படுத்து ஆக் 
ஐன் ஏற்ற-ஒடுக்கம் அடையும் கரிமச் சேர்மங்களின் 
வினைகள் மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் 
படுகின்றன. ் 

௮. இயங்கு உறுப்புகளை (1166 18410818) 'ஆக்சி 
ஜன் ஏற்றம் அல்லது : ஒடுக்கம்... அடையச்செய் 

வது. த பட்ட வ் 

ஆ. எதிர் அயனி ஆக்சிஜன் ஏற்றம். அல்லது Gait 
அயனி ஒடுக்கம் அடைந்து அதிக நிலைத்தன்மை 
யுடைய இயங்கு உறுப்பாக மாறுவது. 

Q. மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 
அல்லது ஒடுக்கம் அடைதல் (எ.கா.). கோல்பே 
Senex (Kolbe reaction). . 

ஹைட்ரைடு மாற்றம்: ஒரு கரிம அமைப்பு ஹைட் 
ரைடு அயனியை இழப்பதின் மூலம் ஆக்சிஜன் ஏற் 
றம் அடைவது அல்லது, ஏற்றுக்கொள்வதின் மூலம் 
ஒடுக்கம் அடைவது, . ப 

கட்டியா ராடி யூர் 

ஹைய்ட்ரஜன் அணு மாற்றம். பெரும்பாலான 
இயங்கு உறுப்பு பதிலீட்டு வினைகள் (786 7201081 
substitution reactions) ஆக்சிஜன் ஏற்ற-இறக்க 
வீனைகளேயாகும். இவ்வினைகளில் ஹைட்ரஜன் 
அணு இடமாற்றம் அடைகறது.. வர் ் 

RH + Cl -» R° + HCI 
- னேற்றம் 

எஸ்ட்டர் இடைநிலை. பெரும்பாலான ஆக்சிஜன் 
ஏற்ற வினைகளில் எஸ்ட்டர் இடைநிலையாகத் (15- 
termediate) தோன்றிப்பின்பு பிணைப்பு உடைந்து 
விளைபொருளைக் கொடுக்கின்றது. 

H 

! us 
A—-C—B-+A-C-B+2Z +H 

| ் ( 
O—Z ௦ 

இதில் 2 - ரே04, 1/0, அல்லது இதைப்போன்ற 
அமிலங்கள், A = அல்க்கைல் (2121) அல்லது 
அறைல் (2191) தொகுதி. mg 

- ட இடப்பெயர்ச்சி வழிமுறை, ஒரு கரிம அமைப்பு 
தனது எலெக்ட்ரானை வழங்கி, ஆக்சிஜன் ஏற்றும் 
பொருளாக இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. .; 

+. 
Br 

டர... EN 
ட ட -CwC—+ Br- Br > C—C— + Bro 

oa |. ...] 

சேர்க்கை-ரீக்க வழிமுறை... அடைபடா ட்டே ர 
னும் (0052107216 161006), காரநிலை பெராக்சைடும் 
வினைப்படுவதின் மூலம், ஆக்சிஜன் ஏற்றும் பொருள், 
கரிமச் சேர்மத்துடன் சேருவதும், மேலும் ஆக்சிஜன் 

ஏற்றும் ' பொருளின் ஒரு பகுதி நீக்கம் : அடைவதும் 
நடைபெறுகிறது, ' : ் ர்க இக 

| |: 1. | | |... 
ஈக ௬02. 020407 

் | 
Ho ~o- - H-0-o- 

ர் 
| 

ஆக்சிஜன் . . ஏற்றும் : பொருளிலுள்ள ஆக்சிஜனின் 
ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் 7-ஆ௪ : உள்ளது. வெளியேறு 
கின்ற HOT” Qe அதன் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் -% 
ஆகவே, ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடைந்து, கரிமச் சோர் 
மத்தை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடையச் செய்துள்ளது. 

நீர்மமிலைமை ஆக்சிஜன் ஏற்றம். மக்னீசியத்தை 
விட அதிக அளவு வினைவீரியமுள்ள 115, 5, Ca, 
க, 1ரமுதலிய உலோகங்கள் மிகக் குறைந்த அளவு 
திறம் உள்ள : 'அயனியினால் கூடத் தாராளமாக 
ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகன்றன.குறிப்பாக தூய்மை 
யான நீருடன். (17. 10-1ஐ/])வினைய்பட்டு ஹைட்ர 
ஜனை வெளியேற்றுகிறது. நீரில், சோடியம் ஆக்சிஜ 

அடைவதைப் பின்வரும் சமன்பாட்டி 
லிருந்து அறியலாம்,











820 ஆக்சைடுகள் 

  

  

  

  

- - . + 
Cr,0, 4 14H +607 > 2Cr° +74H,0 (1). 
டைக்குரோமேட்டு குரோமியம் 

அயனி அயனி 

[No,~ + H,O + NO, தரர் +2e]1x3 (2) 

நைட்ரைட்டு நைட்ரேட்டு 

அயனி அயன் 

= + _ 

_Cr,0, +3NO, +8H* + 2Cr +3 NO,” + 4H,0 (3) 

[croH), + 50H” > CO, +4H,0+3e1 x2 (4) 

குரோமிக் ஹைட்ராக்சைடு . குரோமேட். 
* a அயனி 

10, “+ 3H,0 + 6e > I. +. 60H . (5) 

அயோடேட் அயோடைடு ஹைட்ராக்சைடு. 

அயனி அயனி அயனி . 

௮ம், இஃ கூடம் . 

2Cr(OH); + 4 OH + 103~ > 2cr0, +1 +54H,0 — (6) 

G னி உ 
டைக்குரோமேட்டு அயனி நைட்ரேட்டு. அய யாக | ஆக்சைடுகள் 

ஏற்றம் அடையச் செய்கிறது. 

இவ்வினையில்: ( (17,(2), (3)) டைக்குரோமேட்டு 

அயனி , எலெக்ட்ரான்களைப் பெற்றுக்கொள்வதும் 

நைட்ரைட்டு அயனி எலெக்ட்ரானை வழங்குவதும் 

கண்கூடு. 

காரக்கரைசலிலும் அக்கன். ஏற்ற, இறக்க 

வினைகள் ((4),(5),(6)) நிகழும். குரோமிக் ஹைட் 

ராக்சைடு அயோடேட்டு அயனியுடன் காரக்கரைசலில் 

வினைபுரிந்து டைக்குரோமேட்டாக ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 

அடைவதுடன் அயோடேட்டு அயனி அயோடைடு 

அயனியாக ஆக்சிஜன் இறக்கம் அடைகிறது. 4 

பொதுவாக எல்லா வேதிவினைகளிலும் எலெக்ட் 

ரான்கள்: இழத்தல் அல்லது பெறுதல் நிகழ்கின் றது. 

எனவே, எல்லா வினைகளையும் ஆக்சிஜன் * ஏற்ற 

ஓடுக்க வினைசளாகக் கூறலாம். ஒரு, வினையில் இரு 

பொருள்கள் ஈடுபடுமானால் ஒன்று ஆக்சிஜன் one 

மற்றொன்று ஆக்சிஜன் இறக்கி. 

- வி.கி 

நாலோதி, , ர ச ரத a Mo 

Satya Prakash et.al., Advanced Inorganic Chemistry 

Sixteenth Revised Edition, S. _ Chand & Company 

‘Ltd., New Delhi, 1983. . 

ஆக்சிஜன் மற்றொரு தனிமத்தோடு இணைந்து உண் 
டாகும் இருபொருட் சேர்மமே (18319 ௦௦0000) 
ஆக்சைடு (௦௧186) ஆகும். நிலக்கோளத்தின் மேலோட் 

igo (earth’s-crust) பகுதியிலும் வளி மண்ட்லத் 

இலும்ஆக்சைடுகள் நிரம்ப உள்ளன. படிகப்(402:12) 
பாறைகளில் சிலிகான் டை ஆக்சைடாகவும் '(810,), 
குருந்தக்கல் (௦௦100000) . பாறைகளில் அலுமினியம் 
ஆக்சைடாகவும் (&1,0,),ஷெமட்டைட்டுப்(6021116) 

பாறைகளில் . இரும்பு ஆக்சைடாகவும் : (125,0), 

இவை கிடைக்கின்றன.  நிலவுலகைச் சூழ்ந்த வளி 
மண்டலத்தில் கரியோடு சேர்ந்து கார்பன் : டைஆக் 
சைடாக (00,) வளிம நிலையிலும், ' நீர்ப்பகுதியில் 
ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து நீராகவும் (11,0) ஆக் 
சைடுகள் உள்ளன, மந்த வளிமங்களைத் (1061- 

28565) தவிர . அநேகமாக மற்ற எல்லாத் தனிமங் 

களும் ஆக்சைடுகளைத் தருகின் றன, 

குறிப்பிட்ட வெப்ப, அழுத்தச் சூழ்றிலையில் 

பொதுவாகப் பல தனிமங்களோடு ஆக்சிஜன் வினை 
புரியும் ஆற்றல் உடையது. இதன் ' பயனாகப் பல 
ஆக்சைடுகள் “5தனிமங்களைக் கொண்டே: நேரிடை 
யாகப் பெறப்படுகின்றன. - இவ்விதம்: உருவாகும் 
ஆக்சைடுகள்," தனிமங்களோடு ஆக்சிஜன்... சேரும் 

அளவைப் பொறுத்துப் : பெயரைப் - Seamer



குந்தகம் ஆக்சிஜனில் எரியும்போது சல்ஃபர் டைஆக் 
சைடு (80,), சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு (50) என்ற 

இருவகை ஆக்சைடுகள் உருவாகின்றன. இதேபோல் 
கார்பன் மோனாக்சைடு (60), கார்பன் டைஆக் 
சைடு (60,), என்ற இரண்டு கரிம ஆக்சைடுகளும் 

கிடைக்கின் றன. 

பிறவழிகளிலும் ஆக்சைடுகள் தயாரிக்கப்படுகின் 
றன.ஸைட்ராக்சைடுகள், நைட்ரேட்டுகள், ஆக்சலேட் 

டுகள் அல்லது சில கார்பனேட்டுகள் ஆகியவற்றைச் : 
சூடேற்றினால் ஆக்சைடுகளைப் பெறலாம். கால் 
சியம் கார்போனேட்டைச் (00,) சூடேற்றினால் 
கால்சியம் ஆக்சைடு (CaO) உடைக்கும். உடன் 

கார்பன் டைஆக்சைடும் (00) வெளியேறும், 

. ஆக்சைடுகளின் பண்புக்கேற்பூ அவை வகைப் 
படுத்தப்படுகின்றன. ஓர் ஆக்சைடு நீருடன் வினை 
புரிவதால் ஏற்படும் கரைசலின் தன்மையைக் 

கொண்டு அதை வகைப்படுத்தலாம். கரைசல் அமிலத் 

தன்மை உடையதாயின் அமில ஆக்சைடு(80101௦ ௦௩146) 

எனவும், காரத்தன்மை உடையதாயின் கார :ஆக் 
சைடு (0831௦ ௦௩106) எனவும் வகைப்படுத்தலாம். 

சல்ஃபர் , ட்ரைஆக்சைடு . போன்ற அலோக 
ஆக்சைடுகள் நீரில் கரைந்து .அமிலங்களைத் தருவ 
தால் அவை அமில ஆக்சைடுகளாகும். 

SO, +H,0 ஆ H,SO, 

உலோக ஆக்சைடுகள் நீரில் கரைவதால் காரக் 

சுரைசல்கள் உண்டாகின்றன. இவை கார ஆக்சைடு 
களாகும், டட, 

டட. அ 10. 2501 

ட ஒரு சில உலோக ஆக்சைடுகள். அமிலங்களுடன் 

வினைபுரியும்பொழுது கார ஆக்சைடுகளைப் போல 
வும், காரங்களுடன் வினைபுரியும்பொழுது அமில 
ஆக்சைடுகள் போலவும் செயல்படுகின்றன. துத்த 

நாக ஆக்சைடு (2௦0) ஹைட்ரோக்குளோரிக் அமிலத் 
தோடு வினைபுரிந்து துத்தநாகக் குளோரைடு என்ற 

உப்பையும் நீரையும் கொடுப்பதால் கார ஆக்சை 
டின் பண்பைப் பெறுகிறது. 

“200 42101 > ZnCl, + H,O 

ஆனால் அது, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு காரத் 

தோடு வினைபுரிந்து சோடியம் சிங்க்கேட்டு என்ற 
உப்பையும் நீரையும் தருகிறது. இது அமிலப் பண் 
பாகும், 

ZnO + 2 NaOH 192,2௦0, 4 1௦ 

ஆக்சைடு வகைக் கனிமங்கள் 821: 

இவ்விதம், இருவிதப் பண்புகளையும் உடைய 
தால் இத்தகைய ஆக்சைடுகள் ஈரியல்பு ஆக்சைடுகள் 

(amphoteric oxides) எனப்படுகின்றன. 

சிலவகை உலோக அஆக்சைடுகளில், ஒரே உலோ 

கத்தின் இரு ஆக்சைடுகள் அடங்கியிருப்பதுபோல் 
இருக்கும், இவை கலவை ஆக்சைடுகள் (௩1604 oxides) 
எனப்படும். ஈயச்செந்தூரம் (16ம் 16884) எனப்படும் 
ஈய ஆக்சைடும் (10,0,) இரும்பு ஆக்சைடும் (1:6,0,) 

கலவை ஆக்சைடுகளாகும், கலவை ஆக்சைடுகளின் 
ஒரு கூறு அமிலப் பண்பும், மற்றொரு கூறு காரப் 

பண்புமுடையது. 

இவற்றைத் தவிர்த்துப் பெராக்சைடுகள் எனப் 
படும் ஒருவகை ௨யர் ஆக்சைடுகளும் உள்ளன. 
பேரியம் பெராச்சைடும் (802), சோடியம் பெராக் 

சைடும் (118,0,) இவ்வகையைச் சார்ந்தவை. இவ்வு 
லோகப் பெராக்சைடுகள் அனைத்தும் அமிலத்தோ(॥ 

வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடைத் தரும் 
இயல்புடையன. 

Na,O, + H,SO, > H,9, + Na,SO, 

மேற்கூறப்பட்ட வகையில் ஆக்சைடுகள் பிரிக்கப் 
பட்டாலும், தற்காலத்தில் இப்பாகுபாட்டுக்கு முக் 
கஇயத்துவம் இல்லை. 

௪ ப, இரா, 

நூலோதி 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 

_ York, 1983. 

ஆக்சைடு வகைக் கனிமங்கள் 

ஆக்சைடு வகைக் கனிமங்களை தனி ஆக்சைடு 
(simple oxides), பன்மை ஆக்சைடு (ய!1]1ற16 oxides) 

எனவும், மற்றும் ஹைடிராக்சைடுகள் (Hydrasides) 
என்றும் வகைப்படுத்தலாம். 

தனி ஆக்சைடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு குப்ரைட்டு 
(௦மறா1(6), பனிக்கட்டி (1௦56), இவற்றின் வேதியீயல் 
உட்கூறுகள் முறையே யே,0, 190 என அறியப்படு 
இறது.இதில் உலோகம் Cu, A எனவும்,0, % எனவும் 
குறிப்பிடப்படும், தனி  ஆக்சைடில் &் இலிருந்து 
26, விகிதம் குறையும். பன்மை ஆக்சைடுகளில்





கரி-கரி இரட்டைப் பிணைப்பு அணுக்களுக்கிடை 
யில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுழற்சி நடைபெற்று, 

ஒருபக்க (015), மாறுபக்க (11805) வடிவ மாற்றியங் 

ser (geometric isomers) உண்டாவதைப்போலவே 

ஆக்சைம்களில் காணப்படும் கரி-ஹைட்ரஜன் இரட் 
டைப் பிணைப்புகளுக்கிடையிள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
சுழற்சி ஏற்பட்டு சன் (691), ஆன்ட்டி (anti) cro 

வடிவ மாஜற்றியங்கள் கிடைக்கின்றன. எடுத்துக் 

காட்டாக, ஈதர் -ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கரைசலை 

சின் பென்சால்டிஹைடு ஆக்சைமுடன் (11, OH 
அணுக்கள் ஒருபக்க அமைப்பில் உள்ளன) சேர்ப்ப 
தால் ஆன்டி. பென்சால்டிஹைடு ஆக்சைம் கிடைக் 

கிறது, 

கட்டோக்சைம்கள் அமில வினைப்பொருளுடன் 
வினைபுரியும்போது பெக்மன் இடமாற்றத்தை அடை 
இன்றன. இவ்விடமாற்றங்களில் கட்டோக்சைமில் 

இருக்கும் ஹைட்ராக்சில் தொகுதிக்கு நேர் எதிராக 
(anti to hydoxyl group) இருக்கும் தொகுதியானது 
இடமாற்றம் அடைந்து முதலில் அமைடின் லாக்டிம் 

(18010) அமைப்பையும் பின் அதுவே இயங்கு சம 
Bens (tautomerism) sors அமைடின் நிலைத்த 
லாக்டம் (180080) அமைப்பையும் கொடுக்கின்றது. 

ருடே பே 
3 . 

Sg Pc, 
| —_—_ > N ரூத்தர் 

OH 

CH 3° HO CH, ௦ \/ \Y 
| | 
N—C,H, HNC;H, 

கட்டோக்சைம்களுக்குத் தற்போது ஒப்புக்கொள் 
ளப்பட்ட அமைப்புவசங்கள் (௦0111278(1௦108) வினை 

யுறும் ஹாலோஜன் அணுவால் க&ட்டோக்சைம்களில் 
நிகழும் வளைய அடைப்பு வினைகளை ஆய்வு 
செய்தபோது மைசன்ஹைமர் (9௦15006106) என் 
பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவையாகும். உதாரண 

மாக, மீத்தைல்-2-குளோரோ-5-நைட்ரோஃபீனைல் 

தட்டோக்சைமின் ஒரு மாற்றியம். சோடியம் ஹைட் 
ராக்சைடு முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் குளோரைடை 

விரைவாகவும் (1) மற்றொரு மாற்றியம் மெதுவா 
கவும் (11) வெளியேற்றுகின் றன. 

ஆல்டாக்சைம்கள் அமில நீரிலியினால் எளிதில் 
நீர் இறக்கம் (0290781100) அடைந்து நைட்ரைல் 

. களைக் (nitriles) கொடுக்கின்றன. ஆக்சைம்களை 

ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் செய்வதால் ஒரிணைய அமீன்கள் . 

(primary amines) கிடைக்கின்றன. குறைந்த மூலக் 

ஆக்ட்டாஹெட்ரைட்டு 623 

CH, 

é 
O,N Ny 

NaOH @ya@0qe NaOH ௪௪வலாக் 

CH, CH, 
O,N ட... ON c 

OGY OO 
cl | cl 

cer anti ஒருபக்கடி ஏ. 
1 Pal, 1 pa, 

O,N 

xy HNCH, 2 Cl 

() ont—cH: (0 
கூறு எடையுள்ள அல்டாக்சைம்கள் பூச்சு உரிதலைத் 
தடுக்கும் பொருள்கள் ((80(15/1௨0102 826018) தயாரிப் 
பில் பயன்படுகின்றன. 

நூலோதி 

McGraw-Hill Encyclopaedia of Chemistry, Fifth 
Edition, McGraw-Hill Book Company, New 
York, 1983, 

ஆக்ட்டா ஹெட்ரைட்டு 

இக்கனிமத்தை அனட்டேசு (208156) என்றும் அழைக் 
குலாம். இது நீள்சதுரத் தொகுதியில் (1610200481 
535160) படிகமாகிறது. இதனது செங்குத்துப்படிக 
அச்சின் துளை விகிதாச்சாரத்தை 1.1771 என்று 
குறிப்பிடலாம். பொதுவாக இது எண்பட்டகவடிவம் 
(octohedron) கொண்ட இயற்பியல் அமைப்பைப் 
பெற்றவை. இவ்வடிவு குறுகிய கோண வடிவையோ 
(111), அல்லது விரிந்த கோண வடிவையோ (117), 
மேசையொத்த தட்டையான வடிவையோ கொண் 
டவை யா கக் காணப்படலாம். இது பல உருமாறும் 
(polymorphism) germ. பெற்று, ரூட்டைல் (rutile), 
புரூக்கைட்டு (02001%116) போன்ற கனிமங்களது 
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு என்ற. (710) 
வேதியியல் உட்கூற்றைக் கொண்டுள்ளது. இதன் 
ஒவ்வொரு டைட்டானியம் (71) அயனியும் (10௦5)
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அக்ட்டினோப்போடுகள் இருசமப் பிளவு 

(11மகரு 11561௦0) முறையில் கலவா இனப்பெருக்கம் 

(asexual reproduction) செய்கின்றன. மேலும் 

பீடோகெமி (08௦0௦23117) என்னும் முறையிலும் 

இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகின்றது. இந்த முறையில் 

உயிரியின் போலிக்கால்களனைத்தும் உள்ளிழுத்துக் 

கொள்ளப்பட்டு உடலைச்சுற்றி ஓர் உறை உண்டாகி 

றது. புறஉறையால் மூடப்பட்டுள்ள காலத்தில் இதன் 

உடல் இருசமப் பிளவு முறையால் இரு செல்களாகப் 

பிரிகிறது. பின்பு இரு செல்களும் குன்றல் பிரிவு 

(meiosis) முறையினால் பிரிவுபட, ஓவ்வொளன்றிலி 

ருந்தும் ஒரு துருவத் இரள் (7௦18 6௦33) ஓதுக்கப்படு 
கிறது. பின்னர் மிகுந்திருக்கும் இரு செல்களில் 

ஒன்று ஆண் இனச்செல்லாகச் செயல்பட்டு போலிக் 
கால் ஒன்றைத் தோற்றுவித்துப் பெண் இனச் செல் 
லாகச் செயல்படும் மற்நொரு செல்லுடன் கலந்து 
விடுகிறது. இவ்வாறு உருவான கருமுட்டை (zygote) 

ஓர் உள் உறையால் மூடப்பட்டுப் பின் இரண்டாசப் 

பிரிகிறது. பின்பு இவ்விரண்டும் புறஉறையை விட்டு 

இளம் ௨யிரிகளாக வெளிவருகின்றன. 

  

ஆக்ட்டினோஃபிரிஸ் சால் 

-! ஆக்ட்டினோப்போடா வகுப்பு, ஹீலியோ 
சோவா (06110208), ரேடியோலேரியா (1801௦18118) 

என இரு வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஹீலி 
யோசோவா வரிசையில் அடங்குபவை சூரிய நுண் 
விலங்குகள் (800 8108100166) எனப்படும் சிற்றுயிர் 
கள். இவை 40 மைக்ரான் முதல் ஒரு மி, மீ, வரை 

 அளவுள்ளவை; நன்னீரில் வாழ்பவை. ' ஆக்ட்டினோ 
ஃபிரிஸ் சால் (8014772044 224), ஆக்ட்டினோஸ்ஃப்ரியம் ' 

(actinosphracum) ஆகிய இரு &யிரிகளிலும் உறுதி 
யான சட்டகம் போன்ற அமைப்பு இல்லை. ரேடிய 
லோரியா வகுப்பைச் சேர்ந்த நுண்விலங்குகள் 
ரேடியோலேரியன்கள் (7841௦18471805) எனப்படுகின் 
றன. ரேடியோலேரியன்கள் அனைத்தும் கடல்வாழ் 
உயிரிகள், பெரும்பாலானவை நீரின் : மேற்பரப்பில் 
மிதப்பவை. இவை இறந்தபின் இவற்றின் உடற் 
பகுதிகள் கடலின் அடித்தளத்தில் படிந்து அடர்ந்த 
அசும்பாக(௦௦26] மாறுகின்றன. 8 

2 - Gar. Qe. 

நூலோதி . 

1, Larousse Encyclopaedia of Animal Life, The 

Hamlyn Publishing Group Ltd., London, 1976. 

2, Ekambaranatha Ayyar, M., A Manual of Zoology, 
_ Part I, S. Viswanathan Pvt Ltd., Madras, 1976, 

3. முருகேசன், ஆர். புரோட்ட ரசோவா, தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, 1972, 

“ஆக்ட்டினோமைக்கோசிஸ் 

மைக்கோசிஸ் (mycosis) . என்ற சொல்லானது, 
பூஞ்சக்காளான் ([ம0208) இனத்தைச் சேர்ந்த அதி 

நுண்ணுயிர்களினால், மனிதன் அல்லது மற்ற விலங்கு 
களின் உடலில் தோற்றுவிக்கப்படும் ஒட்டு நோய் 
கள் (infectious 01568566) அனைத்தையும் ஒருங்கே 
குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுச் சொல். 
லாகும். இவ் வகையில், ஒளிக்கதிர் போன்ற வளர்ச் 
சித் தோற்றம் கொண்ட ஒருவகைப் பூஞ்சக்காளா 
னால் தோற்றுவிக்கப்படும் நோய் அக்ட்டினோமைக் 

. கோஸ் (actinomycosis) எனப்படுகிறது, பொதுவாக 

பூஞ்சக்காளான் களால் உடலின்மேற்பரப்பில் தோற்று . 
விக்கப்படும் நோ.ய் (8ப0110181 90௦519), ஆழப்பகுதி 

களில் தோற்றுவிக்கப்படும் நோய் (deep mycosis) 
எனப் பிரிக்கப்படும் இரு வகைகளில், இந்நோய் 
இரண்டாவது வகையைச் சேர்ந்தது. 

இந்நோயை விளைவிக்கும் பூஞ்சக்காளான், 
ஆக்ட்டினோமை௫ஸ் இஸ்ரேலி (௨௦(10014:068 18786111) 

எனப்படும். பெரும்பாலான 'நோயற்றவர்களின் பல் 

இடுக்குகள், உள் நாக்கில் உள்ள சுருக்கங்கள், இவற் 
றின் அருகிலுள்ள மூச்சுப்பாதைப் பகுதி மற்றும் 
பெருங்குடல் ஆகிய பாகங்களில் இப்பூஞ்சக்காளான் 
காணப்படுவதால், விலங்குகளின் உடலில் இயற்கை 

யாகவே வாழ்ந்து வரும் தமை செய்யாத பல நுண் 
ணுயிர்களைப் போலவே இதையும் கருதலாம்.











- 832 ஆக்ட்டேன் எண் 

பலவகையான பல்நோய்களுக்குக் காரணமாக 
இருக்கின் றன. 

நூலோதி 

1. Buchanan, R.E., and Gibbons, N.E., Bergey’s 
-Manual of Determinative Bacteriology, 8th ed., 
Williams & Wilkins, Baltimore, 1974. 

2. Haley, D.L., in McGraw-Hill Encyclopaedia of 
- Science & Technology, Actinomycosis, Vol.I, 

McGraw-Hill Book Co., New York 1977. 

3. Laskin, A.I., and Lechevalier, H.A., (eds. ) 
CRC Handbook of Microbiology, CRC Press, 

Inc., Cleveland, 1974, a! 

4, Pelezar, J.M. (Jr.). et al. “Microbiology, 4th 
ed., Tata McGraw-Hill Publ. Co., New Delhi, 
1977, 

5. Waksman, AS., McGraw-Hill Encyclopaedia 

of Science & Technology, Actinomycetaceae, 

Vol. ர், 1977. 

ஆக்ட்டேன் எண் 

தானியங்கிகளில்(20(000௦01168)உள்ள உள்எரி எந்திரப் 
Gur Haseley (internal combustion engines) GaGer, 
oer (gasoline) ஆவியும், காற்றும் - அழுத்தத்துடன் 
எரிக்கப்படுவதால், அக்கலவை விரிவடைந்து பிஸ்ட்ட் 

னைத் தள்ளுசின்றது. , இது .. சக்கரங்களைச் சுழல 
வைக்கும் விசையாக மாற்றப்படுகிறது. அதிக அழுத் 
தத்தில் கேசோலின் எரிந்தால், பிஸ்ட்டனில் வேகமாக 

உதறல் ஏற்படும். இதற்கு இடிப்பு (௦௦௦112) என்று 
பெயர். அதனால் உள்எரி எந்திரத்தின். Hyper 
குறைகிறது. மேலும் உருளையும் கெடுகிறது. 

அளவான அழுத்தத்தில் எரிபொருளின் இயல் 
பைப் பொறுத்து இடிப்புத் தன்மை மாறுகிறது. ஓர் 
எரிபொருளின் இடிப்புச் குறைப்பு மதிப்பு (antiknock 
48106)ஆக்ட்டேன் எண் (0௦1806 ற0ா06:) எனப்படும்... 

உ-ஹெப்டேனுக்கு ஆக்ட்டேன் எண் மஇப்பு சுழி 
யாகும் (0). ஐசோ.ஆக்ட்டேனுக்கு மிகவும் அதிகம்,. 

எனவே இதற்கு ஆக்ட்டேன் எண் நூறு (100) தரப் 

பட்டுள்ளது. எனவே. ஆக்ட்டேன் எண் :என்பது . 
- உள்ள  ஐசோஆக்ட்டேனின் ' விழுக். 

காட்டிற்குச் சமம், இவ்வெண் எழுபது அல்லது . 
கலவையில் 

நூலோதி. 

அதற்குமேல் கொண்ட எரிபொருள் மிகவும் தரம் 
வாய்ந்ததாகும். 

. H,C-CH,-CH,-CH,-CH,-CH,-CH, 
உ-ஹெப்டேன் . 

பணி H 
| 1 

Bue ie Os 

CH, மே 
௮,2,4- மூமெதில் பென்ட் 

டேன் (வசோஆக்ட்டேன்). i. 

ஹைட்ரோக்கார்பன்களின் அமைப்பிற்கும், அவற் 
றின் ஆக்ட்டேன் எண்ணுக்கும் தொடர்பு உண்டு, 
நீள் தொடர் (5(72]ஹ்( ௦081௦) ஹைட்ரோக்கார்பனுக்கு 
ஆக்ட்டேன் எண் குறைவு; கிளைத்தொடர் (078௫௦௧ 
மய) சேர்மங்களுக்கு அதிகம், . வளையஅல்க்கேன் 
களின் (03010312065) ஆக்ட்டேன் எண் நீள் தொடர் 
அல்க்கேன்களின் எண்ணைவிட அதிகம், Avge 

களுக்கும் (alkenes) ~ அரோமாட்டிக் ' ஹைட்ரோக் 
கார்பன்களுக்கும் இவ்வெண் அதிகம், - ஈயநால் 
எத்தைல் ((61786(4411680, . (21,)%) சேர்ப்பதன் 
மூலம் எரிபொருளிள் ஆக்ட்டேன் எண் அதிகரிக்கப் 
படுகிறது. இம்மாதிரி ஆக்ட்டேன் எண், அதிகமுள்ள 
பெட்ரோலைப் . பயன்படுத்தினால் அது சுற்றுப்புறச் 
சூழல் பிரச்சினையை உண்டாக்குகிறது, வாகனங்கள் 
வெளியேற்றும் புகைகளில் காரீயம் மிகவும் நுண்ணிய 
துகள்களாக இருந்து பல்வேறு சுவாசப்பை நோய் 
களை ' உண்டாக்குகிறது. 

் ல. பி,எஸ், எம்,க, 

Jones Mark M., Netterville, John T.,’* Johnston,’ 
David O., and Wood, Jamesel., Chemistry,Man 

and Society, 3rd- Edition, W. B. : Saunders 

~ Company, Philadelphia, 1980,.- ©. t 

ஆகாயத் தாமரை — 

இது நீரில் மிதக்கும் : செடி. தாவரவியலில் இதற்கு 
பிஸ்ட்டியா ஸ்ட்ரேட்டியோட்ஸ் (pistia stratiotes Linn.) 
என்று பெயர், இது ஒருவிதையிலைக் குடும்பமாகிய 
ஆரேசியைச் (8780686) . சார்ந்தது. இது" கொடித் 
தாமரை என்றும், நீர்ப்போர்வீரன் (the watersoldier)



என்றும் அழைக்கப்படும், இது நம்நாட்டின் பெரும் 

பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. ் . 

சிறப்புப்பண்புகள். இது பொதுவாக ஏரி, குளம் 
போன்ற நன்னீர்த் தேக்கங்களில் நீரின் மேல் நெருக் 
கமாகவும், அடர்த்தியாகவும் படர்ந்து காணப்படும், 

இதற்கு படர்நிலைத்தண்டுகள் (801008) உண்டு, 
வேற்றிடத்து வேர்கள் ((௨04601111015 70018) கொத் 

தாகக் காணப்படும். இலைகள் ஆப்பு வடிவமுடை 
wens (cuneate); காம்பற்றலை; திருகுமுறையில 
மைந்து கோப்பை போன்றிருப்பவை,. பூக்கள் மிகச் 
சிறியவை; பாளை மஞ்சரியில் ($2801) அமைந்திருப் 
பவை; பூவிதழ்கள் அற்றவை. 'ஆண்மலர்களில் மகரந் 
தீத் தாள்கள் இணைந்து (synandrous) வட்டமாக 
அமைந்திருக்கும், மலட்டு மலர்கள் உண்டு; இவை 

ஆண்மலர்களுக்குக் 8&ழாக வட்ட வடிவத்தில் அமைந் 
இருக்கும். பெண் மலர் ஒன்றுதான் உண்டு. சூற்பை 
ஒரே அறை சொண்டது. சூல்கள் பல; நேரானவை 
(௦110110000); சுவரொட்டிய அல்லது ஏறக்குறைய 

அடித்தள அமைவு முறையில் அமைந்திருக்கும். கனி, 
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ஆகாயத் தாமரை 833 

(0௭13) தீங்கனி வகையைச் சார்ந்தது. விதைகள் பல; 
நீள் சதுர (௦01௦௦2) அல்லது தலை8ம் முட்டை வடி. 

euTerencs (obovate), (penen@ipeens (endosperm) 
அதிக அளவிலுள்ளது, ௧௬ மிகச் சிறியது; ஆப்பு 
வடிவானது. 

ஆகாயத் தாமரை விதைகள், மூலமும், படர் 
நிலைத்தண்டுகள் மூலமும் மிகு விரைவாகப்: பரவு 

கின்றது. நீரின் மேற்பரப்பில் பாய் போல் படர்ந்து 
நீரோட்டத்தைத் தடுக்கிறது, யானைக்கால் நோய் 
(filarial disease) தோன்றக் காரணமான கொசுக் 
களின் முட்டைகள் இதன் இலைகளின் , மேல் தங்கு 
இன்றன. ஆனால் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 2.2 கிலோ 
வீதம் 18ம் (0,2%) மருந்தைத் தெளித்து இச்செடி. 
களையும், இவற்றால் கொசுக்கள் பரவுவதையும் தடுக் 
கலரம். 

பொருளாதாரச் சிறப்பு: ஆப்பிரிக்காவின் சில பகு 
இகளிலும், சீனர்களாலும் இந்தச் செடி. உணவாக 
உட்கொள்ளப்படுகிறது. இந்தியாவில் 1977-79 ஆம் 
ஆண்டில் ஏற்பட்ட வறட்டி நிலையில் பூனா மாவட் 

| 
] 
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ayers, sminmy (pistia stratiotes Linn.) 

1. மிதக்கும் செடியின் ஒரு பகுதி 8௨ பாளை மஞ்சரி 2. பாளை அல்லது மடல் 4, ஆண் பூக்கள் (மகரந்தத்தாள்கள் ஒன்றுடன் 

ஒன்று இணைந்து : சைனாண்டிரியமாக இருப்பதைக் காண்க) 8, வட்ட வளரியாகக் காணப்படும் மலட்டு ஆண் பூக்கள் 6, சதல் 

போன்ற வளரி (மலட்டுப் பூர 7, சூற்பை 4. சூல் 9... பாளை மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 70, கனி 11, விதை 28. வேம் 

நுனிப்பை 82. படர்நிலைத் தண்டு, 

2-5-2253





  

தெளிவாக இருந்தால் அவற்றை டயலேஜ் (01811826) 
என்றும், (001)பக்கத் தாள் படலப் பிளவு தெளிவாக 
இருந்தால் அவற்றை மாலக்கோலைட்டு (1௨18001116) 
என்றும் அழைப்பர். இக ட 

ஒளியியலாக ஆகைட்டை ஆராயும்போது 
இதன் ஒளியியல் தளம் (optic plane) (010) 
பக்கமாகவும், ஒளியியல் கோணம் : (0110 ௨218) 

மிகுதியாகவும் காணப்படும். இதன் - ஒளிமறைவுக் 
Ganon (extinction .angle) (ZAC)-38 cw 
சைடிலு;ம் (010516), -90₹ அதிகமாக அக்குமைட்” 
டிலும் (க0ய1(6) காணப்படும். இதன் ஒளியியல்பு 
தன்மைப்படி இது நேோர்மறைக் கனிமப்படிகம்ஆனால் 
அச்குபைட்டில் இது எதிர்மறைக் கனிமமாகும், 

ஒளியியல் கோணம் (0ற(41081 80216) - 60”ஆகவும், 
மச்னீசியம் அதிகமாக அதிகமாக. .அக்கோணம் 

40° ஆகவும், சோடியம் அதிகமாக அதிகமாக 80° 
ஆகவும் உள்ளது. இதன் ஒளி விரவல் (4130679100) 

குறைவாக 
கோணம் (2): நீல ஒளி அச்சுகளின் கோணத்தை 

(7) விட அதிகமாக உள்ளது (221). அனால் சோ 
டியம் அதிகமாக உள்ள (soda 1100) ஜேடைட்டு 
(180416) என்ற கனிமத்தில் மட்டும் இது மாறுபட்டுக் 

காணப்படுகிறது. இதன் படிக விளிம்பு அடர்த்தியா 

கவும் (நஜ. 78112) கருமை கலந்ததவப்பு நிறம்: 

கொண்டதாகவும் (11671616006 6௦1௦01) காணப்படு 

றது. இதன் ஒளி விலகல் எண் (1647801146 18085) 
விரை ஒளி அச்சுக்கு 1,713 (0) எனவும், இடைஒளி 

அச்சுக்கு 1,692 (0) எனவும், மெது ஒளி அச்சுக்கு 

1,686 (2) எனவும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் 

விரை வெளி: அச்சிற்கும், மெது ஒளி அச்சிற்கும் 

இடையில் உள்ள ஒளியியல் அச்சுக் கோணம்(௦ற11081 

ரத] 2216) 715 ஆகும், இதன் ஒளி விலகல் எண் 

இடைவெளி 'டயாப்சைடில் 1.67 ஆகவும் “அக்கு --- 
பொதுவாக: '' மைட்டி.ல் 1.80 ஆசவும் ஆகைட்டி ல் 

1.70 ஆக அமையும். : 

A.B-2- 53H 

  

உள்ளது. *'தவப்பொளி அச்சுகளின் 

': ஆகைட்டு 835 

- பலவகை ஆகைட்டூப் படிகங்கள் 

' ஆகைட்டு இயற்கையில் அனற்பாறைகளில் 
மிகுந்து காணப்படுகிறது. உருமாறிய பாறைகளிலும் 
இவை அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன, பைர ரக 

சினைட்டு என்ற ஒருவகை உருமாறிய பாறைகளில் 

மிகுதியாக ஆசைட்டும், டயாப்சைடும் 
காணப்படுகின்றன. டைட்டானியம்  உட்கூறு 

கொண்ட ஒருவகை ஆகைட்டு ஓம்ஃபசைட்டு (௦0% 
Cite)» கார்னெட்டு (286) என்ற தனிமத்துடன் 
காணப்படுகிறது. இவை இரண்டும் கலந்த பாறைக்கு 
எக்லோகைட்டு (60102116) என்று பெயர், 

உருமாறிய பாறையில் ஆகைட்டின் உட்கூறு 
டயாப்சைட்டின் உட்கூறைப் பெற்றுள்ளது 
உயர்ந்த வகை உருமாறிய பாறைகளில், பல உட்கூறு 

களைக் கொண்ட ஆகைட்டு கிடைக்கிறது. இயற்கை 
யில் ஆகைட்டு வேதியியல் சிதைவுக்கு உட்படுத்தப் 

பட்டு ௨.ராலைட்டு (பாவ!1(6) என்ற இரண்டாம்வகை 

ஆம்பிபோலாக மாற்றப்படுகின்றது. இவ்வகை 
மாற்றம் பிளவுகளின் முனையில் இருந்தும், அல்லது 
புறப்பரப்பிலிருந்தும் ' தொடங்கி உள்நோச்கச் 
செல்லும். மேற்கூறப்பட்ட எக்லோகைட்டு (601021(6) 
பாறையில் கிடைக்கும் ஒம்ஃபசைட்டு என்ற பைராக் 
சின் வேதியியல் சிதைவுக்கு உட்பட்டு : கரும்பச்சை 
ஆர்ள்பிளெண்டாக,சமர்ஆசைட்டு (5802782016) ஆக 
மாறுகின்றது. 

மற்றொரு வகை வேதியியல் சிதைவில் இவை, 
குளோரைட்டு (01௦116), கிரைசோட்டைல் (01060- 

(116), எப்பிடோட்டு (610016), கால்சைட்டு (010116) 

ஆகவும் அரிதாக பயோடைட்டு, ஃபெல்சுபாராகவும் 
மாக்கல் (181௦), ஒப்பல் (0081) ஆகவும் மாற்றம் அடை 
இன்றன. 

நூலோதி pd | 

“ந, Winchell, N. Alexander, Winchell, Horace, Ele- 

ments of Optical Mineralogy, Willey Eastern
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Private Limited, New Delhi, 1968. 

2. Daniel N. Lapedes, Encyclopaedia of the 
Geological Science, McGraw-Hill Book 
Company, New: York, 1978. 

3. Milovsky, A.V.,and Kononov, Ov., Mineralogy, 

Mir Publishers, Maaxow, 1985. 

ஆங்கரைம்டு ஒரு கார்பனேட்டுக் கனிமம், இதன் 
வேதியியல் உட்கூறு Ca CO;. (Mg; Fe, Mn) 002. 
இயல்பு ஆங்கரைட்டு கே 00, 182 00. 16 0 
என்ற . வாய்பாட்டால். குறிக்கப்படுகிறது, இது 
சாய்சதுரப் . பட்டக வட்வப் படிகங்களாக கிடைக் 
கிறது; அறுகோணகச் , சமச்சீர்மை வாய்ந்தது; 
திண்ணிய படிகங்களாகவும். மணிகளாசவும் கிடைக் 
கிறது. இது வெள்ளை, சாம்பல் , அல்லது. சவப்பு 
நிறங்களில்: , காணப்படுகிறது. “இதன் .. - அடர்த்தி 
2.95 முதல் 9.ம.. வரை. மாறுபடும்; .கீழினத் 

தன்மை 3.5, a 1 ஆ > த 

இது டோலமைட்டுடனும் சில சமயங்களில் இரும் 
புத் தாதுக்களுடனும்*கிடைக்கிறது. இது 'ஆஸ்டிரி 
யாவில் ஸ்டிரியா (0118) . எனுமிடத்தில் ௪ட்ரைட் 

டுடன் கிடைக்கிறது. மேலும், இத்தாலியில் டி.ராவொர் 
செல்லா (7ர876156118) எனுமிடத்தில் கிடைக்கிறது. 
மெக்சிகோவில் குவானாஜுவாட்டோ (Guanajuato) 

எனுமிடத்திலும் நியூயார்க்கிலும் . இலண்டனில் 
நோவா ஸ்கோட்டியா (11018 500114). எனுமிடத் 

திலும் கிடைக்கிறது. காண்க, டோலமைம்டு; கார்ப 
னேட்டுக் கனிஃப்ஙிகள், 

் 1.. Dana E.S., Ford,W.E., A Text Book of Minera- 
' logy, Wiley. Eastern Limited, New Delhi, 

1985, ் 

2. Lapedes, D.N., McGraw-Hill Encyclopaedia of 
‘Science & Technology, 4/e., Vol.l, McGraw- 
Hill Book Company, New York, 1977. 
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ஆங்கிலக் கால்வாய் 

பிரிட்டனுக்கும், பிரான்சிலிருந்து வட. கடலுக்கும். 
இடையிலுள்ள கடலாகும். இது 360 கி.மீ. நீளத்தை 
உடையது. லைம் விரிகுடாவிற்கும் தூய மாலோவின். 

உட்கரைகளுக்கும் இடையில் காணப்படும்  இக்கால் 
வாயின் : பெரும. அகலம் . 240 கி.மீ. ஆகும். இதன் 
சிறும அகலம் 33 Aw. BH. டோவருக்கும் கிரிஸ் - 
நெஸ்ஸீக்கும் இடையில் ' உள்ளது. இதன் அடித்தளம் 
டோவர் நீர்ச்சந்தியில் 36 மீட்டரிலிருந்து 54 மீட்டர் 
ஆழத்திலும் ' இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், உசண்ட் 
பகுதிகளுக் கிடையில் ',எ.்த்தாழ . 105 மீட்டர். ஆழத் 

திலும் உள்ளது. 2. த் pile 
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ஒவ்வொன்றும் வட்டவடிவமாக (orbicular), 
ஒழுங்கற்ற திருகு அமைவு முறையிலும் (10071௦216 
8651142110) அமைந்திருக்கும், . அல்லி இதழ்கள் 
இடையா, மகரந்தத் தாள்கள் 10) இவை குட்டை 

யாகவும், நீளமாகவும் மாறி மாறி அமைந்திருக்கும்; 
மகரந்தக் கம்பிகள் இழை போன்றவை (filiform); 

மகரந்தப்பை சுழலமைவு (*6158(116) கொண்டது. 
நீள்போக்கில் வெடிக்கக் கூடியது. சூற்பை இரு சூல் 
களைக் கொண்டது. சூலகத்தண்டு இழை போன் 
றது; சூல்முடி விரிந்து தட்டையாக (21186) இருக் 
கும். கனி ஒரு விதை கொண்ட ஒருபக்க வெடி 
(follicle) உலர் கனியாகும். கனியின் கீழ்ப் பாகம் 

பட்டை வடிவத்திலும் (81780-820204), 'பலவரிகளைக் 
கொண்டும் இருக்கும்; இருநுனிகளும் குறுகலாக 
இருக்கும். 
னும் (௦0௦48(6), தட்டையாகவும் இரு பள்ளங்களைக் 
(ஸரா05) கொண்டும், தொங்கு முறையில் கனியின் 
நுனியில் அமைந்திருக்கும், சுனிகள் மே மாதத்தில் 
உதிர்ந்து, மழை பெய்யும்பொழுது முளைக்கின்றன... 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, இதன் கட்டை மிகவும் 
கெட்டியானது; கனமானது; நீடித்து உழைக்கக் 
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கூடியது. இது கருமை .அல்லது கருமை கலந்த 
பழுப்பு நிறத்திலும், பல கருமை நிற வரிகளுடனும் 
இருக்கும். இது தொடுவதற்கு எண்ணெய் போன்ற 

பிசுப்புத் தன்மை கொண்டது. இது கறையான்களி' 
னால் பாதிக்கப்படாதது, ஆனால் சிறு வண்டுகளி 
னால் (௦1619) துளைக்கப்படக் கூடியது. கட்டை 
கெட்டியாசவும், கடினமாகவும் இருப்பதனால் இதை 
அறுப்பதும், இதில் வேலை செய்வதும் எளிதல்ல. 
இது வண்டிச் சக்கரங்கள், கலப்பைகள், செக்குகள், 
தூண்கள், உத்தரங்கள், பாலங்கள், துடுப்புகள், 

முதலியவை செய்வதற்குப் பயன்படுகின்றது. செதுக்கு 
வேலை, சித்திர வேலைப்பாடுகளுக்கும் பயன்படு 
இன்றது, இதன் பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற 
சிவப்பும் பழுப்பும் கலந்த நாரிலிருந்து தாம்புக் 
கயிறு செய்யப்படுகின்றது. இதன் இலைகள் மாட்டுத் 
இவனமாசவும், எருவாகவும் பயன்படுகின்றன. 
நாதஸ்வரக் குழல் செய்வதற்கு இம் மரம் ஏற்ற 
தாகக் கருதப்படுகிறது. 

‘ - ப.செ, 

நூலோதி ' 

1,. Beddome, R. H. Major. FI. Sylv. Vol. I, 1869. 
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விதை ௪, பூ மொட்டு 4, சூற்பையின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 8. சூல் 8, சூலகமுடி 7. பூ 8, புல்லிஇதற் 
7, மகரந்தத்தான் 30, மிலரர் 74, சூலசம்
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ட... . பலகைகளின் இட்ட வரைபடம் 

உட ட fae 

புப் பட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தரையில் 

இழுபட்டுச் செல்லும் போது அதன் பக்க விளிம்புகள் 

பாஇக்கப்படாதிருக்கவும், எளிதில் வழுக்கிச் செல்ல 

வும், மெல்லிய இரும்புப் பட்டையால் (911106) மூடப் . 

. பட்டுள்ளது. பலகையின் முன்பக்கத்தின் கீழ் முனை 

கள், பயன்படுத்தும் போது வரக்கூடிய தடைகளைச் 

சமாளிப்பதற்கு. ஏற்றவாறு வட்டவடிவில் வளைக்கப் . 

பட்டுள்ளன. அதன் பின்பக்க மூலைகளில், இழுவலை 

ஆட்டர் இழுவலை 841. 

யின் முக்கியக் கயிற்றின் நுனிகளைக் கட்டுவதற்காக 
இரும்புக் கொண்டிகள் (5180%168) வைக்கப்பட்டுள் 
ளன, பலகையின் நடுவில் இரும்புச் சங்கீலி அல்லது 
கம்பியால் வடிக்கப்பட்ட முக்கோள வடிவ வளை 
யங்கள், இழுபொறியிலிருந்து வரும் கம்பிக் கயிற்றை 
(wite rope) இணைப்பதற்காக அமைக்கப்பட் 
டுள்ளன. இழுவலையை இழுத்துச் செல்லும் கம்பிக் 
கயிற்றின் தசைக்கு இப்பலகைகள் எப்போதுமே 
ஒரூ கோணம் ஏற்படுத்தும் வண்ணம் இவ்வளை 
யங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் படகு 
இழுத்துச் செல்லும் திசையீனின்று அப்பலகைகள் 
ஒன்றிற்கொன்று விலகி, வலையைப் பரவிச் செல்லச் 
செய்கின்றன. சங்கிலிகளின் நீளத்தை மாற்றுவதால் 

... ஆட்டர் பலகையின் இசையைமாற்றிக் கொள்ளலாம். 
- இப்பலகையின் கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள சங்கிலியை, 

மேற்பகுதியிலிருக்கும் சங்கிலியைவிட ஒரு சுற்று 
(11௦1) குறைவாக வைப்பதால் இப்பலகைகள் கடலின் 
அடிப்பகுதியில் நன்றாக வழுக்கிச் (911046) செல்ல 
முடிஏிறது, சோவியத் நாட்டு ஆட்டர் பலகைகளில் 
இவ்வளையம் (சங்கிலி) அசைக்க முடியாத கம்பியால் 
செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் இவ்வமைப்பு, 
விசைப் படகு நிற்கும் பொழுதோ, மெதுவாகச் 
செல்லும் 'பொழுதோ, பலகை கடலின் அடியில் 
மல்லாந்து (1181) விழுந்து வலையோடு சிக்கிக் கொள் 
ளாதஇருக்க உதவுகிறது. இத்தகைய பலகைகள், வலை, 
வலையை இழுத்துச் செல்லும் கம்பிக் கயிறு, வலை 
இழுபொறி,யாவும் ஒருங்கே சேர்ந்த அமைப்பை ' 
இழுவலை சாதனம் (towing gear) எனக் குறிப்பிட 
லாம். இழுவலை ஆட்டர் பலகையுடனும், ஆட்டர் 

பலகைகள் இரண்டும். இழுவலைப் பொறியிலுள்ள 

வெவ்வேறு உருளைகளுடனும் (02008) தனித்தனியே 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

“ஐராவத” என்னும் படகில் 1865 ஆம் ஆண்டு 

இங்கிலாந்து நாட்டு மீனவர்களால் முதன் முதலில் 

ஆட்டர். இழுவலை: பயன்படுத்தப்பட்டது என்று 

வரலாறுகளிலிருந்து தெரியவருகிறது. அது சற்று 

சீரமைக்கப்பட்டு, 1894 ஆம் ஆண்டு கிராந்தம் என் . 

னும் இடத்தில் வாழ்ந்து வந்த ஸ்காட்லாந்து (Scot- 

1803) நாட்டைச் சார்ந்த ஒருவர் . முதன் முதலாக 

வணிகத் துறையில் மீன்பிடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தி 

னார், தன்' பெயரில், இத்தொழில் நுட்பத்திற்கான 

அதிகார உரிமைப் பத்திரத்தை (281000) பதிவும் 

செய்திருந்தார். 1905 ஆம் ஆண்டில் ஆட்டர் 

இழுவலைப் பயன்பாடு ஆசியாவுக்கு ஜப்பான் நாடு 

மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 4950 ஆம் ஆண்டுக் 

குப் பிறகுதான் இம்முறை இந்தியாவில் (கேரளாவில்) 

முதல் முதலாகப் புகுத்தப்பட்டது. தற்பொழுது இவ் 
விழுவலையை விசைப் படகுகளில் கட்டி, நமது நாட். । 

டின் மீன்பிடிப்பைப் பன்மடங்கு பெருக்கி ௨ள் : 

ளோம், ் 
ட்ட ats oo) ae ea
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7 படம் 2. ஆட்டர் இழுவலையும் அதன் பகுதிகளும் ப் ் 

மூதலில் செய்யப்பட்ட ஆட்டர் இழுவலை. 2315. 
தலைவாய் நீளமும் (18210) ௦8 6௨3 line)’ 31.5.” 
மீன்பிடிபடும் அளவு நீளமும் (length of fishing line) 
உடையதாக இருந்தது. விரைவில் 9H) 4318-5000 
வாய் நீளமும், 58 மீ- மீன்பிடிபடும் அளவு நீளமும் 
கொண்டதாகப் பெரிதாக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, 
இன்று வரையிலும் இழுவலையளவில் பெரிய மாறு 
தல்கள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் இம்முறை 

யைச் எிறப்பாசவும், திறன் மிக்கதாகவும் செய்ய 
வேண்டி, வலையின் உருவமைப்பில் சிற்சில மாற்றங் 
கள் அவ்வப்போது புகுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. இம் 
மாற்றங்கள். இழுவலை நீரைக் கிழித்துக் கொண்டு 
செல்லுகின்ற திறனை அதிகப்படுத்தும்போது ஏற் 

படுகின்ற தடுப்பு விசையைக் (1651814008) . குறைப்- 

பதற்காகச் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் மூக்கியமான 
கவறு இங்குக் குறிப்பிடலாம். i 

ய நீர்விசை் : இயக்கக் கோட்பாடுகளின்படி 

(hydrodynamic principles) Qapamauler up 

வேகத்தை (trawling speed) மிகைப்படுத்தத, அதில் 

இணைக்கப்பட்டுள்ள 'ஆட்டர் பலகைகளின் வடிவம் 

சற்று வளைந்ததாகவோ, .முட்டை . வடிவானதா 

கவோ மாற்றப்பட்டது. இம்முறையை பெரும்பாலும் 

கரைக்கு அப்பால் உள்ள சற்று ஆழ்பகுதியில் 
(061221) வாழும் மீன்களைப் அடிக்கப் பயன்படுத் 

தினர். ் 

(2) குறுக்கே பின்னப்பட்ட(101120018] webbing) 

இழுவலைகள் சிறப்பானவை. இவை இழுவலை, பை 
வடிவிலிருந்து 'அகலவாயுடன் நீண்டு, குறுகலான 
குழாய் போன்ற வடிவைப் பெற்றவை. 

ட ட்வ்ப் ட ப்ப 

(3) வலையின் Seno பரப்பை (horizon- 
1$௨1 8௨78௧) மிகைப்படுத்த ஏற்கனவே உள்ள இரண்டு 
But பலகைகளைத் தவிர மற்றொரு சிறிய 
ஆட்டர் பலகை, மேற்கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது. 

இதற்கும், பெரிய ஆட்டர் பலகைகளுக்கும் இடையே 
கடிவாளம் போன்ற கயிறுகள் (bridle) இணைக்கப் 
பட்டுள்ளன. தவிர, இது மட்டுமின்றி, வலையை 

ஒட்டி வேறு இரு சிறிய டான்லினோ (041600) 
எனப்படும் பலகைகளை, வலைக்கும் ஆட்டர் பல 
கைகளுக்கும் இடையில் சேர்த்து இழுவலையின் 
இடைமட்ட வாய்த்திறப்பைப் பெரிதாக்கி வெற்றி: 
கண்டார்கள். இது 'விக்னெரான்' (712000))டால்” 

(Dahl) என்பவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லி, டி: 

(7௮0.) இழுவலையில் முதன் முதலாகப் பயன்படுத் 
தப்.பட்டது. 

(4) இழுவலையின் வாய்த்திறப்பைப் பெரிதாக்க 
- வலையின் மேற்பகுதியில் மிதவையையும் (11080), அடி. 
யில் மூழ்கியையும் (510%81) சேர்த்துக் கட்டி, இழுக். 
கலானார்கள். ஆனால் மிதவைகளின் மிதவைத்திறன் 
(buoyancy) படகின் வேகம் அதிகமாகும்போது , 

குறைந்து விடுவதால், 1920 ஆம் ஆண்டு ஹாம்பர்க்



கைச் (11கமமா2) சோர்ந்த காப்டன் ஜோக்கான் என்ப 
வர் வலையின் . மேற்பகுதியில் மிதவைகளுக்குப் 

பதிலாக மூன்றாவது சிறிய ஆட்டர். பலகையைச் 

சேர்த்து இழுவலையின் வாய்த்திறப்பைப் பெரிதாக் 

கினார்... பட்ட உட் 

(8) கடந்த அண்டுகளில் வலையின் மேல் 

விளிம்பு தொடர்ந்து கிடைமட்ட வாக்கிலிருக்க,அகல 

cured (lateral) அமைந்துள்ள அவ்வாட்டர் பலகை 

களை முன்னுக்கு இழுத்து, அதில், : நீர்மட்டத்திற் 
குச் செங்குத்தான திசையில் (vertical direction) ur 

டம் போன்ற (14(6) கருவியை இணைத்துப் பெரி 

தாக்கினர். 1 ் 

(6) இழுவலையைக் கடலடியில் இழுத்துச்: செல் ' 

லும் போது அடியிலுள்ள கரடு: முரடான பகுதியில் 

அது இக்க், கிழிந்து விடாதிருக்கப் .பாப்பின்ஸ் 

(bobbins) என்னும் உருளைகளை வலையின் அடிக் 

கயிற்றில் (தாஸ௩ம் 7006) இணைத்துச் சேதத்தைக் 

குறைக்கலானார்கள். 

, இவ்வித முன்னேற்றங்களைச் செய்தது மட்டு 

மின்றி, இழுவலையை இழுக்கும் பொறித்திறன் 
(engine power) விசைப் படகின் வடிவம், ஆட்டர் 

பலகையின் எடை, பரப்பு, வலையின் அளவு முதலி 

-. யவை ஓரு குறிப்பிட்ட விதெத்தில் அமைந்தால்தான். 

அவ்வலையின் திறன் எதிர்பார்த்தது போலமையும் 

என்பதையும் கணித வாய்பாடுகளில் வடித்தார்கள். 

.. இழுவலையைக் கட்டும்போது, ஆட்டர் பலகை 

யின் எடை, அப்பலகை உறுதியான நிலையை அடைய 

(818111) மிகக் கவனத்துடன் கணிக்கப்பட வேண் 

டும். பலகையின் எடையை இழுவலையின் பருமானத் 

BHwe (dimension) g Hus , கணக்கடல் வேண்டும். 

ஆனால் இழுவலையின் வடிவம் விதிமுறைகளின் படி 

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தால், பலகையின் எடை பட 

இன் விசைத்திறனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் 

இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 100 குதிரைத் திறனுக்கு 

(1.1,) குறைவாகவுள்ள ௦ விசைப் படகுகளின் 

எடையை (14 - 2.70) என்று கணக்கிடலாம். இதில் 

71 பலகையின் ' எடை ்(பவுண்டுகளில்)) “2- படக 

லுள்ள பொறித்திறன். ": ட பகர 

் இழுவலையைப் பயன்படுத்திக் கடலின் . அடிப் 

பகுஇயிலோ, நீர்மட்டத்திலோ வாழும் மீன்களைப் 

பிடித்து வந்தார்கள். ஆனால் மீன்துறை அறிவியல் 

கண்டு பிடிப்புகள், மீன்கள் அதிகமாக நடுநீர்ப்பகுதி 

யில் தான் (ம்ம் - 98121) காணப்படுகின்றன எனத் 

தெரிவித்துள்ளன. எனவே தற்போது ஆழ்கடல் மீன் 

பிடிப்பில் நடுநீர்ப் பகுதியில் இழுவலையை இழுப்ப 

- தற்கு வேண்டிய மாற்றங்கள் புகுத்தப்பட்டு வருகின் 

றன. ஒலி: அலைகளின் பிரதிபலிப்பிலிருந்து மீன் கூட் 

ஆட்டினத் துணைப்பொருள்கள் 843 

டம் இருப்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் கருவியைப் (5008 
fish finder), பழக்கத்தில் கொணர்ந்தது இம்முயற் 
சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. இவ்விழுவலை 
(penmenu (mid-water (22௭112) ஐஸ்லாந்து (1௦61200] 
நாட்டவர்கள் முதலில் உபயோகப்படுத்திக் காண் 
பித்தார்கள். அவர்களது முறையில், ஆட்டர் பலகை 
கள் தரையில் இழுபடும் போது, இழுவலை அதற்கு 

மேல், சற்றுத் தூரத்தில் மிதந்து வரக்கூடும். . இழு 

வலையை இழுக்க வேண்டிய ஆழம், அதை இழுத்து 
வரும் கம்பிக்கயிற்றின் நீளத்தைக் கொண்டும் மாற் 

றப்படலாம், கம்பிக்கயிற்றின் நீளத்தை அதிகரித் 

தாலோ விசைப் படகின் வேகத்தைக் குறைத்தாலோ 

இழுவலை நீர்மட்டத்திலிருந்து 8ழே மூழ்கும். அதற்கு 
மாறாக வைத்தால் ஆழத்திலிருந்து மேலே வரும், தற் 

போது நமது நாட்டில் நடுநீர்ப்பகுதியில் இழுவலை 

முறையை ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்புத் துறையிலுள்ள 

பெரிய விசைப் படகுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன. 
எதிர்கால அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, இவ்விழு 
வளை: முறையில் பல மாறுதல்களும், முன்னேற்றங் 
களும் ஏற்படலாம். oo 

- ரூர,வி.இரா, 

நூலோதி 

J. Andru von Brant, Fish Catching Methods of the 

World, Fishing News (Book) Ltd., London, 1964. 

2. Rao, P.S., Fishery Economics and Management 

in India, Pioneer Publishers and Distributors, 

Bombay, 1983. 

3. John Bardach, Harvest of the Sea; Harper & 

Row Publishers, London, 1968. 

4. Kurian, C,V., Sebastian, V. O., Prawns and Prawn 

Fisheries of India, Hindustan Publishing Cor- 

poration Delhi, 1976. 

ஆட்டினத் துணைப்பொருள்கள் 

நமது நாட்டில் காணப்படும் செம்மறி ஆடுகள் கம் 

பளத்திற்கும் மற்றும் இறைச்சிக்கும் 'பயன்படு 

கன். றன. வெள்ளாடுகள்- இறைச்சக்கும் பாலுக்கும் 

பயன்படுகின்றன. இது தவிர ஆட்டிலிருந்து பல்வேறு 

துணைப்பொருள்கள் கிடைக்கின்றன. _ | 

கம்பளி, கம்பளி வகைச் செம்மறி ஆடுகளின் 

உடலில் மயிர்கள் தொடர்ச்சியாக வளரும். இந்த 

மயிர்கள் | மெல்லிய ஆடைகளும் கடினமான
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ச் 

    உர 

ஒக ar Gasared Garg (Ipomoeapes-caprae (Linn.) Sweet) 
a ae a ak . 

1. மேல் இருந்து காணப்படும் சனியின் தோற்றம் 8, பூவின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 3, சூற்பை 4; மகரந்தத் தாளின் அடிக் 

கேசங்கள் 8, மகரந்தத்தாள்கள் .(இரு அளவுகளில் காண்க) 6. 

அளவுகளில் காண்க) 8, அல்லி இதழின் தடிப்புற்ற ' பகுதி 9, ... சுரப்பி 10, 

சூலகத்தண்டு (இரு அளவுகளில் காண்க. 7. சூலகமுடி. (இரு 

கொடியின் ஒரு பகுதி ,712.* கனி 78% நிலைத்த புல்லி 
இதம்" 15, பூக்காம்புச் Age மிச ட்குலகம் 15, சூற்பையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் 76, சூல், 

களினால் ஏற்படுகின்ற கடி, கொட்டுதல் . Bus 

வற்றிற்குத் தண்டின் சாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

Vt ் 

நூலோதி ....' த ட்ட... 

1... சேற16) 7.8, 71, 1298, 420188, 
‘-& Son, Ltd., ௩0௨, 1921. 

2. Clarke: C.B. in Hook f. Fl. Br. Ind. Vol. IV. 

3. The: Wealth of India, Vol.V, . CSIR. Publ, 
New Delhi, 1959. " (wraiths 

Vol.II Adlard 
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இந்தியாவில் "சுமார் 43,39 மில்லியன் ஆடுகள் இருப்' 
பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, உலகல் நம்நாடு 

ஆறாவது இடத்தை வ௫க்கின்றது. ஆடுகளின் மூலம் 
இந்நாட்டுக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ. 160 கோடிக்கு 
மேல் கிடைக்கிறது. 3 ty ப்ப ட்ட. 

: “தமிழ் நாட்டில் மட்டும் 6,682 மில்லியன் ஆடு 
சுள் இருக்கின்றன, அவற்றில் மிகவும் , சுவைமிக்க 
இறைச்சி அளிக்கும் ஆட்டினம் மேச்சேரி இனமாகும். 
இவ்வினத்தின் மேம்பாட்டிற்காகவும், ஆராய்ச்சிக் 
காகவும் முன். நின்று பணியாற்றி வருவது பொன்னே 
ரியில் உள்ள மேச்சேரி ஆட்டின ஆராய்ச்சி நிலையமே. 

- பொன்னேரி, மணல்பாங்கும், ' மலைப்பாங்கும் 
கொண்ட பூமி; மானர்வரி சாகுபடி , நிலமாகும். 
இங்கு ஓர் ஆண்டில் இடைக்கக் கூடிய மழை அளவு 
730 மி,மீ,, ஆகும், செப்டம்பர் முதல் நவம்பர் 
வரையே இந்த மழை அளவு இருக்கும். அதனால் 
விவசாயிகள் பெரும்பாலும் மேச்சேரி ஆடு வளர்ப்பை 
விவசாயத்துடன் ஒன்றிய ஒரு தொழிலாகவே கொண் 
டுள்ளனர்." காடு, கரடு, மலைகளில் பல ஆண்டுக். 
காலமாக மேய்ந்து பழக்கப்பட்ட காரணத்தால் 
மேச்சேரி இன ஆடுகள் அதற்கேற்ற நீளமான கால்
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அட்டவணை-1, 

மேச்சேரி இன ஆடுகளின் உடல் வளர்ச்சி அளவுகள் (கிலோ கணக்கு) 

வளர்ச்சிப் “பரிமாணம் திடா பெட்டை சராசரி 

பிறந்த உடன் 249 முதல் 232 முதல் 2.34 psa 
| 2.78 வரை 2.55 வரை 2.69 வரை 

9 மாதத்தில் 9.99 முதல் 7.88 முதல் 8.46 முதல் 
2244 வரை 12.60 வரை 12,69 வரை 

6 மாதத்தில் — —_- | 77,08 முதல் 
14.88 வரை 

முழுவளர்ச்சி _ = 5249 முதல் 
26454 வரை           

களையும் உடல் அமைப்பையும் கொண்டுள்ளன. 

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள விவசாயிகள் மேச்சேரி ஆடு 
வளர்ப்பதில் தொன்றுதொட்டு ஆர்வமுடையவர் 

களாக இருக்கிறார்கள். வாரச் சந்தைகளில் சுமார் 

3,000 ஆடுகள் விற்கப்படுகன்றன. கர்நாடகத்தி 

லிருந்து வியாபாரிகள் இவ்வாடுகளை வாங்கி லாரி 

களில் ஏற்றிச் செல்கின்றனர். ் 

சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 

மேச்சேரி இன ஆட்டில் உள்ள சிறப்பியல்புகளை 

அராய்ச்சி செய்துள்ளது. : இவ்வின ஆடுகளின் 

இறைச்சி சுவை மிக்கதாக இருப்பதோடு அதன் 

நார்ப்பசை எளிதில் செரிக்கக் கூடியதாகவும் இருக் 

இன்றது. இதன் தோல் அதிக விலை டெ றுகிறது. 

விவசாயத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ள மக்கள் 

பொருளாதாரக் . காரணங்களினால் மேச்சேரி இன 

ஆடு வளர்ப்பை முக்கிய வருவாயாகக் கொண்டுள் 

ளனர். 

பொன்னேரியில் . உள்ள ஆட்டுப் பண்ணை 

வேளாண்மைப் - பல்கலைக் கழகத்தினரால் நிறுவப் 

பட்டுச்செயல்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாராய்ச்சியின் 

பயனாக, மேச்சேரி இன ஆடுகளின் உடல் பரிமாண 

வளர்ச்சி பற்றிய குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள து. 

அதன் சுருக்கம் மேற்கண்ட அட்டவணையில் கொடுக் 

கப்பட்டுள்ளது. 

- . இவ்வாராய்ச்சியின் தொடக்கமாக, மேச்சேரி 

இன ஆடுகளின் உடல் வளர்ச்சியை மேலும் 5 கிலோ 

வரை... கூட்டும் நோக்கத்துடன் இந்திய விவசாய 

ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (100180 ௦௦01011 088 தர1மே 110721 

research - IL.C.AR.) wer a geSujo 1983 முதல் 

இப்பண்ணை..: செயல்பட்டு வருகின்றது... 

.. டார்ஸெட் . நெல்லூர், டார்ஸெட்மாண்டியா 
என்ற கலப்பினக் கடா ஆடுகள் ஆந்திர மாநிலத்தில் 

உள்ள பாலமனேரி ஆட்டின ஆராய்ச்சி மையத்தி 
லிருந்து வாங்கப்பட்டுள்ளன, இக்கிடாக்களுடன் 
மேச்சேரி பெட்டை ஆடுகளை இனக்கலப்பு செய்து 
முதல் சந்ததி பெறப்பட்டது. இவை இனப்பெருக்கத் 
துக்குப்பக்குவ வயதை அடைத்தவுடன் இவற்றுக்குள் 
ளேயே ள் கலப்பினம் (in-breeding - sis-mating) 
செய்து கிடைக்கும் 2-வது சந்ததியிலிருந்து குட்டி, 
களைத் தேர்ந்தெடுத்து அதக எடையுள்ள ஆடுகளை 
உண்டாக்கத் தவிர ஆராய்ச்சிகள் : நடந்து வரு 
கின்றன. 

மேச்சேரி ஆட்டினத்தை மிகுதியாக நாடியுள்ள 
விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தை மேலும் உயர்த் 
துவதே இப்பண்ணையின் நோக்கமாகும், ஆடு 

வளர்ப்பு முறைகளைத் இறம்பட மாற்றியமைக்கவும், 
ஆடுகளுக்கு வரும் நோய்களை அண்டு முழுவதும் 
எவ்வாறு தடுத்து ஆடுகளின் உடல் வளர்ச்சியை 
மேலும் உயர்த்தவும் ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டு 
வருகின்றன. இதில், விவசாயிகளின் ஆக்கபூர்வமான 
ஒத்துழைப்பு ஆராய்ச்சியாளர்களின் முயற்சிகளுக்கு 
மேலும் தூண்டுகோலாக அமைகிறது. 

- Bow. Ga- 
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ஆட்டு மான்கள் (2031 8016100843) என்பவை ஆடு 
களுக்கும், இரலை மான்களுக்கும் (8016100686) இடைப் 
பட்ட பாலூட்டிகள், இவை மலைப் பகுதிகளில் 
வாழ்கின்றன. இவை பெரும்பாலும் ஆடு போன்ற 
உடலமைப்பையும் பற்களையும், குட்டையான 

வாலையும் பெற்றிருக்கின்றன. ஆண், பெண் ஆகிய 
இரண்டு பாலினங்களிலும் சிறிய கொம்புகள் 
உண்டு. ஆட்டு மான்களுள் *சீரோ” (610), 

*கோரல்' (20121), *டேக்கின்? (2140) அடியவை 
‘ த ௩





-திரைகளுடன் காணப்படுகின்றன. இவை 
வேகமாக இடம்விட்டு இடம் . செல்லும் ஆற்றலு 
டையவை,. குன்றுகளில் மட்டுமல்லாமல் சமவெளி 
களிலும் : சுறுசுறுப்பாக : , இயங்குபவை, பெண் 

ஆட்டு மான் பொதுவாக ஒரு முறைக்கு ஒரு குட்டி 
யம், சில வேளைகளில் இரண்டு குட்டிகளும் ஈனும். 
இமயமலைப் பகுதியில் அக்டோபர் மாத இறுதியில் 
இணைவிழைச்சுக் காலம் (01) தொடங்குகிறது. 

இவற்றின் கருவளர் காலம் ஏறக்குறைய ஏழு மாதங் 

கள்." மே அல்லது ஜூன் மாதங்களில் குட்டிகள் 

பிறக்கின்றன. பர்மாவில் செப்டம்பர் மாத. இறுதி 

யில் குட்டிகள் பிறக்கின்றன... 2... we 

கோரல்.இதன் உயிரியல் பெயர் நிமோரீடஸ் கோரல் 

(nomorhaebus goral) என்பது, இமயமலைப் பகுதி 

யில் கோரல் ஆட்டு மான்கள் 900 மீ. முதல் 2750 

மீட்டர் உயரம் வரையிலுள்ள இடங்களில் வாழ் 

இன்றன என்றாலும் 9950.மீ. முதல் 4850 மீ. உய 

ரம் வரையிலும் அவற்றைக் காணலாம். அரக்கான் 

(Arakan), Aer (Chin) oe றுகளில் 900 மீ. உயரத் 

இற்கு மேல் உள்ள: இடங்களில் 'காணப்படுகின்றன. 
இமயமலை வாழ் : விலங்கினங்களில் கோரல் நன்கு 

அறியப்பட்ட  விலங்காகும். :: மலைப் பகுதியில் மனி 

தார்கள் வாழும் இடங்களில் இவை அடிக்கடி காணப் 

படுன்றன. நான்கு முதல் எட்டு கோரல் ஆட்டு 

மான்கள் அடங்கிய கூட்டங்களைக் கோரைப்புற்கள் 
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நிறைந்த... இடங்களிலும், பாறைகள் . நிறைந்த 
இடங்களிலும் காலையிலும் மாலையிலும், மேச 
மூட்டமுள்ள நாள்களில் பகல் முழுதும் இவற்றைக் 
காணலாம். இவை தோள்மட்ட அளவில் 65 செ.மீ, 
‘apse 70 செ, மீ. வரை உயரம் உடையவை, இவற் 

றின் எடை 25 8.4, முதல் 20 க,௫, வரை இருக் 
கும். கொம்புகளின் நீளம் பொதுவாக 13 செ. மீ. 
கோரல், 'ஆடுபோன்ற உருவமைப்புடையது, இதன் 
கழுத்தின். மேல்புறம் முரட்டு மயிர்கள் ஒரு சிறிய 

திட்டுப் ! போன்ற அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளன. 
கோரலுக்குக் குட்டையான பின்னோக்கி . வளைந்த 
கொம்புகள் உள்ளன. அவை வளையங்கள் அல்லது 

முகடுகளுடன் காணப்படுகின்றன. இமயமலைப் 
பகுதிகளில் வாழும் கோரல் ஆட்டு மான்கள் மே 

முதல் ஜூன் வரை குட்டிகள் ஈனும். ட்டா 

இந்திய எல்லைக்குள் சாம்பல் கோரல் (ஜு 
80181), பழுப்பு கோரல் (6090 20181) என (9௬ 

வகைக் கோரல் ஆட்டு மான்கள் வாழ்கின்றன. இவற் 

றுள் சாம்பல் கோரல் வகை காஷ்மீரிலும் இம௰த் 

இன் மேற்குப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. இதன் 

உயிரியல் பெயர் நிமொரீடஸ் கோரல் கோரல் (₹27107- 

ர்சசம்ம 20701 20721) என்பது.பழுப்புநிற கோரல் வகை 

நேபாளம், சிக்கிம் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படு 

இறது. இதன் உயிரியல் பெயர் நிமொரீடஸ் கோரல்





. தீப்பொறி சுக்கும் தப்பொறிமுளை ஓன்றும் பாருக் 
தீப்பட்டுள்ளது. 

ஆட்டா இயருற்ரம் 
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“படம் 1. 

இந்த ஆட்டோ சுழற்சியின் செயல்முறை படத் 
தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 1876ஆம் ஆண்டு ஜெருமன் 
நாட்டுப் பொறியியல் வல்லுநர் : ஆட்டோ என்ப 
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உ ம பட்ட மமம் ஜே ட ப டாட பப் 1 

ஆட்டோ சுழற்சி 851 

_வீரால் உருவாக்கப்பட்ட . இப்பொறியில் நான்கு 
. வகையான உ தைப்புகள் செயல்படுகின்றன... . 

் ..) முதலாவது ஊட்டும் 'உதைப்பு (ஸ்காற/பத 
் $1201:6) எனப்படும். தண்டு முன்னோக்கி நகர்கிறது. 
உட்புறமாகத் இறக்கும் தன்மையுடைய கட்டுப்பாட் 
டிதழ்கள் திறந்து, காற்றும், எரிபொருளாகிய 
பெட்ரோல் அவியும் கலவையாக உருளையினுள் 

இழுக்கப்படுகின்றன, அழுத்தம், வெப்பநிலை ஆகி 
யவை அவ்வளவாக மாறுதலை அடைவதில்லை. 

2) இது அமுக்கும் உதைப்பு (compression 
stroke) எனப்படுவது. எல்லாக் கம்டுப்பாட்டிதழ் 

களும் மூடப்பட்டுத் தண்டு பின்னோக்கிச் செயற்படு 
இறது.உள்ளே இழுக்கப்பட்ட கலவை முதலில் இருந்த 
பருமன் அளவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கு இறுக்கப்படு 
Ang. அச்கலவையின் வெப்பம் 600” செ. அளவுக்கு 
உயருகிறது. இதை | , முன்னிலைக் sen 08 எடாக் 

கூறுவர்... - 

ohh 1 
நை | 

பருமன் 1/5 பங்கு 
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4 

‘ 

அமுக்க அஉதைப்பு முடியும் தறுவாயில், கல 
வையின் பருமன் குறைக்கப்பட்டு வெப்பம் ஏற்கும் 
நிலையில் தீப்பொறி முளளையிலிருந்து வெளிவரும் 
தீப்பொறிகளால் தாக்கப்பட்டுக் கலவை எரிகிறது. 
அதிக அளவு வெப்பம் கிடைக்கிறது. வெப்பநிலை 
2000 செ. அளவுக்கு உயருகிறது. கலவையின் அழுத் 
தீமும் உடனடியாக வளி மண்டல அழுத்தத்தைப் 
போல் 15 மடங்கு பெருகுகிறது.



852 ஆட்டோ சுழற்சி 

3) அடுத்து பணியாற்றும் உதைப்பு (௦11102 
$(20%5) அதிகமான அழுத்தம் உருவானதால் தண்டு 
முன்னோக்கி வேகமாகத் தள்ளப்படுகிறது. அப் 

பொழுது உள்ளிருக்கும் காற்று முதலில் இருந்த 
பருமன் அளவிற்கு வெப்பம் மாறா முறையில் விரி 
வடைகிறது, அதனுடைய வெப்பநிலையும் குறைகிறது. 
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4) இறுதியாக வெளியேற்றும் உதைப்பு(60409(. 
817016), மூன்றாவது செயல் முடியும் தறுவாயில் 
மேலும் பணி செய்யத் தகுதியற்ற கலவை உருளை 
யினுள் நிகழும். தண்டு பின்நோக்ூச் . செல்கையில், 
வெளியே செல்ல வேண்டிய பாதையில் கட்டுப்பாட் 
டிதழ் வெளிப்புறமாகத் இறக்க, .: எஞ்சியுள்ள 
தேவைப்படாத கலவை வெளியே தள்ளப்படுகிறது. 
தண்டு முழுமையாகப் பின்னோக்கிச் சென்று மீண் 
டும் முன்னோக்கிச் செல்கையில் புதிதாகக் காற்று, 
பெட்ரோல் ஆவிக் கலவை உருளையினுள் இழுக்கப் 
பட்டு மற்றொரு சுழற்சி தொடங்குகிறது. இந்த 
நான்கு உதைப்புகளும் வரைபடத்தில் அல்லது 
குறிப்புப் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவ் வரை 
படத்தில் & அச்சில் பருமன் அளவுகளும் Y அச்சில் 
அழுத்த அளவுகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

வளி மண்டல அழுத்தத்தில் கலவை உள்ளிழுக் 
கப்படும் ஊட்டும் உதைப்பு 1& என்பதால் குறிக்கப் 
படுகிறது.புறத்தைவிட வெப்பநிலை அதிகமாக வேறு 
படாதவாறு 7 வெ. நிலை & என்ற புள்ளியில் 
உள்ளது. பெட்ரோல் அவி எரிக்கப்படுவதால் காற் : 
றின் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது. காற்றின் தன் பரும 
அளவு & என்ற புள்ளியில் ௮, ஆகும். 
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பிறகு கலவையின் பரும அளவு 1/5 பங்கிற்கு இறுக் . 
கப்படுவதை க காட்டுகின்றது. என்ற புள்ளியில் 
கலவையின் அழுத்தம் 5 மடங்கு வளி மண்டல 
அழுத்தமாகவும், வெப்பநிலை T, 600° Qe. அல்லது 

872 கெ. ஆகவும் உயர்கிறது, அப்பொழுது. அதன்



HTN VY, ஆக இருக்கின்றது. இந்நிலையில் கலவை 
இடீரென்று தப்பொறிகளால் எரிக்கப்படுகிறது. தன் 
பரும அளவு மாறாதிருக்க அழுத்தம் 15 மடங்கா 
கவும், வெப்பநிலை 2000” செ. அல்லது 2278? 0. 
எனவும் உயருற்து. இப்படி நடைபெறுவதை BC 

குறிக்கிறது. 

பணியாற்றும் உதைப்பு மயில் காற்று 
வெப்பம் மாறாது விரிவடைந்து முந்தைய பருமன் 
9,9 அடைகிறது. வெப்பநிலையும் குறைந்து 1 க்கு 
வருகிறது. ஆனால் உள்ளே. அழுத்தம் வளிமண்டல 

அழுத்தத்தைவிடக் கூடுதலாக உள்ளது, அந்த நேரத் 
இல் வெளியேற்றும் குழாயில் உள்ள கட்டுபாட் 
டிதழ் திறக்க உள்ளழுத்தம் . குறைகிறது. DA 
என்பது இதைக் குறிக்கிறது. க என்பது தேவை 

யற்ற கலவை, அதே வளி மண்டல அழுத்த நிலையில் 

வெளியே தள்ளுவதைக் குறிக்கிறது. 

பணியாற்றும் காற்றின் நிறை 1 கிலோ கிராம் 

எனக் கொள்வோம். இப்பொருள் எரியூட்டலால் 

பெற்ற வெப்ப அளவு 0, என்பது டே மே (15-71) 

என்ற வாய்பாட்டால் அறியப்படுகிறது. இதில் மே 

என்பது மாறாப் பரும நிலையில் உள்ள தன் வெப்ப 

மதிப்பு, ் 

இதேபோன்று வெளியேற்றப்பட்ட” வெப்ப 

ஆற்றல் : ் 

் 9 - சே (7,- 1) ஆகும். 

5 _ Q. —~)— Cv (T, — Ty) 

SLi eee Sea , டெ “ப டே(டி- 19) 

| (ட் Ty) ses l— —+——- = 
் (Ts ண் 79. ் 7 

AB என்பது வெப்பம் வெளிவராத நிலை. 

தரி 192௫௨0 19 இதில் உ என்பது 

இரு தன்வெப்ப மதிப்புகளின் “தகவு. ஆகவே, 

ட்டன (+) (1) இதுபோல 0 என்ப 
“aa 2 ் ் 

தும். வெப்பம் மாறாத : நிலையைக் குறிப்பதால் 

Ts 9, (ree Ts V4 (0 

் < T, = aa (1- 1) 

கூத ரகு). 

‘Ty: _ (0, - ப. . T,) (2)" -1) 
(ls = T,). 3 Vo ் 
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to: “நி ன Ty 

ஆட்டோ . 

ஆட்டோ சுழற்சி 653 

o Gur als ல] (T, - T,) 

einen 7 (Ts - T,) 

Vy (r -1) 
Vs 

= jl] 

% 

ஆனால் அட்ட என்பது பருமப் பெருக்கத் தகவு 
a 

(2) எனவே, ஆட்டோ இயந்திரத்தின் பொறித்திறமை 
v= [4] 

Pp 

இந்த வாய்பாடு கார்னோ பொறிக்கு உண்டான 
வாய்பாட்டை ஒத்து உள்ளது. கார்னோ பொறி 

அதிகமான பொறித்திறமை உடையதாக இருப்பி 
னும், பல நடைமுறைச் சிக்கல்கள் காரணமாக இது 
முழுமையாக வழக்கத்தில் ஏற்கப்படவில்லை, 
இரண்டு காரணங்கள் முக்கியமாகக் கருதப்படு 

றன, 

ம) வேகமாகச்சுழன்று, விரைவில் வெப்பத்தை 
உட்கவரும் தன்மை கொண்ட பொறி தேவைப்படு 
கிறது. கார்னோ பொறி மாறா வெப்பநிலையில் 
மிக மெதுவாக உட்கவருகிறது. ஆனால் ஆட்டோ 

பொறி வெப்பம் புகாத முறையில் வெப்ப ஆற்றலை 

மிகவும் வேகமாக உட்கவர்ந்து விடுகிறது. 

2 840 கெ, 2040 கெ ஆகிய வெப்ப நிலை 

களுக்கிடையே பணி செய்யும்பொழுது கார்னோ 

பொறியில் 7178 மடங்கு வளி மண்டல அழுத்தமும் 

83விழுக்காடுகள் பொற்த்திறமையும் கடைக்கின் றன. 

ஆனால் ஆட்டோ பொறியில் அழுத்தம் 27 மடங்கும் 

பொறித்திறமை 45 விழுக்காடுகளுமே கிடைக் 

இன்றன. , 

இவ்வாறு சார்னாட் பொறியில் அதிக அளவு 

பொறித்திறமை உருவானாலும், அவ்வளவு அதிக 

அழுத்தததைத் தர்ங்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையதாக 

அந்தப்பொறி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது 

அது மிகப்பெரிதாகவும் அதக சுனமுடையதாகவும் 

மாறிவிடுகிறது. இயக்குவதற்குக் கடினமாக அமை 

இறது. ஆதலால் பொறித்திறமை ஆட்டோ சுழற்சி 

யில் குறைவாக இருப்பினும் அதன் அமைப்பு வளி 

மையாகவும், 27 மடங்கு வளி மண்டல அழுத்தத் 

தைத் தாங்கக் கூடிய ஆற்றலுடையதாகச் சிறிய 

தாக அமைந்துவிடுகிறது. அதனால் பல பணிகளில் 

] சுழற்சியைப் , பயன்படுத்தும் ஆட்டோ 

பொறிகள் செயலாற்றுகின் றன. 7 

 கி.வி. .





களைப் பிளக்கும்பொழுது, தொடர்ந்து பெருகிச் 
செல்கின்றன என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்கள்... இவ் 
வாறு புறத்தாண்டல் ஏதுமின்றி தொடர்ச்சியாக 
அணுப்பிளவு நிகழ்வதை, ... அணுக்கருத் தொடர் 
வினை என்று : கூறுகின்றார்கள். .' இதன் ' மூலம் 
அளப்பரிய ஆற்றலை அணுவிலிருந்து பெற முடியும் 
என்பதை அறிந்தார்கள். 

அறிஞர் ஐன்ஸ்டைன் அமெரிக்கக் 
தலைவர் ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு (1௩௦0861611) எழுதிய. அவ 
ருடைய புகழ் வாய்ந்த கடிதத்தில் இவ் ஆராய்ச்சியின் 
பின் விளைவுகளான, எதிர் , வல்லரசுகளின் அணு 
குண்டு முதலிய ' படை அயுதக் ' கண்டு பிடிப்பு 

மற்றும் ஆயுத குலிப்பு ' போன்றவற்றின்... "நடப்புக், 

கூறுகளைப் பற்றி © எச்சரித்து" 'எழுதினார்,' இதன். : 

விளைவாக, அமெரிக்கக் குடியரசுத் “தலைவர் - ரூஸ் 

். வெல்ட் 'அமெரிக்க' 'அறிவியலறிஞர்களை அணு ஆற் 

றல் "ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளச் செய்து : அணுகுண்டு. 

கண்டுபிடிப்புக்கு "வித்திட்டார்." “இதன் ' விளைவாக 

1945இல் '. இரண்டாம் '- “உலகப் போரின்போது 

ஜப்பானிலுள்ள ' ஹிரோஷிமா, நாசசாகி(111050102, 

Nagasaki) par me ent aoudinar clay குண்டுவீச்சற்கு 

உட்பட்டு அழிவுற்றன. த படக 

“இதற்கு மூன், 7928இலேயே ஹான் ன் ஆராய்ச் 

சியின் பின் விளைவுகளைப் பற்றி அஞ்ச அதனைப் 

பற்றிய ஆய்வுகளை . மேற்கொண்டு செய்யாமல் 

கைவிட்டுவிட்டார்.. தன்னுடைய ஆரரய்ச்சி, படைக் 

கருவிகளின் . குவிப்புக்கு அடிகோலுவது தனக்குப் 

பிடிக்கவில்லை என்பதனைத் தன்... கட்டுரையிலேயே 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இரண்டாம். , உலகப் போருக்குப் 

பின். 'காட்டிங்கனில் , உள்ள. Gottingen) மேக்ஸ் 

ப்ளேங்க் “(Max ‘Plank Institute) கல்வி, நிறுவனத்தின் 

தலைமைப்: பொறுப்பை ஏற்றார்... 'ஏப்ரல்'. 1957இல் 

மற்ற 47 அணு, ஆராய்ச்சி, , இயற்பியல் , "வல்லுநர் 

களுடன் சேர்ந்து. அணு... ஆயுத வளர்ச்சிக்கு . , ஒத் 

துழைக்க மாட்டோம் என்ற அறிக்கை ஒன்றினையும் 

வெளியிட்டார். "அதே மாதத்தில், ஆல்பர்ட் ஸ்வைட், 

சருடன் (Albert 8009௭61262) சேர்ந்து. அணுகுண்டு , 

ஆய்வுகளை -: நிறுத்திவிட வேண்டும் ' என்ற மற்று, 

மோர் அறிக்கையினையும் வெளியிட்டார். 

'“மெய்ட்னர், ் “ஸ்டிராஸ்மெனுடன் இவருக்கும்" 

1866இல் ' என்ரிக்கோ ஃபொர்மி: பரிசு வழங்கப்” 

பட்டது. சுதிரியக்க வேதியியலில் : அவர் நிகழ்த்திய 

முக்கிய... ஆராய்ச்சிகள் : பற்றிய "குறிப்புகள்,; அவர் 

நியூயார்க்கில் உள்ள இதாகா (ithaca) வில் pl epee 

eitlinyanitnedh அடங்கிய... ee தழல் 

' 1998இல், 
ன ரதத ர 

Satie ரச 

௨, ஹான், , க 'காட்டிங்கனில் 

இயற்கை, soli api 

nib) =: 

yooh ge 

குடியரசுத் 

unt 1 விலகல், ட மட்க கே.பி. , 
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நூலோதி . [கு 

1. டெல்லர்,' எட்வர்ட், லேட்டர், ஆல்பர்ட் எல்., 
தமிழாக்கம்,' அப்புசாமி, பெ. நா,, ௮ அணா சக்தி 
wee எதிர்காலம். பொல் - பப்ளிகேஷன்ஸ் பிரை 

் வேட் விமிடெட், பம்பாய், 1959. 

2, Glasstone, S., Source Book on Atamic Energy, 
. Affiliated East-West Private Limited: New 

.,.Delhi, 1967. ் 

3. McGraw-Hill Encyclopaedia of Science &Techno- 
். logy, McGraw-Hill Inc., New York, 1981. 

ஆடம்சியா 

ஆடம்சியா பேல்லியேட்டா (adamsia _palliaa) 

தனித்த வாழும் கடல் அனிமூன்களில் ஒன்றாகும். 
யூபேகுரஸ் பிரிடியூக்கி (2002211106 prideeuxi) eran m 

துறவி நண்டுடன் (8௧1 crab) இணைவாழ்வு 
முறையை நடத்துகிறது. இந்தக் கடல் அனிமூன்,' 
ஆறு இணையான. குடல்தாங்கிகளையும் இருசைப 
னோக்னிஃபுக்களையும் கொண்டது. மேலும் ஏராள 
மான உணர்வு நீட்சிகளைப் பெற்றுள்ளது. 

இதில் , தட்டையான ... 'ஒட்டுறுப்புப் போன்ற 
பாதம், இரு மடல்களாக அமைந்து ஒட்டும் அடித் 

தட்டாக விளங்குகிறது. இவ்வுயிரி துறவி. நண்டுகஷ் 
புகுந்து வாழும் வயிற்றுக்காலிகளின் ஒடுகளின். மீது 
இத்தண்டின் உதவியாக் ஒட்டிக் கொள்கிறது, 

  

ஆடம்சியா 

3. துறவி நண்டு 2, பாலிப்பு 8௨ ஒடு 

Bk wooed bine த்த
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,ஆட்வை 857 

ட ட ஆடலை (Jatropha gossypifolia Linn.) 

a, கனியின் ante வெட்டுத் தோற்றம் 2, விதை... 8, கனி 4. சுரப்பிசகளாக உருமாறிய இலையடிச்சிதல்கள் (இரு அளவுகளில் 

காண்க) 8, சுரக்கும் கேசங்கள் 6. மிலார் . 7, ஆண் பூ 8. பூவடிச்சிதல். 9, ஆண் பூவின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 10. மகரந்தத்தாள் ச 
Bee edb ew உடு AUR ue, me 4 ; ் தி 

Lite 
8 சத” ரதத கட், ் ன அர . 

நோய் குணமாகின்றது. தண்டின் சாறு பூச்சிக் 
கொல்லியாகப் , "பயன்படுகிறது. - 
நாட்டில் இதன் வேர். தொழு நோய்க்கு (160089) 

மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறுநீரக நோய் 
களுக்கும் மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுகறது. இலை 

woe e உட்பட்ட டு 

களின் . சாறு ' வயிற்றுவலி, . குன்மம், : பால்வினை. 
நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது; இரத்த 
தூய்மிப்பியாகவும் பயன்படுகின்றது; குழந்தைகளின் 

நாக்கில் தோன்றும் புண்களுக்கு இது. மருந்தாகப் 

பயன்படுகின்றது, விதைகள் வாத்து, கோழி முதலிய 
வற்றிற்கு . :உணவாகின்றன. விதைகளிலிருந்து 
எடுக்கப்படும் எண்ணெய். விளக்கேற்றப் பயன்படு 

கிறது. மேற்கு ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளில் । தண்டுகளி 
லிருந்து எடுக்கப்படும் பழுப்பு அல்லது மஞ்சள் நிற 
நீர்மத்தைத் தலைவலி மருந்தாகப் பயன்படுத்துகிறார் 

ா் குளிப்பதால் கள். இலைகளை. நீருடன் : காய்ச்சிக் 
காய்ச்சல் நீங்கும், ப்ர 

ட - om. வெ, 

வெனிசுவேலா - 

31. சுரப்பி 48.௨ சூலகம் 18, சூலகமுடி,. 

நூலோதி 

1. Gamble, J.S., Fl. Pres, Madras. Vol. II, 1339, 
Adlard & Son, Ltd,, London, 1925. 

“2, The Wealth of India, Vol. V, CSIR Publ., New 
‘Delhi, 1959, .. = - 

BLMU 2 

ஆடவை (2111) 'விண்மீன்குழு (constellation) cv 
விண் அரைக்கோளத்தில் இளவேனிற் காலத்தில் 
தோன்றும் லிண்மீன்குழு ஆகும். இது மிதுனம் என் 
றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இராசிச் (ஓரைச்)சக்கரத் 

திலுள்ள 18 விண்மீன்குழுக்களில் இது மூன்றாவ' 
தாகும்... , கிரேக்கப் * பழங் கதைகளில் ஆடவை 
என்பது காஸ்டர் (௨101), போலக்ஸ் (291102) ' என
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இரண்டு சகோதரர்களின் .பெயர்களளக் கொண்ட 
தாக வழங்கப்படுகிறது. இது இரட்்எடக் குழந்தைக 
ளாகவும். குறிப்பிடப்படுகிறது.. 

  

    இனி : ; 
\ ye யல a ் 5 ஓரியன் Py: 
2 Lo       

bocce Si Saco, 
ஆடவை ் 

இவ்விண்மீன்குழு 22? நடுவரை விலக்கம் (06011- 
௨4100), 7 மணி வலஏற்றம் (ஜுர ascension) ஆகிய . 
ஆயத் தொலைவுகளிீல் ((0௦-010102(65) ' அமைந்துள் : 

ளது, இச்குமுவில் மிகப்பெரிய விண்மீன் புளர்பூசம் ,, 
லிய) ஆகும். இதனுடைய ஒளித்தரம் (ஐஜர்மு0ே) : 
3.2; அடுத்தது 7, 6 ஒளித்தரமுள்ள: காஸ்டர்” விண் - 

மீன் அகும். இந்த வீண்மீன் மூன்று இரும விண்மீன் 
eefer (binary 81815) கலப்பு அமைப்பாகும். புனர் 

பூசம், காஸ்டர் என்ற விண் மீன்சளிரண்டும் ஓரியன் ' 
(orion): விண்மீன்குழுவை : நோக்கி :! இணையாக 
அமைந்துள்ளன. மேலும், மெஸ்ஸி௰ர்- 35 (messier-35) _ 
aronm SoirSor, So egw , (star. cluster) இக்குழுவில் 
தான் அடங்கியுள்ளது. கோடை. .காலத்தின் 'நடுப். 
பகுதியில் சூரியன் இவ்விண்மீன் குழுவில் இருக்கும், 
ஜெமினிடுகள் (261105) என்ற மிக முக்கியமான 

வீண்கற்கள் (616015) இவ்லிண்மீன் குழுவின் ஒரு 
பகுதியிலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. இதன் ..விளை, 
வாக, டிசம்பர் மாதத்தில் இரண்டாவது வாரத்தில் 

மணிக்கு 50 அல்லது 60 விண்கற்கள், இல்விண்மீனி 
வருந்து வெளிவருவதைக் காணவும், ட ல 

மாம், ட்ட ச ப ட 
‘Bacyclopiedia “Americana; Vol. 12, சணப்பை. 

-. Corporation Danburg, Connecticut, 1980. 

' wae 

2. Encyclopaedia Britannica, Vol. ‘4 ‘Encyclopaedia 
" Britannica, Inc., Chicago, 1982. + 

bas 3. The New Caxton Encyclopaedia, : Vol. 8, -The 
’. Caxton Publishing Company Ltd., London, 1977, 

கட்ட 
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இது அக்காந்தேசி (acanthaceae) என்னும் அல்லி 
இணைந்த: (gamopetalous) இருவிதையிலைக் குடும் 

பத்தைச் . சார்ந்தது. இதற்குத் தாவரவியலில் ஆதா 
தோடா ஸெய்லானிக்கா (8481028 zeylanica medicus 
= A. vasica Nees) என்று பெயர், இது ஏறக்குறைய 

. இந்தியா முழுவதிலும், மலேயா, தென்கிழக்கு ஆசிய 
, நாடுகளிலும் பரவியிருக்கின்றது., இது சமவெளி 

் களில் வளர்கின்றது. மேலும் வேலிச் செடியாகவும் 
பயிரிடப்படுகின்றது. ,இமயமலை ... அடிவாரத்தில் 

. ஏறக்குறைய 1,300 he உயரம் வரை காணப்படு 
கின்றது, . ் ் 

Jf ட டர் 

சிறப்புப் பண்புகள், ' இத்தாவரம் 1.5 மீ. முதல் 
2 மீ, வரை அடர்ந்த. -புதர்ச் செடிகளாகப் பல 
ஆண்டுகள் வளரக் கூடியது; ஒவ்வாத ஒருவகைக் 

கசப்பு, நாற்றமுடையது; இலைகள் gels sone; 
முழுமையானவை; ஈட்டி அல்லது நீள்வட்ட (140060 

‘Jate or oblong 6111ற11௦) வடிவமானவை; எதிரடுக்கில் 

*' அமைந்தவை (0றற05116 ந1ட11௦1813))' இலையடிச்சிதல் 
அற்றவை (655(12ய18(6), மலர்கள் இலைக்கோணங் 
சளிலும், மிலார்களின் நுனியிலும். ஸ்பைக் (spike) 
என்னும் மஞ்சரி வகையில் அடர்த்தியாகக்: காணப்: 
படும். மலர்கள் பெரியவை; : 'வெண்மையானவை,' 
இருபக்கச் சமச்சீரானவை (zygomorphic) , பூவடிச் : 

சிதல்கள் (080189) காம்பற்ற இலைகள் . போன்றவை; 
பூக்காம்புச் சிதல்கள் (0780160165) ' குறுகலானவை. ' 
அல்லி வட்டம் : இரு உதடுகளுடையது : (0118%1816);" 

மேல். உதடு தலைக்கவசம் ' போன்றும்," கீழ் உதடு 
பருத்து மூன்று பிளவுசளைக் கொண்டும் 'இருக்கும்ஃ: 
அல்லி வட்டத்தில் சிவப்ப் ' அல்லது மஞ்சள்: நிற வரி ! 
களுண்டு.” மகரந்தத் தாள்கள் 2; மகரந்தப் பைகள்" 

இரு அறைகளைக் கொண்டவை. “FTES H தட்டு ் 
(disc) கோப்பை வடிவானது; சூற்பையில் இரு அறை”. 
களும், இவை "ஒவ்வொன்றிலும்: இரு: சூல்களுமிருக் 
கும். கனி : காப்சூல்: (capsule) * என்ற உலர் “வெடிக் 
கனி - வகையாகும், ் இதில் விதை ஒன்று அல்லது : 
இரண்டு'' இருக்கும்; ஏறக்குறைய வட்ட வடிவமாக” 

வும், தட்டையகைலம்; சமமற்ற பரப்பையும் பெற்றி ' 
ருக்கும்.” :
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BEARER. (adhatoda zeylanica medicus) — 

lg 2, அல்லி வட்டத்தின் Bip உது. 3. அல்லி வட்டத்தின் மேல் உதடு 4, பூக்காம்புச் தெல் & பூவடிச்சிதல் 6. மகரந்தத் 

தாளின் உட்புறத் தோற்றம் 7. மசரந்தத்தாளின் வெளிப்புறத் தோற்றம் 8, மேல் இருந்து காணப்படும் பூவின்தோற்றம் 9, சூலகம் 

70, சூலகமுடி.. 13. சூற்பையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் 

வடட ட 

பொருளாதாரச் சிறப்பு. இது ஆயுர்வேத, யுனானி 

மருத்துவ முறையில் சிறந்த மருந்தாகப். பயன்படு 

இன்றது. இதன் பச்சை இலைகளிலிருந்தும் உலர்ந்த; 

இலைகளிலிருந்தும் வாசின் (1880106) என்னும் மருந் 

துப். பொருள் . எடுக்கப்படுகிறது. -. இது மார்ச்சளி, . 

மூச்சுக்குழல் அழற்சி (020001ம்48), காய்ச்சல், மஞ்சள். 

காமாலை (jaundice) - ஆகியவற்றிற்கு , மருந்தாகப், 
பயன்படுகிறது, தீராத. மூச்சுக்குழல் - அழற்சிக்கும், , 

இளைப்பு நோய்க்கும் இலைச்சாறு அல்லது இலைப் 

பொடி - பயன்படுத்தப். : படுகிறது... இலைச்சாறு . 

வயிற்றுப்போக்கை நிறுத்துவதற்குக் கொடுக்கப்படு , 

கின்றது. இவற்றின் உலர்ந்த இலைகளைப் , புகைப். 

பதனால் இளைப்பு நோயின் கடுமையையும், வேத. 

னையையும் குறைக்கலாம். இலைகளின் வெப்பமான 

சாறு தோல் வியாதிகளுக்கு , மருந்தாகப் . பயன்படுத் 

தப்படுகன்றது. இத்தாவரத்தின் வேர் :. இருமல், 

மருந்தாகவும். . 'நுண்ணுயிர்க்கொல்லியாகவும் (anti- 

biotic), பூச்சிக்கொல்லியாகவும் (1056010106) பயன் 

படுறைது.:. மலேரியா; சுவாச நோய்கள் , (2501021017... 

38. சூல் 22, மிலார் 74, லெண்டிசெல்கள் (துளைகள்) 

0156235688), தொண்டை அடைப்பான். ((1ற(ங்ச18), 
மேகவெட்டை (2000120068) ஆலய நோய்களுக்கு 
மருந்தாகிறது. இதன் இலைகள் பசுந்தழை உரமாகப் 
(green றாக) பயன்படுகின்றன. இதிலிருந்து ஒரு 
மஞ்சள் நிறச் சாயம் எடுக்கின்றார்கள். இதன் இலை 
களைப் பூச்சி புழுக்கள், பூஞ்சணங்கள் தாக்காத 
காரணத்தினால் மாலைகள் கட்டுவதற்கும், கனிக 
ளைக் கூடையில் வைத்துப் பாதுகாக்கவும் பயன் 
படுத்துகிறார்கள். இலைகளில் ஒருவகைக் கசப்பு 
நாற்றம் இருப்பதால் ஆடு, . மாடுகள் "இவற்றைத் 
இன்பதில்லை.. கண்ச, அக்காந்தேச9, 

ந, வே. 
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ஆடி 

பொருளிலிருந்து வந்து படும் ஒளியிளன ஏதர் 
பலித்து மீளச் செய்யும் அமைப்பு அடி. (7701) 
எனப்படும். ஆடிகள் பழங்காலம் தொட்டே இந்தியா 
விலும், னா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலும் 
வழக்கத்தில் இருந்து வந்துள்ளன. கண்ணாடி ஆடி. 
கள் வருவதற்கு முன்னரே சமதளமாகவோ, வளள 
வாகவோ ௨ள்ள உலோசத் தகடு ஒன்றின் ஒரு புறத் 
தில் ஒளிளய எதிர்பலிச்கும் வகையில் மெருகேற்றி 
ஆடியாகப் பயன்படுத் வந்தனர். பின்னாளில், 

  

கண்ணாடி ஆடியின் ஒரு புறத்தில் வெள்ளீயப் பூச்சுப்' 
பூசி ஒளியைப் பட்டு மீளச் செய்தனர், அடுத்து வெள் 
ளிப் பூச்சுக் கொண்ட அடிகள் வழக்கத்திற்கு வந்தன, 
கண்ணாடித் தட்டின்மேல் இரச த்தைப் பரப்பி, அதை 

* 60 வீழுக்காடு. 

- ஹஜைறடினால் 

ஒரு தகரத் தட்டினால் அழுத்தி இரசத்திலிருந்து 
ஒளி எதிர்பலிச்கும் வசையில் சிறந்த அடிகள் 
செய்யப்பட்டன; வெள்ளீயம் இரசத்தடன் கூடிக் 
கலப்பெய்தி இறுகப் பளபளப்பான பரப்பை 
உண்டாக்குகிறது. இன்றும் அடிகள் செய்ய இம்முறை 
பின்பற்றப் படுறது. சமதள ஆடுகளுக்கு இம்முறை 
ஏற்றதாக இருந்தாலும் வளைந்த பரப்புஎடய அடி. 
களை இம்முறை கொண்டு செய்ய முடிவதில்லை. 

கண்ணாடியால் அமைந்த ஆடிகள் பொதுவாகக் 
காற்றுப்படுவதால் கறுத்து விடுகின்றன. இக்குறை 
உலோக ஆடிகளில் ஏற்படுவதில்ளல, நன்கு மேரு 
கேற்றப்பட்ட வெள்ளிப் பரப்பின் மேற்படும் ஒளியின் 

எதிர்பலிக்கப்படுகிறது, எஃகுப் 
பரப்புக்களும் நல்ல ஆடியாகப் பயன்பட்டு வரு 
இன்றன. 

லீபிக் (11612) என்ற ஜெர்மானிய வேதியியல் 
- அறிஞர் கண்ணாடிப் பரப்பின் மேல் வேதியியல் 
முறையால் வெள்ளியைப் படிவிக்கும் முறையை 
3895ஆம். ஆண்டில் அறிவித்தார். அம்மோனியா 
கலந்த வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் சரைஎவ ஓர் ஆல்டி 

(aldehyde) .- குறைத்து (reduction) 
அவர் வெள்ளியைப் படிவித்தார்.இன்றைக்கும் இதே 
முறை பீன்பற்றப்படுகிறது. வெள்ளியைக் கொண்ட 

- கரைவையீல் இருந்து ' அதனனப் படிவிக்க ரோச்ச்லி ' 
உப்பு (70016116 salt), சர்க்கரை முதலிய குறைக்கும் 
பொருள்களும் - (reducing agent) பயன்படுத்தப் 
படுகின்றன. வேதியியற் -சரைவில் கண்ணாடித் 
தீட்டை மூழுக்கி எடுப்பதால், அல்லது கரைவவையை 
அதன்மேல் தெளிப்பதால் வெள்ளியைப் படியச் 
செய்யலாம், - ் 

கண்ணாடியின் . பின்பக்கத்தில் " பூசப்பெற்ற 
வெள்ளிப் பூச்சினைக் கெடாமல் பாதுகாக்க அதன் 
மேல் அரக்கு எண்ணெயும், அயச்: செந்தூரமும் 
(67110 0108) பூசப்படுகின்றன, மின் பகுப்பு முறை 
கொண்டும் கண்ணாடிப் பரப்பின்மேல் வெள்ளிஎயப் : 
படியச் செய்து, அதற்குப் பாதுகாப்பாக அதன்மேல் 
செம்பு படிவிக்கப்படுகிறது, . தருவு . விளக்குகளில் 

(search light) உள்ள கண்ணாடியாலான குழியாடி 
கள்' இம்முறையால் அருவாக்கப்படுகின்றன. எதிர் 
முனைக்கதிர்களைக் கொண்டு, உலோகத்தை ஒரு 
மிண்ணுலையில் சூடேற்றி வெள்ளி பூசப்பெறுவதும் 
நடைமுறையிலுவ்ளது. . 

எதிர்பலிப்பு விதிகள் (189 08 reflection). «Dir 
பலிப்பு என்னும் ஒளியியல் . விளைவு OH GA 
களை அடிப்படையாகக் ' கொண்டு . நிகழ்கிறது. . 
1, ஆடியின் : மீது படும்: கதிரும், .பட்டு மீளும் ' 
கதிரும், ':! ஆகிய : இவ்விரண்டும். * அடியைப் .











படுகின்றன. இவை மிகவும் பெரிய அளவை உடை, 
யவை, பாலுக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் அதிகமாக 
இவை வளர்க்கப்படுகின்றன. :' 

மல்பாரி. வடக்குக் கேரளத்தில் மலபார் எனு 
மிடத்தில் இவ்வினத்தை அதிகம் காணலாம். இவை 
பார்ப்பதற்கு அழகானனவ., இவ்வின ஆடுகளுக்குக் 
கொம்புகள் கடையா, 

, வங்காள ஆடு. இவை, பெயருக்கேற்ப மேற்கு 
வங்கம், அஸ்ஸாம் போன்ற: பகுதிகளில் அதிகம் 
காணப்படுன்றன. இவற்றின் இறைச்சி மிகவும் 
தரம் வாய்ந்தது, இதன் ' .தோல் : நம்: நாட்டிலும், 
அயல் நாட்டிலும் அதிக விலைபெறுகிறது. . இவை 
அளனில் சிறியவை, 

நாட்டின ஆடுகள். நம் நாட்டில் உள்ள வெள்ளாடு 
களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கெடுத்துப் பார்க் /} 

கும்போது, சுமார் 90 விழுக்காடு எந்தவித இனத் 
தையும் சாராமல் உள்ளன. இவற்றிற்கு ஒரு குறிப்பி 
டத்தக்க குணம் ஏதும் சடையாது.இவை நிறத்திலும் 
குணத்திலும் அதிக அளவு வேறுபாடு உடையவை. 

இவ்வசை ஆடுகளை மற்ற இன ஆடுகளுடன் இனப் 
பெருக்கம் செய்து ; இலத்தின், தரத்தினை உயர்த்த 
லாம். 

ஆடுகளில் இனப்பெருக்கம், அயல் நாட்டின ஆடு 
கள் பெரும்பாலும் செப்டம்பரிலிருந்து பிப்ரவரி 
வரை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. பார்பரி, வங் 
காள இன ஆடுகள் ஆண்டின் பல்வேறு. காலங்களில் 

இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. வெள்ளாட்டுக்குட்டி' 

பருவத்திற்கு வர 10 இலிருந்து 13 மாதங்கள் ஆகும். 

ர் இனப்பெருக்கக் காலத்தின்போது சினை த்தருணம் 

18 இலிருந்து : 31 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வரும், 
கருத்கரிக்கச் சிறந்த காலம் சினைத்தருணம் ஆரம் 

பித்த முதல் 10 மணியிலிருந்து 15 மணி நேரம் வரை 
யாகும். சினைத்; .தருணத்தைக் கவனித்து இனப்பெருக் 

கத்துக்கு ஆடுகளை ' அனுமதிக்கலாம். ஆடுகளின். 
சினைக்காலம் சுமார் 145 -/52 "நாட்கள் இருக்கும், 
இரட்டைக்குட்டி ஈனுதல் வெள்ளாடுகளில் அடிக்கடி 

நிகழும் நிகழ்ச்சி, அதை ஆண்டிற்கு இருமுறை ௧௫ 
வூட்டி குட்டிபோடச். செய்யலாம். வெள்ளாடு தன்: 
வாழ்நாளில்'. எட்டே :ஆண்டுகளில் ' குறைந்தது” த 
பெட்டைக் குட்டிகளையாவது ' நல்ல : நிலையில் நமக் 

குத். தந்து உதவுகிறது. 

, வெள்ளாடுகளுக்கு 5 Barun, ‘Gandini. அசை, 

போடும். விலங்கினத்தைச் .. சார்ந்ததாயினும், alt 
செம்மறியாடு, பசு ஆகியவற்றினின்று வேறுபட்டுள் : 

கொண்டு. ,கணக்கிடுவோமேயானால் உடல்எடையில் , 

6.முதல் 11:, விழுக்காடு உள்ள... ஈரப்பசையற்ற,, 

Ff 5-22.55 

ஆடுகள் 865 

தீவனத்தை அது உட்கொள்ளுகறது, உயிர் வாழ் 
வதற்கும் பால் உற்பத்திக்கும் வெள்ளாடுகளுக்குக் 
குறைவான தவனமே தேவைப்படுகிறது. 

ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு முதல் மூன்று நாட்களுக் 
குச் சுமார், 50இலிருந்து 100 கராம் வரை பால் 
அளித்தல் வேண்டும். இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு 
அவற்றிற்குக் கெட்டித் வனத்தை அளிக்கலாம். 

பசும்புல், வெள்ளாடுகளுக்கு அளிக்கத்தக்க நல்ல 
தீவனமாகும். மேலும் குதிரை மசால், பாசம், நேப் 
பியர்புல், இனிபுல் போன்றவற்றையும் வீடுகளில் 
ஒதுச்சப்படும் முட்டைக்கோசு இலைகளும், காலி 
ஃப்ளவர் தண்டுகள், கழிக்கப்பட்ட காரட் தண்டுகள் 
போன்றவற்றையும், வேப்பிலை, புளிய இலை, ஆல 
இலை, கருவேல இலை, வில்வ இலை, முசுக்கொட்டை. 
இலைகளையும், கொடிகளையும் ஆடுகள் மிக 
விரும்பி உண்ணும். நாளொன்றிற்கு ஒரு வெள்ளா ஃ 
டிற்கு 150 கிராம் தீவனக் கலவையும், ஒரு லிட்டர் 
பால் அளவுக்கு 400 கிராம் அளவு வனக் கலவை 
யும் அளிக்கவேண்டும். 

  

தீவனக்கலவை 

மக்காச்சோளம் 35 பகுதி 

கடலைப்பிண்ணாக்கு 20 பகுதி 
கோதுமைத் தவிடு 20 பகுதி 
ஏதாவது ஒரு பருப்பு வகை 10 பகுதி 

தாது உப்பு 2.5 பகுதி 

அப்பு ் 2.5 பகுதி         

துகள்களாக உடைக்கப்பட்ட பருப்பு அல்லது 
தானிய வகைகளை வெள்ளாடு விரும்பி உண்ணும். 
தீவனமும் குடிநீரும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், 

வெள்ளாடுகளுக்குக் கொட்டில் வசதி, அளவான 
வெளிச்சமும், முறையான காற்றோட்டமும் உள்ள 
அடைப்பு 1 அடுகளுக்குப் போதுமானது, ஓர் 
ஆட்டிற்குச் சராசரி 7$ சதுர அடி. பரப்பு தேவைப் 
படுகிறது. ஆட்டின் சாணத்தையும் 'சிறுநீரையும் 
உடனடியாக அகற்றுவதற்கு வசதியாக கழிவுநீர்ப் 
பாதை அமைக்க வேண்டும். ப்ப 

ஆடுகளைத் தாக்கும் கேவிக், கோமாரி, சப்பை 
நோய், அடைப்பான், குடல் நச்சு நோய் போன்ற 
நோய்கள் பொதுவாகக் கால்நடைகளைத் தாக்க 
வல்லவை:. தடுப்பூசிகளை மூன்று மாத வயதிலிருந்து 
போட ' வேண்டும். மூன்று. மாதத்திற்கு ஒரு முறை 
குடல் பூச்சி மருந்து அளித்தல் வேண்டும். 

pebiwild sv Te yay 

வெள்ளாட்டின் பாலும், பால்: கறக்கும் முறையும், 
ஆட்டுப்பால் தூய்மையான, ,.வெண்மை .: நிறம்







868 ஆடு வெட்டும் முறைகள் 

  
3. பூ சீ Go 

ஆடுஇின்னாப்பாளை (aristolochia bracteolata Lam.) 

பை 9, சூற்பை, கைனோரஸ்டிமியம் ஆயவற்றின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 4. சூல் 8. .மகரந்தப்பை , 6௨ Soap 

1... முழுச்செடி 8. கைனேரஸ்டீமியத்தின் முழுத்தோற்றம் 9, சூற்பையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம். 

மகரந்தத் தாள்கள் 6; மசுரந்தப்பைகள் வெளி 

நோக்கி இருக்கும்; சூலகத்துடீன் இணைந்திருக்கும். 

சூற்பை 8ழ்மட்டத்திலமைந்துள்ளது, சூல்கள், எண். 

ணற்றவை. இவை அச்சு அமைவு முளையில் (220116 

placentation) காணப்படும், கனி சுவர். பிரி காப்சூல் 

(septicidal capsule) வகையைச் சேர்ந்தது: விதைகள் 

தட்டையானவை. அவற்றின் ஒரு பக்கம் முழுவதும் 

சுரப்பிகளினால் மூட்ப்பட்டிருக்கும். |, 

பொருளாதாரச் சிறப்பு, “இது கசப்புத் 'தன்மை 

கொண்டதால் குடற்புழுக் கொல்லியாகவும் (204614 

ஐற(11௦) பேதி மருந்தாகவும் பயன்படும். இலையைச் 

கசக்க ஆமணக்கு எண்ணெயுடன் கலந்து குழந்தை 

களுக்கு ஏற்படும் படைநோய்க்கு (602608) மருந்தாகக் 

கொடுக்கப்படுகின்றது. ee ooo ௧7 ப 

= நா.வெ. 

i oo உ ட்ட 

நூலோதி 

1, Gamble, JS., Fl. Pres. Madras. Vol. II, Adlard 
_ & Son, Ltd., London, 1923.” , 

2, Hooker, J.D., in Hook f. El. Br. Ind. Vol. V, 

3. The ‘Wealth “of India, Vol, 1, CSIR Publ., 
*. New Delbi, 1948. எர டா 

தைக . 
ட் t 

ஆடு வெட்டும் ' முறைகள். : 

இறைச்சிக்காக வெட்டப்படும் ஆடுகள் ஒரு வயதி ற்கு 

மேலாகாமலும். எடை சுமார் 30 கிலோவிலிருந்து 55







ஆண்டிசின் - 

going Ger (andesine), Gor Sew பிளாஜியோ 
| &Gene (intermedicse plagicclase), ஃபெல்சுபார் 
சளான. ஆலீகோகிளேசு (0112001256), லாப்ரடோ 
ரைட்டு (labradorite), பீட்டோவ்எனட்டு (1910110146) 
ஆகியவற்றுட்ன் ஒத்த இயல்புசளுடைய கனிமமாகும்; 
உயர்வெப்பநிலையில் ஆல்பைட்டின் கட்டமைப்புடை 
யது. இயற்கையாகக்குளிரும்போது அழகிய வண்ண 
மிளிர்வடைய சிறப்புக் கட்டமைப்பை அடைகிறது. | 

இந்தச்செயல்முறைக்கு லாப்ரடைசிங் என்று பெயர், 

  

மஷிப்படிக ஆண்டிசின் (பயோடைட்டூடன் அமைந்தது) 

முச்சரிவுப் படிகவகையுடையது, இதன் வேதியியல் 

. வாய்பாடு 

n Na Al Si, 0, ] 

m Ca Al, Si, 05 

ஆகும், இதில் பொட்டாஷ் பேரியம், ஃபெல்சுபார் 

மூலச்கூறுசள் கலந்து காணப்படும், படிக அச்சு 

களின் . வீதெம் 8::௦ = 0,6857;1;  0,5521, ஒளி 

வீலகல் கோணங்கள் ௨ ௪ 985237 8 = 116°3' y = 
89° 59', கனிமப்பிளவுக் கோணம் ௦(010) ௩ (004) ௯ 

86 14', அல்பைட்டுடன் இது இரட்டுறல் அடையும். 

இதுதின்ணிய, பிளவுடைய பணிப்பரல்களாக தடைக் 

கிறது. சடினஎண் சமுதல் 6லஎரயிலும் ஓப்படர்த்தி 

2,60முதல் 2.75லரையிலும் மாற படும். ஆல்பைட்டை 

ஒத்த. சனிமப்பிளவுகளைக் கொண்டிருக்கும். இது 

'நொறுங்கும் இயல்பின து. இதன் கனிம முறிவு சீரற்ற 

நிலையீலீருந்து சங்கு முறிவு வரை இருக்கும். 

ஆண்டிசைட்டு 971) 

நிறமுடையது. இதில் நிறமற்ற  வசையும் ௨ண்டு, 
நீலம், பச்சை , நிறங்கள் பரவலானவை, Fe,O; 
ஆலான மெல்லிய அழுக்கு வடிவ . உள்ளடக்கங்கள் 
(010) அச்சுக்கு இரணயாகவோ % படிக அச்சுச்கு 
15” சாய்த்த தளத்திலோ அமையும். இது ஒளி அடு 
ரவு . தன்மையிலிருந்து  ஒளிகசியும் தனமை வரை 
மாறும் இயல்பு உடையது, இதற்கு சூரிய காந்தக்கல் 
(sun stone) அல்லது அவெஞ்சுரைன் (8460107106) 
என்று பெயர், “gg B 

கிடைக்குமிடம், ஆண்டிசின் மணி அமைவு, எரி 
மலைப் பாறைகளீல் ஆலிகோக&ளேளசசவிட பரவலாக 

கிடைக்கிறது. குறிப்பாக இது நடுத்தரச் சிலிக்கா 
அளவுள்ள பாறைகளின் சிறப்புக் கூறாக அமையும், 

ஆண்டிசைட் (20065116) என்ற'இடைப்பட்ட அனற் 
பாறையில் ஆண்டிசீன் பெரும் படிமத்தனிமங்களாகக் 
கிடைக்கின்றது, இதில் அணிமணியாகப் ' பயன் 
படுத்தப்படும் வகை கொலம்பியாவில் மார்ம்ட்டே.ர 
(14810210)அருகில்ஆண்டிஸ் (௧4௦065) என்னுமிடத்தில் 
ஆண்டிசைட்டு'வகைப் பாறைகளின் உட்கூறாகக் 
கிடைக்கிறது; இத்தாலியில் அடமெல்லோ (&௦8611௦) 
மாவட்டத்தில் டிரென்ட்டினோ எனு. மிடத்தில்டோன 
லட்டு ((00௧1116) எனும் பாறைகளில் கிடைக்கறது; 
பிரான்சில் ஈஸ்டெரெல் மாவட்டத்தில் செயின்ட் 
ராபயேலில் (81. 800861) படிகங்களாகக் கிடைக் 

கிறது; குறுமணிகளாக ஜப்பானில் மயேயாமா (1440௨ 
9௨௯௨), ஷினானோ (shinano) ஆகிய இடங்களில் 

கிடைக்கிறது. காண்க, ஃபெல்சுபாரர்; மணிக்கல், 
அனற்குழம்புப் பாறைகள். 

பயன், இது அணிமணியாகப் பயன்படுகிறது. 

நூலோதி 
னி 

Lapedes, D.N., McGraw-Hill Encyclopaedia 
of Science and Technology, 4/e, McGraw- 

Hill Book Company, New York, 1977. 

ஆண்டிசைட்டு 

அதிக சிலீக்கா அ௭எமந்த பசால்ட்டுக்கும் ரையோ 

லைட்டுக்கும் இடைப்பட்ட அனற் பாறையாகும். 

“இரள்படிக நிலைக் கட்டமைப்புடையது (௦1711௦ 
structure). தொடக்கப் படிக நிலைப் பொதிகாரை 

புறத்தன்மை உடையது, மிகநுண்ணிய படிக வகைக் 
. : ப க ° ° 4 ௪ 

வெள்ளை, சாம்பல், பச்சை, மஞ்சள்,பழுப்பு, சிவப்பு , ... , னால அமைக்கப்பட்ட பாறைகளாகிய ஃபெல்சைட்டு
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(felsite) என்று அழைக்கப்படும் பாறைகளின் வகுப் 

பைச் சார்ந்தது. இது பெரும்பாலும் வெளீர்ந்த 

சாம்பல் அல்லது பழுப்பு நிறமுடைய தாகவே ௪ காணப் 

படும். இவற்றில் சிறிதளவு காரத்தன்மை பொதிந்த 

ஆர்ன்பிளேண்டு (௦1௩105, ஆஜெரின், ஆகைட்டு 

(aegerine augite) போன்ற கனிமங்கள். கலந்து 

காரண்பிபிடும், 

இப்பாறைகளில் சிலிக்கான்- டை-ஆக்சைடு வீடு 

தம் 55லிருந்து 60 விழுக்காடாக இருக்கக்கூடும், 

இதல் மிகுதியாக கிடைக்கக்கூடிய கனிமங்கள் ஆண் 

wher, ஆலீகோகளிசு என்னும் ஃபெல்சுபார் கனி 

மங்களாகும். இதில் சராசரியாக அனார்த்தைட்டு 

கூட்டுச்சோர்க்கை 40 வீழுச்காடாக இருக்கும் என்று 

கணித்துள்ளார்கள். மற்றும்: டயாப்சைடை ஒத்த 

ஆகைட்டு கனிமமும் - காரைப்படும். இ.ப்பாறைகளில் 

சற்று காரத்தன்மை மிகுதியாகக் கொண்ட : ஆண்டி 

சைட்டாக.. இருக்குமாயின் . _ அவற்றில் ஆலிவின் 

( olivine) sedlingpib காணப்படலாம். இவை மிகச் சிறிய 

கனிம மணிகளைக் கொண்டுள்ள இடை நிலை (1௦160- 

mediate) எரிமலை அணற்பாறையாகும். இவை ஆலி 
கோகிலேசு(௦112001356)அல்லது ஆண்டி சின் (2௦065106], 

பிளஜியோகிலேசு ஃபெல்சுபார் கனிமங்களைப்பெரும் 
பான்மையாகக் கொண்ட இவை வேதியியல் மற்றும் 
கனிம , இயல் பண்புகளில் டஉயோரைட்டு என்னும் 
பாறையை ஒத்து இருக்கும்.” ்இப்பாறைகள் திரள் 
படி.கநிலை (0௦1013114௦) நுண் இழைமையை' (texture) 
அடிக்கடி கொண்டிருக்கும். இரும்பு, மக்னீசியம் 
கனிமங்களும் ஃபெல்சுபார் கனிமங்களும்” இவற்றில்" 
பொதி படிகங்களாகக் ' (ற060001951) . காணப்படும். 
அக்கட்ட த்தில், அக்கனிமங்கள் சூழ்பட்டை அமைப்பு 
(zoning structure) கொண்டவைகளாக " வரக்கூடும். 
eanuicevSe  (hypersthene), என்ஸ்ட்டடைட்டு 

(60581116) ஆகிய கனிமங்கள் டயோரைட்டு பா றகளி 

லிருப்பததவிட ஆண்டிசைட்டு பாறைகளில்,மிகுதி 
யாகக் காணப்படும், பைராக்சின் ' கனிமம் /மிகுதி 
யாகக் கொண்டுள்ள “ஆண்டிசைட்டு பாறைகளை 
ஆலிவீன் இல்லா : பெசால்ட்டு என்றும் அழைக்கி 
றார்கள், | .இப்பாறைகளிலுள்ள பொதி பொருள் 
களில். (groundmass) அழகர். பொருள்கள் (2497 
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படம் 2, வத்தில் ப் arcs) aia பாறை உருவாக்கக் கட்டங்கள் . 

2) per ete erent ஆ காப்ரோ பாறைக்குழம்பு தேக்கம் உருவாதல், இர் ஆண்டெசசைட்டு உமிழ்வு பாறைக்குழம்பு ஒருங்கைதலும் 

பாறைக்குழம்பு உருவாதலும், ௪7 . Opn the பண்கவை உமிழ்வு பாறைக்குழம்பு: இருக்கணைதலும், பாறைக் குழம்பு உருவாதலும். 

௩, டட 

பொழுது மாறி உருவாடியிருக்கலாம் என்றும் கருது 

கிறார்கள், - காண்க, . பசால்ட்டு; அனற்பாறைகள்; 

எரிமலை; கடல்தீவுகள். oo date 

Ba te Be கா.வி.இரா, 
green cn a 
1. Dana, E.S., Ford, W.E., A Text Book of Mine- 

.. ralogy, Wiley Eastern Limited, New Delhi, 

ட 1985... ட eu . 
j eee Sra, bs 

2, Milovsky, A.V., Kononov,>"O as Mineralogy 

oT Mir Publishers, Moscow, 1985. vet 
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ஆரியக் புலி. ற்றை . அற்றிவரும் காலஅளவு 

ஆண்டு (year) எனப்படும். : இதணை,. சூரியன் 

வானத்தில் விண்மீன்களைச் சார்ந்து. பூமியை ஒரு 

முறை சுற்றிவரும் தோற்றக் anew (apparent time) 

எனவும் கொள்ளலாம். 'ஆதலால் இந்த ஆண்டுக்கு 

*மீன்வழி : ஆண்டு' . (518681 9621) : எனப் பெயர், 

இதன் : காலஅளவு ஏறத்தாழ 96.5.2564  சராசரிச் 

சூரியநாட்கள் (0683 50187 028) 'ஆகும்.சூரிய நாள் 

என்பது அடுத்தடுத்த இரு நண்பகல் அல்லது 

நள்ளிரவுகளுக்கிடைப்பட்ட காலம் அகும், 

பருவ ஆண்டு கறிக் year). சூரியனின் தோற் 
றப் பாதையில் (ecliptic) உள்ள 5) என்ற மேட முதற் 
புள்ளியைச் (11790 001௦4 ௦1 கீர) சூரியன் ஒவ்வோர் 

அண்டும் மார்ச் மாதம் 81ஆம் நாள் கடந்து செல் 
கிறது. இந்த நாளில்தான் இளவேனிற் காலம் 

(spring season) தொடங்குகிறது, ந என்ற ் புள்ளி, 
் சூரியப்பாதையில் சூரியன் செல்லும் திசைக்கு எதிர்த் 
இசையில் ஓர் ' அண்டுசக்கு ஏறத்தாழ ' 50,285” 
தொலைவு ' நகருகிறது, இந்நிகழ்ச்சி ' சமநாட்புள்ளி 
களின் அயனசலனம் (0060638100) of the equinoxes) 

எனப்படும். இதனால் சூரியன் மறுமுறை “இப் 
புள்ளியைச் சந்திக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம், 
ஒரு மீன்வழி. ஆண்டைவிடச் சற்றுக் குறைவானது. 
இதில் 365 ALE EAT ~ . உள்ளன. இந்தக் கால 

அளவைக் கொண்ட ஆண்டுக்குப். அருவ. ஆண்டு 
எனப்பெயர், 

at 

Ques ஆண்டு (1௦55601180 ௦௨). பருவ ஆண்டின் 

தொடக்கத்தை மார்ச்சு மாதம் 8174ஆம் தேதி எனக் 

கொள்ளாமல், சூரியனின் நெட்டாங்கு (1௦௦21(006) 
280௦ ஆக இருக்கும்போது பருவ ஆண்டு தொடங்கும் 
என்ற புதிய கருத்தை ஜெர்மானிய வானியல் அறி 
ஞரான Guess (Bessel) என்பவர் வெளியிட் 

Lon, இதன்படி. பருவஆண்டின் தொடக்கமும் 
நிருவாக .அண்டின் .. தொடக்கமும் .- சற்றேறக் 

குறைய ஒன்றாஇன்றன. "இதன்படி பெசல் . ஆண்டும் 

ஏறக்குறைய ஜனவரி முதல் .தேதியில் ஆரம்ப 

மாகிறது, இக்கருத்து, பல வானியல் கணிப்புகளுக்கு 

n
f







விரைவாக நடைபெறுவதாலும், சூலகமும் மகரந் 

தமூம் ஒரே காலத்தில் பருவத்துக்கு வராமல் இருப்ப 

,தாலும் இதில் ஆண் உறுப்புகளை நீக்காமலேயே 

இனக்கலப்பு ஏற்படுத்தக்கூடும், 

மலரின் உறுப்பின் அமைப்புகளைப் பொறுத்து 

ஆண் தன்மையை நீக்கும் முறை வேறுபடுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, பருத்தியில் மலரின் இதழ்களை 

முதலில் கையால் கிள்ளி எடுத்துவிட்டுப் பிறகு ஆண் 

பாகம் முழுவதும் நீக்கப்படுகிறது. 

மகரந்தம் பருவத்துக்கு வரும் . காலத்தைப் 
பொறுத்து ஆண் தன்மையை நீக்கும் பணியைச் 

செய்து முடிக்கும் நேரத்தை முன்னதாகவே உறுதி 

படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 

பயிரில் காலையில் ஏழு மணியளவில் அதன் மகரந்தம் 

பருவத்துக்கு வருமானால் அதற்கு முந்திய நாள் 
'பிற்பகலிலேயே, மறுதினம் முதிர்ச்சியடைந்து 

இறக்கக் கூடிய மொட்டுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து 

ஆண்தன்மையை நீக்கிவிட வேண்டும். பருத்தி, நெல் 

கோதுமை முதலிய பயிர்களில் அயல் மகரந்தச் 

சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முந்திய தினம் 

மாலை 3 மணி முதல் 6 மணிக்குள் மகரந்தத்தை 

நீக்கி மலர்களை மெல்லிய காகிதத்தினாலான 

உறையினால் மூடிவிட வேண்டும். இவ்வாறு மூடி. 

வைப்பதால் சேரக்கூடாத மகரந்தம் சூலகமுடி.யில் 

கலப்பதைத் தடுக்க முடிகிறது. மறுநாள் க -லையில் 

சரியான நேரத்தில் ஆண் செடியாகத் தேர்ந்தெடுக் 

கப்பட்டதன் பூக்களிலிருந்து மகரந்தத்தை எடுத்துத் 

தாய்ச் செடியான : அதாவது ஆண்தன்மை நீக்கப் 

பட்ட பூக்களில் உள்ள .சூலகமுடி மீது து£வியபின் 

SHAS பையால் மூடிவிட வேண்டும். ஆண்தன்மை 

நீக்கியவுடன் சிவப்புநிறப்பைகளையும், மகரந்தம் 

தூவி இனக்கலப்பு செய்தபின் வெள்ளை நிறப் 

பைகளையும், உபயோகிப்பது இனக்கலப்பு வேலை 

செய்வதில் தவறும், - குழப்பமும் நேரிடாமலிருப் 

பதற்கு உதவும், 

சில முக்கியமான பயிர்களில் ஆண்தன்மை 

நீக்கும் முறை கழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. பருத்தி, பூக்கள் காலையில் மலரும், இன 

உறுப்புகளும் காலையில் பருவத்துக்கு வரும். ஆகவே 

முன் நாள் மாலை 3.முதல் 6 மணிக்குள் முற்றிய 

மொட்டுகளில் உள்ள பூவிதழ்களை நீக்கி, மகரந்தத் 

தாளையும் -- நீக்கிப்: பிறகு சிவப்புக் காகிதப் 

பைகளால். மூடிவிட வேண்டும். - sO 

2. உருளைக்கிழங்கு. அயல் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு 

மூன்நாள் மாலையில் ஆண்தன்மையை நீக்க 

வேண்டும். மறுநாள் மலரும் மொட்டுக்களைத் 

தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றின் பூவிதழ்களை விலக்கிச் 

ஆண்தன்மை நீக்குதல் 877 

சிறிய கூரிய முனையுடைய இடுக்கியினால் மகரந்தத் 
காள்களை நீக்கிக் காடிதப்பை கொண்டு மூடிவிட 
வேண்டும். 

3. புகையிலை, மொட்டுகளின் நுனி இளஞ்சிவப்பு 
நிறமாக மாறும்பொழுது ஆண் உறுப்புகளை நீக்க 
வேண்டும். மொட்டின் பூவிதழ்களை விரித்து 
மகரத்தத் தாள்களைக் கையினாலோ, சிறிய இடுக் 
கியினாலோ நீக்கிவிட்டுக் காகிதப் பையினால் மூடி 
விட வேண்டும். 

_ 4, கேழ்வரகு. முந்திய நாள் மாலையில் தேவை 
யான பூக்களைத் தவிர மற்றவைகளை மஞ்சரியி 
லிருந்து நீக்கிவிட வேண்டும். பிறகு நுண்நோக்கி 
யைப் பயன்படுத்தி, ஊசியினால் மகரந்தத்தை நீக்கி 
விட வேண்டும். 52 செ. வெப்பமுள்ள நீரில் மஞ்சரி 
யை, சுமார் இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடம் மூழ்க 
வைத்து மகரத்தத்தைச் செயலிழக்கச் செய்யலாம். 

5. மக்காச்சோளம், ஆண், பெண் மலர்கள் தனிக் 
கொத்துக்களாக அமைந்திருப்பதால் செடியின் மேல் 
பாகத்தில் உருவாகும் ஆண் பூக்கொத்தை நீக்கி 
விட்டால் போதும், பக்கவாட்டில் அமைந்திருக்கும் 
பெண் பூக்கொத்துக்கள் தாங்கிய மஞ்சரியைக் காகித 
உறையால் மூடிவிட வேண்டும். 

6, நெல். கதிர்களில் உள்ள அதிகப் படியான 
பூக்களை அகற்றிவிட்டு குறிப்பிட்ட அளவு பூக்களை 
மட்டும் வைத்துக் கொண்டு முந்திய தனம் மாலை 
யில் இடுக்கியினால் அவற்றின் மகரந்தத் தாள்களை 
நீக்கிக் காகிதப் பையினால் மூடிவிட வேண்டும். 
மஞ்சரியை 42₹செ. முதல் 44 செ, வரை வெப்ப 
முள்ள நீரில் 5 நிமிடம் மூழக வைத்தும் ஆண் தன்மை 

யை நீக்கலாம், 

7. நிலக்கடலை (தா௦ா௩மரீரா(), மாலையில் மலர் 

மொட்டின் இதழ்களை விலக்கி, மரகந்தத் தாள் 

களை இடுக்கி கொண்டு நீக்கிவிட வேண்டும். இதில் 

படகு அல்லி இதழ்கள் (keel petals) சூலகத்தை 

மூடிக்கொண்டிருப்பதால் மலரைக் காகிதப்பை 

கொண்டு மூடவேண்டிய௰ய தேவையில்லை. | 

= எஸ். எஸ், நா, 
இரா, கோ, 

நூலோதி a . 

1. ' Daniel Sundararaj, D. ‘and. Thulasidas, G., 

Botany of Field Crops, The Macmillan Co., 
- India, 1976, 

2, Doak, C.C., A new technique in cotton hybri~ 
2.









ஆணகம் 881 

  ட்ட. wad mw s 1. ஆணகம்... 

a றட, இற்றைக்கற்றை ஆணகம் 2... ஓர். அறை ,கொண்ட மகரந்தப்பை 8, ஒர் அறை மகரந்தப்பையின் குறுக்குவெட்டுதி 
தோற்றம் 4. மகரந்தம் 8, வால்வு போன்ற திறப்பு கொண்ட மசரந்தத்தாள் .. 6. வால்வுகள் 7, மசரந்தத்திரள்கள் (பொலி 

னியா) 9, மகரந்தத்தாளின் அடிஒட்டிய நிலை 9, மகரந்தத்தாளின் புற , அல்லது முதுகு , ஒட்டிய நிலை 70, மகரந்தப்பை 

ஒட்டிய நிலை 71, மகரந்தத்தாளின் சுழல் நிலை 12, மகரதந்தப்பைகளின் இணைநிலை , 78, ஒற்றைக் கற்றை நிலை 24, இரு 

கற்றை நிலை 78, பலகற்றை நிலை 76, ஆணக இணை நிலை 17. டைடினமஸ் அணகம் 18, டெட்ராடைடினமஸ் அஆணகம் 

329... மசரந்தம் : நான்கு ;'நான்காக இணைந்து காணப்படும் நிலை 80, மகரந்தம் முளைத்தல் 87, மகரந்தக்குழாய் 88, உடல் 
அல்லது குழாய் நூக்ளியஸ் 88, இனப்பெருக்க நூக்ளியஸ், " 

நிலை (830 2₹0651003) சூரியகாந்தி குடும்பத் இல் இருப் 

பதுபோல் ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் .. மட்டும் தனித் 

தனியாசவும், , பைகள்: மட்டும் . ஒன்றோடொன்று 

'இணைந்தும் குழல் : போன்று காணப்படும், ஆணக 

இணை நிலையில் (8902001015) தாள்களும் பைகளும் 

ஒன்றோடொன்று முற்றிலும் இணைந்து -: வெவ் 

வேறு தோற்றத்தில் பூசனிக்குடும்பத்தில் இருப்பது 
போல் காணப்படும். ' மகரந்தத்தாள்கள்' எல்லாம். 

பெரும்பாலும் ஒரே நீளத்தில் இருக்கலாம், அல்லது 

நீளத்தில் வேறுபடலாம். துளசி, தும்பைப்பூ: ஆகிய. 

வற்றிலுள்ள. நான்கு 'மகரந்தத்தாள்களில் : இரண்டு 

ஒரு: குறிப்பிட்ட: உயரத்திலும்: மற்ற . இரண்டும் 

வேறோர் ''உயரத்திலும் :': இருப்பது. ..டைடினமஸ் 

(didynamous) Dene என்று.கூறப்படுகின்றது.- டெட் 

ராடைனமஸ் :'* (16422030870108) 4 என்றதிலை முள் 

ளங்கி, கடுகு 'ஆகியவற்றிலுள்ள 'ஆறு மகரந்தத்தாள், 

களில் நான்கு நீளமாகவும், மற்ற இரண்டும் குட்டை 

௮,௧-2., கத 

யாகவும் இருப்பதாகும், மகரந்தத்தாள்கள் அல்லி 

இதழ்வட்டத்திற்குள் அடங்கிய நீளத்துடன் இருப் 
பின் அவை உட்பட்டவை (10361164) என்றும், அதை 

விட்டு வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருந்தால் வெளிப் 
பட்டவை (6%51060) என்றும் அழைக்கப்படும். ' சல 
குடும்பங்களில் இணைப்பு (௦௦௦0601146) மாறுபட்டுத் 
தோன்றலாம். சீத்தாப்பூவில் மகரந்தப்பைகளுக்கு 
மேல், இணைப்பு வளர்ந்து ஒரு -தொப்பி. (1௦௦0) 
போன்று காணப்படுகிறது. ... அரளிப்பூவில் இது 
நீண்டு, கேசங்கள். போன்ற வளரிகளைப் . பெற்று 
உள்ளது. .. .மகரந்தத்தாள்கள்., ஒரு வட்டத்தில் 
(haplostemonous) அல்லது வட்டத்திற்கு ஐத்து வீதம் 
இரண்டு வட்டங்களில் (4101081600015) “:. காணப் 
படலாம். இரு -வட்டங்களில் காணப்படும்போது 
வெளிவட்டத்திலுள்ள ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் ஒவ் 
வொன்றும் அல்லிஇதழ்களுக்கு இடையிலோ.அல்லது 
அவற்றை எதிர் நோக்கியோ (obdiplostemonous)
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நீளவாட்ட ஆணொருபாகவுயிரி ' (லூக்கானஸ் செர்வஸ்) 

- வகைகள் ' te 
+ @quasé சமச்சீர் ஆணொருபாக அமைப்பு 

(ந11கர௭ வி ஜூறக௩0ர0ர0ாறற்1ய). இந்த வகை அமைப் : 

புடைய ஆணொருபாக மலட்டுயிரிகளில் உடலின் 

ஒரு. பக்க (இடப்பக்கம். அல்லது : வலப்பக்கம்) 
பெண்பா லுயிரியின் தன்மைகளையும் (உருவ, உறுப் 
பமைப்புகள்) மற்றப் பக்கம் அண்பாலுயிரியின் 
தன்மைகளையம் பெற்றுள்ளன. வண்ணத்துப்பூச்சி, 
பழாக்களில் : sangre melanogaster) . Q gener & 

காணலாம்." ் 

Beret. ஆணொருபாக "அமைப்பு ’ (anterio- 

posterior gynandromorphism). Qs evens அமைப் 

பில் முன்பகுதி, ஒருவகை (ஆண் அல்லது பெண்) 

பால் தன்மைகளையும் பின் பகுதி மற்றவகைப் பால் 

தன் மைகளையும் பெற்றுள்ளன. இந்த வகை அமைப்பு 

லூக்கானஸ் செர்வஸ் (lucanus .cervus) என்னும் 
வண்டில் காணப்படுகிறது. 

ஆண்பால் திட்டமைப்புகள் (sex piebalds). பெண் 

உருவ அமைப்புடைய உயிரியின் "உடலமைப்பில் 

ஆங்காங்கே இட்டுத் திட்டாக ஆண் தஇசுஅமைப்புகள் 

காணப்படுகின்றன..பழசஈக்களில் (drosophila) இந்த ் 

வகை ௮ மைப்புக் காண ப்படுகிறது. 

: ' தோன்றுதல், இரண்டு உயிரியல் செயல்பாடுகளால் 

ஆணொருபாக மலட்டுயிரிகள் தோன்றுகின் றன. 

-* பிரிநிலையில் 'குரோமோசோம் பின்தங்கல்(௨௦௨ற1256 

- Jag of x ‘chromosome). அறுகால், பூச்சிகள், சில . 

முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளில் ,% %& குரோமோ 

பழப்பூச்சியில் இருமக்கச் சமச்சர் ஆணொருபாகவுயிரி 

சோம் அமைப்புடைய கருமுட்டைகள் (242006) பெண் 
பாலுயிரிகளாகவும், % ம அல்லது %& 0 அமைப்பு 
டையவை அண்பாலுயிரிகளாகவும் . வளர்கின்றன. 
கருமுட்டைப் பிளவுபெருகிக் (01641226) கருக்கோள 
மாதல் (185101211௦) கருவளர்ச்சியின் . முதற் படியா 
கும், கருமுட்டை பிளவுபெருகும்போது ஏற்படும் 
முதல் பிளவினால் உண்டாகும் இரண்டு கருக் 
கோளச்செல்களில் (9135(0006188) ஒன்று உயிரியின் 
வலப்பக்க உடலாகவும் மற்றது இடப்பக்க உடலா 
கவும் வளர்கிறது. 

26 3 அமைப்புடைய ' ஒரு கருமுட்டை இயல் 
பாகக் கருவளர்ச்சியுற்றால், அது ஒரு பெண்ணுயிரி 
யாக வளரும். ஆனால் சில வேளைகளில் முதல் பிள 
வின்போது ஏற்படும் இரண்டு கருக்கோளச் செல் 
களும் பிரிநிலைப் பின்தங்கல் (80801856 182) காரண 
மாக XX அமைப்பைப் பெறாமல், ஒன்று % 238 

். அமைப்பினையும், மற்றொன்று % 0 அமைப்பினை 
யும் பெற்றுவிடுகன்றன. % %& குரோமோசோம் 
க்ளைக் கொண்ட கருக்கோளச் செல்லிலிருந்து உண் 
டான பகுதி பெண்ணுயிரிப் பண்புகளையும், X O 
குரோமோசோமுடைய கருக்கோளச் செல்லிலிருந்து 
தோன்றிய பகுதி ஆணின் பண்புகளையும் பெற் 
றுள்ளன, ் 

._ சினையணுச் செல்லின் துருவ நியுக்ளியஸ் நிறுத்தி, 
museuuGse (retention of polar nucleus in the egg). 

சனையணு மூலச்செல்லிலிருந்து (௦௦த0010) சினை 

யணுச்செல்கள் (0௦69165) தோன்றுகின்றன, சினை 

யணுச்செல் ஒரு பெரிய சினையணுவாகு செல்லாகவும்
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படம் 2. பழப்பூச்சியில் 'இருபக்கச் சமச்சர் Seg 

பாக மலட்டூமீரி தோன்றுதல் ்் 

(௦௦114), சிறிய துருவச்செல்லாகவும் (polar body): 
பிளவுபடுகிறது, இனையணுவாகு செல், ஒரு பெரிய." 
சனையணுவாகவும் (மம), சிறிய இரண்டாவது ; 
துருவச்செல்லாகவும் பிளவுபடுகிறது,, ஆகவே ஒரு 
சனையணு , உண்டாகும்போது இரண்டு. துருவச் 
செல்கள்... . தோன்றுகின்றன,'' - துருவச்செல்கள் : 
தொடர்ந்து வளர்ச்சியுறாமல் அழிந்துபோகின்றன. பு 
சிலவேளைகளில் துருவச்செல்கள் உண்டாகும்போது - 
துருவச்செல் நியுக்ளியஸ் (001609) ' -சனையணுச் * 

செல்லைவீட்டு வெளியேறாமல்) சினையணுச்செல் 
பீளாசத்தலேயே (௦௦1250) தங்கிவீடுகிறது. இவ் 
வாறு துருவ நியுசீளியஸ் சனய்ணுச் செல்லிலேயே 
நிறுத்திவைக்கப் படுவதால். சினையணு நியுக்ளியஸ், 
துருவ நியுக்ளியஸ் ஆய : இரண்டு நியுக்ளியக கள் 
உள்ள செயைணுக்கள், அரடாக் ககன, 

at 

- பட்டுப்பூச்சிகளில் XY குரோமோசோம் அமைப் 
யுடையவை பெண்ணுயிரிகளாகவும், % % அமைப் 
புடையவை ஆண் உயிரிகளாசவும்... வளர்கின்றன. 
சினையணு தோன்றும் காலத்தில் : XY ஆகிய 
இரண்டு பால்: 'குரோமோசோமம்களில் ஒன்று சினனை 

யணுச் செல்லிலும் மற்றொன்று துருவச் செல்லிலும் 
சென்றுவிடும். அதனால். சினையணுச் செல்லில் 
பொதுவாக % அல்லது .%: பால் குரோமோசோம். 

அடங்கிய ஒரு நியுக்ளியஸ் மட்டுமேயிருக்கும். ஆனால் 
சில வேளைகளில் துருவ நியுக்ளியஸ் . சனையணுச் 
செல்லில். நிறுத்தி வைக்கப்படும் காரணத்தால் 
சினையணுச் செல்லில் % குரோமோசோம் அடங்கிய 
நியுக்ளியஸ், %. குரோமோசோம் அடங்கிய  நியுக்' 
ளியஸ் ஆகிய இரண்டு, நியுக்ளியசுகள் காணப்படு 
இன்றன. இத்தகைய : இரு நியுக்ளியசுகள் உள்ள 

சினையணுக்கள்.,:.இரண்டு .விந்துச் செல்களால் 
கருவுறும்போது, "இரண்டு கருநியுக்ளியசுகள் (292016. 
nuclei) உள்ள ஒரு கருமுட்டை உண்டாகிறது. இக் 
கருமுட்டையின் ஒரு நியுக்ளியஸில் 236 24 பால் குரோ 
மோசோம்களும் மற்றொரு நியுக்ளியஸில் % % பால். 
குரோமோசோம்களும் உள்ளன... அதனால் இக்கரு 
முட்டை. ஆணாகவும். .பெண்ணாசவும்,” வளரும். 

தன்மை பெறுகிறது. % % அடங்கிய நியுக்ளியசுள்ள. 
பகுதி ஆண் அமைப்புகளையும் % % அடங்கிய நியுக் 
ளியஸ் * உள்ள" பகுதி . பெண் -அமைப்புக்களையும் 

தோற்றுவித்துக் கருவளர்ச்ச முடிவில் ஆணொருபாக, 
மலட்டுயிரியாக அருப்பெறுகிறது. ர ரர 

உ றது வட ஷி Pg Hata gi vw Gash. o> 

் *'கன்னிப்பிறப்புத் ' (parthenogenesis) தன்மை 
பெற்றுள்ள தேனீ போன்ற உயிரிகளில் துருவ நியுக் 
ளியஸ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, இரண்டு “ நியுக்ளியச 
கள் உள்ள கருமுட்டை ஒரே .விந்தணுவீனால் கருவு 
றும்போது ஒரு 'நியுக்ளியஸ் % % குரோமோசோம் 
களையும், மற்றது ஒற்றை & குரோமோசோமும் 
கொண்டுள்ளன. . அத்தகைய “கருமுட்டையின் X X- 
உள்ள பகுதி் “பெண்ணாசவும்' Xx மட்டுமே ் உள்ள 
பகுதி கீன்னிப்பிறப்புத் 'தன்மையால்' ஆணாசவும்' 
கருவளர்ச்சியுற்று :,, ஆணெ ப்ப அவுட் இமிரியரக 

உருப்பெறுறைது. டூ i. 

மனிதரில் 'ஆணொருபாக மல்ட்டுயிரி நிலை. - பால் 
ஹார்மோன்கள் (66௩ 1010068) இல்லாத பூச்சிகளில் - 

4 தெளிவாகக் 4 ஆணொருபாகமலட்டூயிரித் தன்மை



படுகிறது. ஆனால் மனிதனில் அவ்வாறு காணப்படு 
வதில்லை. ஏனென்றால் ' மனிதனின்  பால்நிர்ணயம் 
(sex 82(8ற1081101) ” பால் குரோமோசோம்களின் 
(X,Y குரோமோசோம்களின்). . அடிப்படையில் 
மட்டும் எழுவதில்லை. பால் ஹார்மோன்கள் இதில் 
பெரும் பங்கு ஏற்கின்றன. மற்ற விலங்குகளில் நிகழ் 
வது போல மனிதனிலும் இயல்பான : கருவளர்ச்சி 
நிகழ்ச்சிக்கு. மாறுபட்டு நிகழும் செயல்பாடுகளால் 
பெண் ' தன்மையுடைய 3£ 26) அல்லது . ஆண்தன்மை 
யுடைய 2231%குரோமோசோம் திசுக்கள், பெண் தன்மை 
யுடைய % 2, அல்லது ஆண்தன்மையுடைய X X ¥ 
குரோமோசோம் தஇசுக்கள் ஒரு மனிதனில் காணப் 
படுவதுண்டு, இதுபோன்ற நிலையில் அம்மனிதனில் 
உருவ அமைப்பும் உறுப்பமைப்பும் : பெண்ணைப் 
போலவோ, ஆணைப்போலவோ முழுமையாக அமை 
யாமல் இடைப்பட்ட நிலை ஒன்றைக்காட்டுகின் றது. 
இத்தகைய இரண்டும் கெட்ட நிலையில் உள்ள 
ஆணொருபாக மலட்டுயிரி போன்ற சல தன்மை 
கொண்டவர்கள் இடைநிலைப் பா லுயிரிகள்(1016758௧) 
என்று கூறப்படுகின்றனர்., 

ஆத் த. (Bauhinia racemosa Lam.) 

3 % 

1. Bort 8, கனி...3௨; பூ மொட்டு 4. 
அளவுகவில் கரண்க) 8௨ புல்லி இதழ் (இரு அளவுகளில் கரண்க) 10, சூலகத்தின் 'நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 37, சூல். 
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இது இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் அல்லி இணை 
யாக் (0019061410108) குடும்பங்களில் ஒன்றான சல் 
பீனியேசியைச் . (068881010180686) சார்ந்தது, இதற் 
குத் தாவரவியலில் பாஹினியா GgyAGwrsn (bauhinia 
racemosa Lam.) என்று பெயர். இது ஆர்ச்ச 
என்றும். ' அழைக்கப்படுகிறது. அந்திரா, தக்காணம் 

t 

பூக்காம்புச்சிதல் 5. yugsAsd 6. YY. 7..அல்லி இதழ் 8; மகரந்தத்தாள் (இரு 
ப





சார்ந்தது. ஆண்டு முழுவதுவம் பூக்கவும், காய்க் 
கவும் . கூடியது, ரப்பர் மரப்பால் (12௩) என்ற 
ழீர்மம் செடி முழுவதும் உண்டு. ்் ் 

... பொருளாதாரச் சிறப்பு, . இதன் விதைகளில் ஒரு 

வகை எண்ணெயும், டேன்னின்,குளுகோஸ்(0110086), 
பாலி சாக்கரைட்டு(00139800181106) : போன்ற சர்க் 
கரையுஷ், ரெசினும் (resin) உள்ளன. . விதைகளி 

லிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய். .பழுப்பு மஞ்சள் 
நிறமாக உள்ளது. இந்த எண்ணெய்க்குப் பேதி 
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உண்டாக்கும் தன்மை உண்டு, இது மூட்டுவலி, 
பாரிச -வாயு பாதிப்புகள் : ஆயெ நோய்களுக்குப் 
பயன்படுகிறது. இதன் பிண்ணாக்கலிருந்து எடுக்கப் 
படும் புரதம், பிளாஸ்டிக் பொருள்கள், செயற்கை 
இமைகள் ஆகியவை செய்யப்பயன்படுகிறது, . இதன் 
வேர் மூல நோய்க்கு நல்ல மருந்தாகப் பயன்படு 
-இறது, இலைகள் இளைப்புநோய் (351202), மூச்சுக் 
Gye HpHA (bronchitis), தேள்கடி ஆ௫யெவற்றைக் 
குணப்படுத்தப் பயன்படுகின்றன. குழந்தைகளுக் 
கேற்படுகின்ற வயிற்று வீக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு 

     

      

    

்.. தாளை (Jatro ha galundulifera Roxb.) ப. ஆதாளை (24702 | 
ன் ரட் அண்பூவின் முழுத் தோற்றம்: 8. 'மகரந்தத்தாளின் உட்புறத். தோற்றம் 8. மகரந்தப் பைகள் 4, : மகரந்தத்தாலின் வெளிப் 

புறத் தோற்றம் 8, ஆண் பூவின் உட்புறத் தோற்றம் (அல்லி புல்லி இதழ்கள் நீக்கப்பட்டவை) 6, தேன் சுரக்கும் சுரப்பி 7. மகரந்தத் 

தாள் 8.. சூற்பையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் 9, "சூல் :10, பெண் பூவின் உட்புறத் தோற்றம் (அல்லி புல்லி இதழ்கள் நீக்கப் 

பட்டவை? 37.௨ சூற்பை 38. மலட்டு மசரந்தத்தாள் 178, சூலகமுடி 74, மிலாம் 18, சுரப்பிகளாக உருமாறிய இலையடிச்சிதல் 

78, சுரக்கும் கேசங்கள், ' ் oy 3
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ஆதொண்டை .. | 

இது கப்பாரேச அல்லது கப்பாரிடேச (0800880626 
or capparidaceae) எனும் அல்லி இணையா (0010- 
ந 881௦09) இருவிதையிலைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. 
தாவரவியலில் இதற்கு செப்பாரிஸ் ஸெய்லானிக்கா 
(capparis zeylanica Linn, = G. horrida Linn.) ere my 
பெயர், ஆதொண்டை தமிழக மாவட்டங்களில் 

ஆதொண்டை 893 

பெரும்பாலும் வறண்ட நிலப்பகுதிகளிலும், மல 
பார், தக்காணம், கருநாடகம், பார்மா அகிய பகுதி 
களிலும், ஜாவா, பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளிலும், ஆப் 
பிரிக்கக். காடுகளிலும், இலங்கையின் வறண்ட, 
பகுதிகளிலும் பரவியிருக்கின் றது. 

சிறப்புப் பண்புகள், இது முட்களையுடைய(3ற₹0்) 
படரும் பதர்க்கொடி (௦11012 ஸாம்), இலைகள் 
தனித்தவை இதன் மேல்புறம் பளபளப்பாகவும், 
கீழ்ப்புறம் வெண்மையான பல தூவிகளைக் 
கொண்டும் இருக்கும். இலையடிச்சிதல்கள் உருமாற்ற 
மடைந்து முட்களாகக் காணப்படுகின்றன. புல்லி 
இதழ்கள் (920௨15) 4; அல்லி இதழ்கள் (061815) 4: 

மகரந்தத் தாள்கள் எண்ணற்றவை, சூற்பை நீண்ட 

சூலகக் காம்பின் (ஐ0ற1016) நுனியில் அமைந் 
துள்ளது; மேல்மட்டத்திலுள்ளது. சூல்கள் எண்ணற் 
றவை. அவை சுவரொட்டிய சூலமைவில் (871041 
placentation) அமைந்திருக்கும். கனிகள் 'சதைப் 
பற்றுள்ளவை; ஏராளமான விதைகளைப் பெற்றிருக் 
இன்றன. மலர்கள் வெண்மையாக இருந்து கடை 
சியில் பழுப்புநிறத்தைப் பெறுகின் றன. 

  
ஆதொண்டை (றர zeylanica Linn.) 

7. மகரந்ததீதாளின் . இரு : தோற்றஙிகள் 8. கனி 3. கனியின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் 4, விதை 8, பூ 6, சூலகம் 

7. சூலகக்கரம்பு 8. ..மகரந்தத்தாள் 9 புதர்க்கொடியின் ஒரு பருதி 10, முட்களாக உருமாறிய இலையடிச்சிதல் 77, இலைநுவிமுள் 

32. மூ. மொட்டுகள் 79, சூற்பையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் 74, சூல் 48% சூற்பையின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்.





அவற்றின் மூலமாக ஆந்த்தோசயனின்கள். பற்றிய 
கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள். அவர்கள் நீல நிற 
மான ஹைம்ராங்கியா (hydrangea) பூக்களைக் 
கொண்டு ஆராய்ந்தார்கள். அந்தப் பூவிலுள்ள நிற 
Bou பீரித்து ஆராய்ந்ததில் டெல்ஃபினிடின் பகுதி 
யும் குளுகோஸ் பகுதியும் இணைந்த நிலையில் இருப் 
பதை அறிந்தார்கள்.இவ்வாறு குளுகோஸ். இணைந்த 
நிலையிலுள்ள சேர்மங்கள் குளுகோசைடுகள் (21100 
51065) எனப்படுகின்றன. குளுகோஸ் என்று மட்டு 
மல்லாமல் சர்க்கரைப் பகுதி என்று பொதுப்படை. 
யாகக் கூறப்படுமானால் அவை இளைக்கோசைடுகள் 

(glycosides) என்னும் பெயர் பெறுகின்றன, வெவ் 
வேறான மலர்கள் எந்த நிறத்திலிருந்தாலும் அவை 
எல்லாவற்றிலும் கிளைக்கோசைடுகளே இருந்தன. 

ஆந்த்தோசயனின்௧கள் 895 

1944 இல் கார்னெல் பல்கலைக் சழகத்தில், பூக் 
களின் நிறமிகளுக்கும் உலோகச் சத்துக்குமான 
தொடர்பு ஆராயப்பட்டது. அலுமினியச் சேர்மங்கள் 
கொண்ட நிறமிகள் அடர் நீலநிறமாகவும், இரும்பு 
கலந்தவை அடர் பச்சையாகவும், வேறு பதினைந்து 
உலோகங்கள் கலந்தவை ஊதா நிறமாகவும் இருந் 
தன, குறிப்பிட்ட சில செடிகள் பராமரிக்கப்பட்டு 
இரும்புச் சத்து கலந்த கரைசல்கள் வேர்கள் வழி 
யாக ஊஎட்டப்பட்டபோது அவை ஊதா நிறப் பூக் 
களைத் தந்தன. ஆனால் அதே செடிகளுக்கு அலு 
மினிய௰ச் சத்து கலந்த கரைசல்களைப் பாய்ச்சிய 
போது அவை நீல நிறப் பூக்களைத் தந்தன. செழுமை 
மிக்க பசுமையான இலைகளை விளைவிக்க இரும்புச் 
சத்து தேவைப்பட்டது. இது மட்டுமல்லாமல், அமிலத் 

சில பொதுவன் பூக்கள், பழகிகளீஷருக்கும் ஆழீதீதோசயலீச்களின் அமைப்பு 
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898 ஆந்த்தோசயனின்கள் 

வேதிக் கட்டமைப்புகளைப் பின்வருமாறு குறிப்பிட 
லாம், வலது புறத்திலுள்ள *ஆ” வளையத்தில் ஹைட் 

ஒடு “QS 
பெலார்கோஷ்ச் 

  

படெல்ஃபீஷடிள் 

படம் 3,' ஆந்த்தோசயனிடின் வகைகள் . 

ராக்சில் தொகுதிகளுக்குப் பதிலாக ' 'மீத்தைலேற்றம் 
பெற்ற மீத்தாக்சி (-0011,) தொகுதி உள்ள ஆந்த் 
தோசயனின் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது , அவை 

பென்ட்டுடின் (010010), “ மால்விடின் (malvidin) 
எனப் பெயரிட்ப்பட்டிருக்கன் றன. குறிப்பாக *ஆ' 
வளையத்தில் ஹைட்ராக்சல் தொகுதிகளின் எண் 
ணிக்கை அதிகரிப்பதை அனுசரித்து நீல நிறச் செறி 
வும், மாறாக மீத்தாக்சி தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 
அதிகரிப்பதை ஒட்டிச்சிவப்பு நிறச் செறிவும் அதிகரிக் 

.. இன்றன, செல் சாற்றில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆந்த் 
தோசயனின்களும் . தாவர நிறமிகளும் ' குலந்திருந்து 

நிறச். சமனம் ஏற்பட்டுவிடலாம்., அவ்வாறான கூட் 

டுக் கலவையை தூக்கோ-ஆந்த்தோசயனின்கள் (leu- 

coanthocyanins) என்கிறோம். (லூக்கோ 'என்ற 

கிரேக்கச் சொல்லுக்கு வெள்ளை என்று பொருள்): 

சமனம் பெற்று நிநமற்றிருக்கும் ' 'லூக்கோ-ஆந்த் 
தோசயனின்கள் சாதாரணமாகத் ' தாவரங்களின் 

தண்டுப் பகுதிகளில் அதிகமாகக் காணப்படும். ” 

... சயனின் என்ற piper nines அமிலச் சூழ 
லில் இருப்பதாகக் கொண்டு, சயனிடின் ' குளோரை 
டூம் இரண்டு குளுகோஸ் மூலக்கூறுகளும் இணைந்த 

  

“படம் 4, சமனின் குளோரைடு 

. களை நிர்ணயிக்கும் 

நிலையிலுள்ள சயனின் .குளோரைடைப்.. பின்வரு 
மாறு குறிப்பிடலாம். ் ் 

தாவர நிறங்களைப் . பற்றிய , ஆராய்ச்சிகளின் 
தொடராக, இந்தியானா பல்கலைக் . கழகத்தின் 
ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் நிறமிகளின் . கட்டமைப்புக் 

மூன்று கை எின்சகளைக் 
(26068) கண்டுபிடித்தார்கள். . அவற்றிற்கு], H, P 
என்று அவர்கள் பெயரிட்டார்கள், குறிப்பிட்ட தாவ 

த்திற்குக் குறிப்பிட்ட சூழலில் எந்தெந்த நிறங்கள் 
தேவையென்றும், அவற்றைப் பெற. எந்தெந்தச் 
சேர்மங்கள் உருவாக்கப்பட்வேண்டும் என்பதையும் 

L, H ஜீன்கள் நிர்ணயிக்கின்றன.” உருவாக்கப்படத் 
தேவையான நிறமிகளின் : அளவுகளை ந வகை ஜீன் 
நிர்ணயிக்கிறது; £ ஜீன்களைப் பொறுத்தே பூக்கள் 

நிறம். கொள்வதோ, ; பொலிவற்று , .வெளிர்வதோ 

அமைூறது... -... 

... தாவரங்களின் தற்காப்புக்கும் இனப்பெருக்கத் 
தற்கும் உதவும் சாதனமாக ஆந்த்தோசயனின் விளங் 
குிறது; நிறங்களினால் அயலில் இருக்கும் உயிரினங் 
கள் சுவரப்படுகின்றன... அதன் . தொடர்விளைவாக 
மகரந்தச் சேர்க்கை (0111081100) ஏற்பட்டு இனப் 

பெருக்கம் நிகழ்கிறது. நிறங்களின் மூலம் கவரப்படும் 
உயிரினங்களில்... குறிப்பிடத்தக்கவை . பறவைகள், 

தேனீக்கள், வண்ணத்துப் பூச்சிகள், வண்டுகள் ஆக 
யன. பறவைகளை மிகுதியாக கவர்ந்திழுக்கும் நிறங் 
கள், அடர் சிவப்பும் ஆரஞ்சு கலந்த சிவப்பும் ஆகும். 

தேனீக்களுக்கு விருப்பமானது நீல நிறம். மி ன்மினிப் 
பூச்சிகளைக். கவர்பவை மங்கிய வெளிச்சத்தில் காண 

வசதியாக. அமைந்த வெள்ளைப், க்களும் மங்க 
லான நிறம் கொண்ட : பூக்களும் ஆகும். 

ட் - ஈ ருத்ர, து. 
வலக ம் 5 ச் ns v 
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௮.  மெடீரீடியம் 

அந்த்தோசோவா -வகுப்பைச் சார்ந்த அயிரி 
னங்கள் கடலில் மட்டுமே வாழ்கின்றன. வடதுருவ 
மண்டலம் முதல் தென்துருவ மண்டலம் வரைக்கு 
மான கடல் பகுதிகளில் இவை காணப்படுகின்றன. 
இந்திய, பசிபிக் கடலிலும் (Indo-Pacific) 

(8016120(101௦08) போன்றவை ஆழ்கடலிலும் காணப் 
படுகின்றன. உப்பு அளவு குறைந்த நீரில் இவை 
வாழ முடியாது. இக்காரணத்தனால்தான் ஆற்று 

நீர் கலக்கும் கடல் முகத்துவாரங்களில் இவை வரிப் 
பதில்லை. வெப்ப மண்டல பவளப் பாறைகள், 
சுற்றுப்புறத்தில் வெப்பம் குறைந்தால் மிக மோச 
மாகப் பாதிக்கப்படுகன்றன. எனவேதான் ' பவளப் 
பாறைகள் பொதுவாக வெப்பமண்டலத்திலும், மித 
வெப்ப மண்டலத்திலும் அதகம் காணப்படுகின்றன. 

வகைப்பாடு, உணர் நீட்சிகளின் அமைப்பையும், . : 
குடல் தாங்ககளின் அமைப்பையும் அடிப்படையாகக் . 
கொண்டு இந்த வகுப்பை ஹெக்சோகோரேலியஈ : 
(18௩800181114), ஆக்ட்டோகோரேலியா (௦04௦00181114) 

Magee 

யாகக் காணப்படுகின் றன. கார்கோனியா (20120118), 
பென்னாட்டுலா (ற624013): ஸ்கிளிராக்ட்டினன்கள் 
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லல. ஆந்த்தோசோல ஈ. வகைகள் 

இ... விர்ருலேரியா .' ௭. டியூபிபோரர 

என்று இரு துணை வகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம். 
ஹெக்சோகோரேலியா அல்லது சுவாந்தேரியா 
(zoantharia) பெரிய கரவ அமைப்புடையவை. 
இவை குனித்தோ, கூட்டுயிரிகளாகவோ 
வாழ்கின்றன. உணர்நீட்சிகளின் எண்ணிக்கை ஆறு 
அல்லது ஆறின் பெருக்குத் தொகையாக இருக்கும். 
இவை அஆக்ட்டிநியேரியா (2௦(/48718),. மெட்ரிபோ 
ரேரியா (0௨078ற012118), சுவாந்தீடியா (zoanthidia), 
சிரியாந்தேரியா (௦611803118), ஆண்டிபெத்தேரியா 
(8110210311) என்று ஐந்து வரிசைகளாகப் பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன. 

ஆக்ட்டோகோரேலியா அல்லது ஆல்சியோடநேரியா, ' 
ஆல்சியோநேரியன்கள் கூட்டுயிரிகளாக வாழ்வன, : 

அவற்றிற்கு எட்டு குடல் தாங்கிகள் உண்டு. பெரும் 
பாலும் சட்டகம் உடலினுள் இருக்கும். . இவ்வகுப்பு 
ஸ்டோலோனிஃபெரா (8101௦11161), டெலிஸ்டேசியா 

(1616515068), . சனோ திக்கேலியா (coenothecalia) , 

ஆல்சியோநேசியே (8100084068), கார்கோனேசியே 
(2312012068), பென்னாட்டுலேசியா (6021012022), 

என்று ஆறு வரிசையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.





நூலோதி 

1. Dana, E.S., Ford,W.E., A Text Book of Minera 
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ஆந்த்ரகுய்னோன் நிறமிகள் 

இவை கரிம அமைப்பைக் : கொண்டு உருவாக்கப் 
படுகின்றன . என்பதனை அடிப்படையாக வைத்து 
இவற்றை வகையீடு செய்யலாம்; அசோ சாயம் (220 
046) மூஃபினைல் மீத்தேன்சாயம் (111 607110611206. 
dyes), ஃபுளுரசின் சாயம், (4140765061 06) என 
இவை .வகையீடு செய்யப்படுகின்றன. அவற்றுள் 
ஒன்று ஆந்த்ரகுய்னோன் சாய வகையாகும், இவ் 
வகையில் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அலிசரின் (81128110)) 
எனும் நிறமியாகும். இச்சாயம் பண்டைக்காலத்து 
எ௫ப்தியா்களாலும், பாரசீக மக்களாலும் பயன் 
படுத்தப்பட்டு வந்தது. மாடர் (0௨0887) எனும் ஒரு 
வகைத் தாவரத்தின் வேரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் 
சாயம் அலிசரின் ஆகும். பிரெஞ்சுப் போர் வீரர்கள் 
அணியும் தொப்பிகளும் இராணுவ உடைகளும் இச் 
சாயத்தில் மட்டுமே நனைத்து எடுக்கப்படவேண்டும் 
என்று அரசர்கள் பணித்ததுண்டு. இச்சாயத்தை 
செயற்கைமுறையில் முதன்முதலாகத் தயாரித்தவர் 

பெர்க்கின் ae என்பவர். 

a: க 
$0; N cece Hace,” 

  

22 

“ அலிசரின்.. இர 

2 aoa atte இதை மாடர் வேரிலிருந்து தமாம் 

முறை நலிவடைந்தது. அலிசரின் விலையும் இனால் 

சரிவுற்றது. a . ட 

அலிசரின் நேரிடையாகத் துணியில் nage 

அது ஒட்டுவதற்கு ஒரு நிறம் ஊன்றி (mordant) 
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பயன்படுத்தப்படவேண்டும், நிறம் ன்றியின் 
தன்மையைப் பொறுத்து அலிசரின் நிறம் அமையும். 
அது மக்னீசிய உப்புடன் ஊதா நிறமும், கால்சியம் 
உப்புடன் பழுப்பு நிறமும், பேரியம் உப்புடன் நீல 
நிறமும், அலுமினிய உப்புடன் ரோஜா நிறமும், 
குரோமியம் உப்புடன் பழுப்பு கலந்த ஊதாநிறமும், 
இரும்பு உப்புடன் கரும் ஊதா நிறமும் தரும். 

வீரவல் வழி நிறமாற்றம்(01506136 096108) எனும் 
வழிமுறையில் சல ஆந்த்ரகுய்னோன் நிறமிகளைப் 
பயன்படுத்தலாம். இச்சாயங்கள் செல்லுலோஸ் 
அசெட்டேட்டு (0681101056 80612816), நைலான், பாலி 

எஸ்ட்டர் இழைகள் (016516: 14186) போன்ற 

வற்றுக்கு நிறமேற்ற உதவும். 

O Nh, O WHCH,CH,O). 

NH, O NHCHs 

விரவல் வகை சலப்பு 15 விரவல் லகை நீலம் 3 

சில சாயங்கள் துணியிலுள்ள மூலக்கூறுகளுடன் 
வினைபுரிந்து அதன் விளைவாக நிறம் மங்காமலும், 
நிலைத்தவையாகவும் அமைகின்றன. இவை இழை - 
வினைச் சாயங்கள் (Libre-reactive dyes) எனப்படும். 
இவ்வகையினுள் சில ஆந்த்ரகுய்னோன் குடும்பத்தைச் 
சேர்ந்தவையாகும். 

0 NHe 

ஞூ $0,Na cl 

ட் (12 ் ‘or 

் NH . 0 “OL ch 

50114 

..பூரோகசியகா நீலம் 

அவுரி (10420௦) எனும் ஒரு வகைச் சாயம் வேதி 
ஒடுக்க வினையால் நிறமிழந்து, மீண்டும் ஆக்சிஐ 
னேற்றம் பெற்றவுடன் நிறத்தைத் திரும்பப்பெறும் 
இயல்புடையது. நிறமிழந்த நிலையில் இவை நீரில் 
கரையக்கூடியன; ஆக்ெனேற்றம் அடையும்போது









Gan Gandenc (Callimico goeldii) என்னும் சிறப் 
பினம் மட்டுமே உள்ளது. ் 

செர்கோபித்தசிடே குடும்பம், பழைய உலகக் குரங் 
குகளும், பாபூன்களும் (0890008) இத்தக் குடும்பத்தில் 
அடங்கும். இவை ஆப்பிரிக்கா, அரேபியா, தெற்கு 

ஆசியா, இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன் தீவுகள், 
பார்மோசா, ஜப்பான் முதலிய நாடுகளில் வாழ் 
இன்றன. வால் நீளமாகவோ, குட்டையாகவோ 
அல்லது இல்லாமலோ இருக்கும். இருக்கைத் தனசத் 
இண்டுகளும் வட்டமான காதுகளும் பெரும்பாலான 

வற்றில். கன்னப் பைகளும், இரண்டு பால்காம்பு 

களும் காணப்படும். முன்னங்கால்கள், பின்னங்கால் 
களைவிடச் சிறியவை. இவற்றின் கை, கால் பெரு 

விரல்கள் ஏனைய விரல்களை நுனியில் தொடும். 

இவை ஓரளவு உண்ர்ச்சிகளையும், . பலவிதமான 

குரல் ஓசைகளையும் வெளியிடும் ஆற்றல் பெற்றுள் 
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ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை அனைத்துண்ணி 

scr (omnivore), கருபடாச்சினை நீக்கச் சுழற்சி 27 
முதல் 58 நாட்களும், கருவளர் காலம் 5 முதல் 

9 மாதங்கள் வரையிலும் நீடிக்கிறது. ஒரு நேரத்தில் 
ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகளை ஈனுகின்றன; 

20 முதல் 25 வருடங்கள் வாழக் கூடியவை, 

பேரினம்மெக்காக்கா(ற௨௦௨௦3). இதில் ஏறக்குறைய 
12 சிறப்பினங்கள் உள்ளன. ரீசஸ் குரங்கு (16505 

“0௦112, 4820222 1ய1/21/4), உயிரியல் ஆராய்ச்சிக் 

கூடங்களில் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறத. 

இதுவே முதன் முதலில் ஆராய்ச்சிக்காக விண் 

வெளிக்கலத்தில் அனுப்பப்பட்டது. 8௩ குருதிக் 

. காரணி (Rh 850101) முதலில் இந்தக் குரங்கில்தான் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிங்கவால் குரங்கு (11௦0. 

tailed macaque,Macaca silenus), மேற்குத் தொடர்ச்சி 

மலைப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது 

  
  

Dud 1, இங்கவால் குரங்கு
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பேரினம் சைனோமெக்காக்கா (0907847004], 
'இதல் சைனோமெக்காக்காமாஸ் (0ர:7017:20404 78181720) 
என்னும் ஒரு சறப்பினம் மட்டுமே காணப்படுகிறது. 
பேரினம் சைனோபித்தகஸ்' (0110114202), சைனோ 
பித்தகஸ் நைகர் (Cynopithecus niger) sratm ஒரே 
சிறப்பினம் உடையது, சர்க்கோசிபஸ் (0272002019) 
பேரினக் குரங்குகள் வெண்டுமைக் குரங்குகள் 
(white eye-lid monkeys or mangabeys). srariiu@ 

கின்றன. இந்தப் பேரினத்தில் நான்கு சிறப்பினங்கள் 
௨ள்ளன.எ.கா. சர்க்கோசபஸ் அல்பிழுனா(0270202- 
bus albigena); Guilesib €ரோபித்தகஸைச் (048270ற7- 
thecus) சேர்ந்தவை பாபூன்கள் என அழைக்கப்படு 

இன்றன. இந்தப் பேரினம் 4 சிறப்பினங்கள் கொண் 
டது. நீளமான வால், துருத்திய முகவாய்ப்பகுதி 
(ஊர2216), ஆழமான குரைத்தல் ஒலி ஆகியவை இவற் 

ஸ் ச் ௧ படிக்கல 

  

றின் சிறப்புத்தன்மைகள். எ. கா; 8ரோபித்தகஸ் அர் 
Ges (Chaeropithecus ursinus), கோமோபித்தகஸ் 
(0081214202) பேரினத்தைச் சேர்ந்தவை, அரேபிய 
பாபூன்கள் (&ர21/க௩ 210008). அடர்த்தியான பிடரி 
மயிர் இவற்றின் சிறப்புத்தன்மை, இவை . பழங்கால 
அரேபியா்களால் புனிதமாகக் கருதப்பட்டன. இதில் 
கோமோபித்தகஸ் ஹமட்ரியாஸ் (0௦70042007 
&ளாாம்ற2?) என்னும் ஒரே சிறப்பினம் வாழ்கிறது, 
மாண்டிரில்லஸ் (சீய்!) பேரினத்தில் மாண்டி. 

Mevavew ccoiImew (Mandrillus sphinx the mandrill), 
மாண்டிரில்லஸ் லியுகோசெஃபாலஸ் (188ஈ/21(/42 
leucocephalus-the Drill) ஆடிய 3 சிறப்பினங்கள் 

உள்ளன. பேரினம் தீரோபித்தகஸில் (2'2700//42012), 
தீரோபித்தகஸ் . ஜெலாடா (7272]ப/2012 ' 22/42) 

படம் 2, நீல£ரிக் குரங்கு



என்னும் ஓரே சிறப்பினம் உள்ளது. செர்கோபிந்தகஸ் 
(Cercopithecus) பேரினத்தைச் சேர்ந்தவை, வெள்ளை 
மூக்குக் குரங்குகள் (1116-00564 1001615), இதில் 
ஏறக்குறைய 72 சிறப்பினங்கள் உள்ளன. எ. கா, 
செர்கோபித்தகஸ' டயானா. (Cercopithecus diana), 

. மையோபித்தகஸ் (Miopithecus) பேரினத்தில் மையோ 
பித்தகஸ் covcumisst (Miopithecus talapoin) என்னும் 
ஒரு சிறப்பினம் மட்டுமே உள்ளது. பேரினம் அல்ல 
னோபித்தகஸ் (4//212ற///2012), அல்லனோ பித்தகஸ் 
emaGgnoidigedy (Aflenopithecus  nigroviridis) என் 
னும்” ஒரே சிறப்பினத்தைக் கொண்டது. எரித் 
GynGudv (Evythrocebus) பேரினத்திலும் (எரித்ரோ 
Audv uti) (Erythrocebus patas) என்னும் ஒரு சிறப் 
பினம் மட்டுமே உள்ளது. பிரெஸ்பிட்டிஸ் (7272569175) 

வட ‘ 

  

    
கூரி 

ஆந்த்ரப்பாய்டியா 909 

பேரினத்தைச் சேர்ந்தவை, லாங்கர்கள் (langurs) eres 
அழைக்கப்படுகின்றன. இதில் ஏறக்குறைய 14 சிறப் 
பினங்கள் உள்ளன. ௭. கா. பிரெஸ்பிட்டிஸ் எண்ட் 
Giwesdv (Presbytis ௪ஈ/21/22) எனப்படும் அனுமான் 
குரங்கு , அல்லது முசு என்ற பிரெஸ்பிட்டிஸ் ஜோனி 
(Presbytis johni) நீலகிரிக குரங்கு. 

பேரினம் பூபைகாத்ரிக்ஸ் (ஆூய்£ம்ப), ப்பைகாத் 
ரிக்ஸ் நிமேயஸ் (Pygathrix nemaeus) என்னும் ஒரே 
ஒரு சிறப்பினம் கொண்டது. ரைனணோயித்தகஸ் 
(Rhinopithecus) பேரினத்தில் 4 சறப்பினங்கள் 
உள்ளன. ௭. கா. ரைனோபித்தகஸ் அவங்குலஸ் 
(Rhinopithecus மாய. பேரினம் சமியாஸ் (Simias) 
சிமியாஸ் காங்காலர் (548122 202012) என்னும் ஒரே ... 

  

படம் 9, ஆண் எம்பன்



910 ஆந்த்ரப்பாய்டியா 

ஒரு சிறப்பினம் உடையது, பேரினம் நேசாலிஸ் 
(Nasalis), நேசாலிஸ் லார்வேட்டஸ் .[77228//2 /2704112) 
என்னும் ஓரே : ஒரு சிறப்பினம் உடையது. இதன் 
மூக்கு நீளமாக இருக்கும். வயதான ஆணின் மூக்கு, 
தொங்கிக் கொண்டிருக்கும், கொலோபஸ் (22/௦2) 
பேரினத்தில் 3 சிறப்பினங்கள் உள்ளன. எ, கா, 
கீ்கொலோபஸ் வீரஸ் (0௦/௦4/2 12712). இதன் கையில் 
பெருவிரல் கிடையாது. ° ட் 

போங்கிடே (அ) சிமிடே குடும்பம், இப்பன்கள் 
(gibbons), ராங்கு உட்டான்கள் (0122-1208), 
சிம்பன்சிகள் (chimpanzees), கொரில்லாக்கள் 
(gorillas) ஆகிய மனிதக்குரங்குகள் அடங்கும் இந்தக் 
குடும்பத்தில் ஐந்து பேரினங்களும் ஏறக்குறைய 

பத்துச் சிறப்பினங்களும் காணப்படுகின்றன. இவை 
மனிதனுக்கு மிக நெருங்கிய விலங்கியல் தொடர் 
புடையனவாகக் கருதப்படுகின்றன. உராங்கு உட் 
டான், சிம்பன்சி, கொரில்லா ஆகியவற்றின் முகம் 
அதிக மயிர்களற்றும், இருக்கைத் இண்டுகள்,. கன் 
னப்பைகள் ஆகியவை இன்றியும் காணப்படும். 
கைகள், கால்களை விட நீளமானவை. கைப் . பெரு 
விரல் சிறியது; கால் பெருவிரல் ஏனையவிரல் 
களை நுனியில் தொடக் ' "கூடியது. ' பெரும்பாலும் 
மரங்களில் வாழ்ந்தாலும் நிலத்தில் பாதி நிமிர்ந்த 
நிலையில் கை விரல்களை மடித்துக்கொண்டு நடக் 
கின்றன. ட. . 

இவற்றுள் கொரில்லாக்கள் : தாவரவுண்ணி 
கள், மற்றவை அனைத்துண்ணிகள், இவற்றால் 
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நீர்ப்பரப்பிலிருந்தே கால் விரல்களால் மீனை எளிதில் 
லாவகமாகப் பிடிக்கும். ஆழமற்ற நீரில் தத்தித் தத்தி 
நடந்து குளிக்கும் விருப்பமுடையது, முக்கிய உணவு 

மீன், தவளை, நண்டு, இது பூம்ம் ... பூம்ம் அல்லது 
பூம்ம் ... ஒ. பூம்ம் என MOBO agg. 

இவ்வொலி மறைவிடத்திலிருந்து தோன்றும் எதி 
ரொலி “போன்றிருக்கும், இதன். ஒலியைக் கொண்டு 
இதனைக். காண்பது சற்றுக் கடினம். ..:. 

இதன் இனப்பெருக்கக் காலம் பொதுவாக நவம் 
பர் முதல் மார்ச் வரையாகும். ஆனால் தென்னிந்தி 
யாவில் டிசம்பர் முதல் மார்ச். வரை அமைகிறது. 

அத்தி, அரச மரங்களின் இளை களிடையே கூடுகட்டும். 

பாறை இடுக்குகளிலும் முட்டையிடும். நீரருகில் இனப் 
். பெருக்கம் செய்யும். ஒரு தடவையில் 14 அல்லது 9 வழ. : : 

வழப்பான வெண்ணிற முட்டைகளிடும். ஏறக்குறைய 
4 வாரங்களுக்கு முட்டைகளை அடைகரல்கும். , 

புள்ளி ஆந்தை (southern spotted owlet). இதன் 
அறிவியல் பெயர் எத்தன் பிராமா : பிராமா (21/21௪ 

brama brama) என்பது. இது எமனா அளவுள்ள சிறு 
பறவை. சாம்பல் தோய்ந்த பழுப்பு வண்ண உடலில் 
ஆங்காங்கு வெண்ணிறப் புள்ளிகளுடையது. : பெரிய 
தலையில் முன்னோக்கிய ' இரண்டு பெரிய மஞ்சள் 
நிறக் கண்கள் உள்ளன. கிராமங்களுக்கருல் பழைய 
கட்டிடங்களிலும் மரப்பொந்துகளிலும் வாழும் 
இவ்வினம் தென்னிந்தியாவில் எங்கும் காணப்படு 

கிறது. இரவில் மட்டுமே வெளியில் வரும், இயல் 

புடைய இவை இணைகளாகக் காணப்படுகின்றன. 
இணைப் பறவைகள் இணைந்தே கூக்குரலிடுவதைக் 
கேட்கலாம், வண்டுகளும் பூச்சிகளும் முக்கிய உ்ண 
வாயினும், சிறு பறவைக் குஞ்சுகள், சுண்டெலிகள், 
ஓணான்கள் ஆகியவற்றையும் உண்பதுண்டு. நவம் 
பரிலிருந்து ஏப்ரல் மாதம் வரை இதன் இனப்பெருக் 
கக் காலம்;$2.அல்லது 4 வெண்ணிற முட்டைகளை 
மரப்பொந்துகளிலும், சுவர் Ronee, © ange 
கூரைகளிலும் இடுகின்றது. 

"பறவைகளின் வகுப்பில் ஆந்தைகள் அனைத்தும் 
_ ஸ்டிரிஜிஃபார்மிஸ் (51112110௭5) என்ற வரிசையில் 
அடங்கும். இதனுள் ஸ்டிரிஜிடே (strigidae) என்ற 
ஓரே குடும்பமும், அதனுள் டய்க்கானினே ((01:0- 
1086), ஸ்டிரிஜினே (8121221046) ஆகிய உட்குடும்பங்க 
ளும் உள்ளன. சாக்குருவி ஆந்தைகள் டய்க்கானினே 

- உட்குடும்பத்திலும், ஆந்தைகள் ஸ்டிரிஜினே உட் 
குடும்பத்திலும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

டக 'வெ.சே. 

நூலோதி 

1. Salim Ali & Dillon Ripley, S. Hand Book of 

-the Birds of India & Pakistan, Vol. 3. Bombay 
- Natural History Society, Bombay, 1981, 

2, ரத்னம், க. தென்னித்தியப் பறவைகள், தமிழ் 

நாட்டுப் பாட நூல் நிறுவனம், சென்னை, 1973. 
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அக்காரினா 173 ; 

அக அலையெழுச்சிகள் 396 . 

அச்சலைவ 109 

அசுரேனியஸ் - -ஆஸ்ட்வால்ட் கொள்கை 26 

அசெட்டிக் நீரிலி தயாரிப்பு 228- : 

அசெட்டைல் குளோரைடு 19 * 

AMID ame leg 30 

அசைல் குளோரைடு 30. 

அசைல் புரோமைடு 40 : 

அசைவு ஆய்வு 
அலுவலக 334 

அட்டவணை ட 

அளவீடு செய்தல் 572 :: ் 

அடக்க விலைக் கட்டுப்பாடு 335 : 
அடிப்படை அளவைப் பிழைகள் 594 ' 

அடிப்படை ஊர்வன. 707 . ட 

அடிப்படைகள் 
அமைப்புப் பொ நியியலின் ' 7 8 

அடுக்கு அமைந்த அனார்த்தோசைட்டு 714 

அடுக்கு ,8 172 Ve 

அடுக்கு, 113 

அடுக்குப் பை அளவி 520 

அண்டக் கதிர்கள் 124 ் 

அண்மை நிலை ஆண்டு 875 
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விழிவெண்படலத் தோற்றம் ‘141 
அரக்கின் தன்மைகளும் பயனும் 145 

அரக்குக் குழைவணம் 142 ன 

அரக்கு சேகரிக்கும் முறை 145 | 

_ அரக்குப் பூச்சி 142 

- அரக்கு விளைவித்தல் 144. 
கன்னி இனப்பெருக்கம் 742: : 
வாழ்க்கைச் சுற்று 164 . 

அரக்கு வளர்த்திகள் |48 

அரக்இன் தன்மைகளும் பயனும் 745 
அரக்கு சேகரிக்கும் முறை 745 
அரக்குப் பூச்சிகளை வளர்க்கும் தாவரங்கள் 145 

அரகோளைட்டு 147 7 

ஒளியியல் பண்புகள் 148 
பரவல் 148 

வகைகள் 148 

அரச அல்பட்ராஸ் 277 

அரசத்துணி 148 

அரச நாற்படை வகை 148 
அரச மடங்கியல் துணி 149 
ஆட்டுத்தோல் வகை 149 
இயல்பு 148 

அரசாண்டு 149. 171 

அரசநாகம் 150 
அரச நாற்படை வகை 148 

அரச மடங்கியல் துணி: 149, 150 

அரசமரம் 150 

சிறப்புப் பண்புகள் 151 

, பொருளாதாரச் சிறப்பு 152 

- அரசுக் கால்நடைப் பண்ணைகள் 152' 

அரசுப்புள்ளி விவரம் 156 

அரணை 156 ் 

தன்உறுப்பு முறிவு 159 
மீட்பாக்கம் 159 

அரத்தை 159 ் 

சிறப்புப் பண்புகள் 159 ° 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 159 
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அரபிக் கடல் 160 

அரபுராக் கடல் 161 

அரம் 162 

அராவி 162 
இரட்டைவெட்டு 768 

, தற்றைவெட்டு 162 

“கைப்பிடிகள் 164 
சுழல் அரங்கள் 165 

பல் வடிவம் 162 

பேணுதல் 166 

அரமீன் 166 

கருப்பு அரமீன் 167. 
சிவப்புப் பல் அரமீன் 167 

அரவு விண்மீன்குழு 167 

அராக்னிடா 168 

அக்காரினா 173 

அரச நண்டு 171 
அராக்னிடா 169 

அரானிடா 170 

அரானே 172 

அறுவடைச் சிலந்தி 171 
உண்ணி 171 

ஒப்பிலியோனிடியா 174 
கடை உடல் /68 
கொண்டி 169 

சாட்டைத் தேள் 171, 172 

சில்போசுரா 171 

சிலந்தி 171 
சிற்றுண்ணி 171 
சூரியச்சிலந்தி 174 
சொலிஃயூகே 173 
தலைமார்புப் பகுதி 168 : 
தேள் 171 

நாவி 177 

நுண்சாட்டைத்தேள் 170 
பால்ப்பிகிரேடா 162 

பின்னுடல் 168 

புலிச்சிலந்தி 171 
பெடிப்பால்ப்பி 172 
ஃபெலாஞ்சிடா 174: 
போடோகோனேட்டா 171 

வபோலித்தேள் 171 | 

மூன்னுடல் 168 
ரெசிநியூலே 173 
வாயில்லாச் சாட்டைத் தேள் 170 
ஸ்கார்ப்பியோனாய்டியா 172 

அராயில் ஹாலைடுகள் 31 

அராவி 162 

அரானிடா 770
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அறரானே 172 அ 

அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி 174 ::: 

அறுவைச் சிகிச்சை முறை 176 
சிகிச்சை 175 

நோய் 174 
நோய் அறிகுறி 175 

அரிகைகள் 176 : 

அரிசி 176 a 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 177 8 

அரிதாரம் 177 

அரிப்பு, அல்குல் 501 

அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 177° ப 

அரியலுரர் நிலஇயல் அமைப்பு” 178” 
அரியலூர் நிலஇயல் நிலை 778: i 
அரியலூர் புதைபடிவங்கள் 179 

உட்டத்தரர் நிலஇயல் நிலை 180 
ஒட்டக்கோயில் புதைபடிவங்கள் 182 

கருடமங்கலம் புதைபடிவங்கள் 181. ் 

இரட்டேசியஸ் காலம் 177, 178. . 
குன்னம் புதைபடிவ மரங்கள் 181. 

இருச்சிராப்பள்ளி நிலஇயல் நிலை 181" க 
இருச்சிராப்பள்ளி மாக்கல் 181 

படிவுப்பாறைகள் 182 . . 

பவளச்சுதையப் பாறைகள் 182 

புதைபடிவங்கள் 192 

மேல்கோண்டுவானாப் பகுதி 178 ட ் 

ஹாலண்டு, ட்டி. ஹெச். 178 : 

அரிலியா 185 

அரிவாள் அணுச்சேரகை 186 

சிச்சை 187 
நோய்க் குறிகள் 187 
நோய்க் குறியியல் 186 

அரிவாள் மூக்கன் பறவை 188 

கருப்பு அரிவாள் மூக்கன் ,188 , 
பளபளப்பான அரிவாள் மூக்கன். 189 

வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் 188 . ட. 

அரினேசியப் பாறைகள் 189 த 

அரிஸ்ட்டாட்டில் 189 ட. 

அருகி வரும் விலங்கினங்கள் 191 : ன த 

அனைத்துலக இயற்கை, இயற்கை ' வளப் 8 கீ ் 
பாதுகாப்பு ஒன்றியம் 199 -:' 

உயிரினங்கள் அருகி வருவதற்கான" 

காரணங்கள் 177 ் 

உலக வனவிலங்கு நிதியமைப்பு 199 
சூழ்நிலை மாசடைதல் 198: 3: * : 

பாகுபாடு 193 2% 

ur gianciy 199 

மாசான் சட்டம் 199 

மிஞ்சிய ச௨ட்டமடைதல்.199.' 

அருநெல்லி 200 

! சிறப்புப் பண்புகள் 200 . ' 
பொருளாதாரச் சிறப்பு z00 

அரும்புகள் 201 எ ட் 

அமைவுமுறை 203 

உருமாற்றங்கள் 203 

அரும்புதல் 203 , 
தாவரங்களில் 203 

விலங்குகளில் 204 :'." 

அருமண் தனிமங்கள் 205 . 

இயற்கையில் கிடைத்தல் ஆ 

தனிமவரிசை அட்டவணையில் ' அருமண்கள் 205 ; 
பயன்கள் 207 ஒர்ம் பட்ப 

பிரித்தெடுத்தல் 206 +37 

பொதுப்பண்புகள் 207, 4 

அருவிகள் 208 6 

கட்டங்கள் 208 

பரவல் 208 :: , ட்ட 

வகைகள் 213 pea 

'அரை அலகிகள் 214..: -.- 

அரை அலை 411 

அரை ஆயுட்காலத்தை அளவிடல் 239 

அரைகாணுள்ளவை 216 

அரைநாணுள்ளவை 216 

இன உறவு 216 

பொதுப் பண்புகள் 216 
வகைப்பாடு 217 

அரைப்பாலை 220 தி 
சுத்தியல் வகை 221 at 

புரட்டும் வகை 2271 

வகைப்பாடு 221 

வலய உருளிவகை 2217 

அரைப்புலக்குருடு 221 Fev ow .௨.. உட்டபட 

கண்டுபிடிக்கும் முறைகள். 226... 
பார்வை நரம்பின் பானத 524. 1 ௫ ஹக 
பார்வைப் பரப்பை அளக்கும் முறைகள் 226 , 
பார்வை பொருந்தும் இடம் 223...” es 
வகைகள் 224, 224, "225 ட 

அரைமுப்படிபரவளைவு 226 ' 

அரையாப்பு 229 
ad j iS ம் இல் 

கலலியால் வரும் நோய்கள் 229 

செனிப்புறுப்பு சிற்றக்கி 230 | 

நிணநீரக நுண்மணிக்கட்டி 229 

பிற கலவி நோய்கள் 230... 
க அளவு 

உட்டு 3 

ad a



வன்கிரந்து 229 rc 

அரையுருவ சாய் சதுரப் பட்டக வகுப்பு | 697 

அரையுருவமுக்கோணக்-கால்முகப் - 
பட்டகவடிவ வகுப்பு 641 

சரிவகப் பட்டக-. வகுப்பு 640 
முச்சாய்சதுரப்பட்டக வகுப்பு 640 ... 

அரைல் ஏற்றம் 231 

உர்ட்ஸ்-பிட்டிக் வீனை 231 - 
இரிக்னார்டு வினை 241 

ஃபிரிடல்- தஇிராஃப்ட்ஸ் பினை 531. . 

வளையமாக்கல் 231 

அரைவட்ட இதழ்க்கசிவு 1-2, 232, 235. 

அறிகுறி 233 
இயஙகியலும் நோய்க்கூற்றியலும் 232, 236. 

சிகிச்சை முறை 235, 289 . 

நோய் கண்டறிதல் 237 

அரை வாழ்வுக் காலம் 233 

அரை ஆயுட்காலத்தை ,அளவிடல் 239. 

அரை வாழ்வின் இயல்புகள் 284 । 

அரோமாட்டிக் ஆக்கம்: 242 

அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் . 243. 

உடனிசைவு விளைவு 246 ர ர 

. நிலக்கரியைச் தைத்துக் 'காய்ச்சி வடித்தல் 444. 

பல்வளைய அரோமாட்டிக் ஹைட்ரோ 

கார்பன்கள் 247 ்.” 

பென்கினாய்டு அற்ற அரோமாட்டிக் 

தொகுதிகள் 248 

பென்சீன் கருக்கள் இணைந்த சேர்மங்கள் 287 

பொது அரோமாட்டிக் பண்புகள் 245 

அல்க்கலாய்டுகள் 246 a. 

இயற்பண்புகள் 240. 

இருப்பிடம் 248 

இனங்காட்டும் சோதனைகள். 249 

பயன்கள் 250 

பிரித்தெடுத்தல் 249 

வகையீடு 249 - a 

அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவு 251 டட 

ட 

ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 251 . ட. ர ர 

_ நோய் அறிதல் 251 

ஹோமோஜென்டி?க் அமிலத் 

தோற்றம், மாறற்ம் 251 

அல்க்கீன்கள் 251 

அல்க்கன் களில் மாற்றியம் 254 .., 

ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் 254 

பலபடியாதல் 254 

பெறும் முறைகள் 253 

வேதியியல் பண்புகள் 253. 

அல்க்கேன்௧கள் 285, 320 
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இயல்புகள் 255 
இயற்கையில் கிடைத்தல் 259 
பெயரிடும் முறை 256 
பெறும் முறைகள் 257 ' 
வேதிப் பண்புகள் 258 

அல்க்கைல் ஏற்றம் 260 
உர்ட்ஸ் பிட்டிக் வினை 261: 

உர்ட்ஸ் வினை 260 

குளோரோமெத்தில் திகம் 40] | 

பயன்கள் 261 

ஃபிரிடல்-கிராப்ட்ஸ் வினை 260 

வில்லியம்சன் ஈத்தர் தொகுப்பு 260 

அல்க்கைன்கள் 261 

- தொகுப்பு மூறைகள் 261 
வினைகள் 262 

அல்குல் அழற்சி 501 

அல்சியோனியம் 262 

அல்சியோனேரியா 263 

அல்சினேட் இழை 265 

அல்சீமர்ஸ் கோய் 266 

அறிவுத்திறன் அழிவு 267 
கலைந்த நடை. 267 

முதுமை மனமமுக்கம் 266 

அல்ப்பர் நோய் 267 
அறிகுறிகள் 268 
காரணம் 268 

அல்ப்பாக்கா 268 

அல்ப்பாக்கா ஆடை 269 

அல்ப்பாக்கா, இழை 270 

லஉவாகாயா வகை 270 
சூரி வகை 270 

அல்பட்ராஸ் 270 

அரச அல்பட்ராஸ் 271 

கருப்புக்கால் அல்பட்ராஸ் 271 

நாடோடி அல்பட்ராஸ் அரம். 

அல்புமின் 272 

அல்பூனியா 272 

அல்மேசி 273 

பொதுப் பண்புகள் 275 

பொருளாதாரச் சிறப்பூ 275 

அல்லமொன்ட்டைட்டு 275 ் 

அல்லனைட்டு 276 

வேதியியல் உட்கூறு 277 
அல்லாய்சைட்டு 277 

கிடைக்குமிடம் 277 

வகைகள் 277 

அல்லி 278
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சிறப்புப் பண்புகள் 278 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 278 

அல்லீன்கள் 280, 282 

அல்லீன் 282 

இயல், வேதிப்பண்புகள் 281 
தயாரித்தல் 281 ் 
நிலைப்புத்தன்மை 282 
ஸ்ப்பைரேன்கள் 284 

அல்லைல் குளோரைடு 283 

அல்லைல் ரெசின் 283 

அலகுகளும் பருமானங்களும் செந்தரங்களும், மின்னியல் 
284 

அனைத்துலக 286 

தனிநிலை 284 
துணை நிலை 284 

அலகு குத்தல் 291 

உணர்வுத் தாரைகள் 297 

குணமாகும் நோய்கள் 294 
சித்தாந்தம் 298. 

வரலாறு 291 ் 

அலகு, பறவைகள் 299 
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- அழற்சி நீக்கியின் வகைகள் ‘ 

வலியகற்றி காய்ச்சல் இறக்கும் அழற்சி. 

நீக்கிகள் 497 

ஸ்ட்டீராய்டு வகை அழற்சிறீக்ககள் 497. 

அழற்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 496 

அழற்சியின்போது ஏற்படும் மாறுதல்கள் 495 . - 

அழற்சியும் அரிப்பும், அல்குல் 500 oy 

My 501 Seg eta a” 
அழற்சி 502 ள் . 
உறுப்புகள் 500, 501 டர 
சி௫ிச்சை 504 so a te OR 
வகைகள் 502, 504 : to 

வெளிப்பாடுகள் 504 _ னா 

அழிக்காமல் சோதனை செய்தல் 504 ae 

அழிஞ்சில் 504 . 

இறப்புப் பண்புகள் 505 டட 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 506 bow ஐ 

அழிவின்மை விதிகள் 502: 

அய்சோ தற்குழற்கி அழியாமை விதி 507 
ஆற்றல் அழியாமை விதி 503 ::; 
இடவலச் சமச்சீர் செயலி அழியாமை விதி 508 
கோண உந்தம் அழியாமை விதி 504 .,. 
நேர்கோட்டு உந்தம் அழியாமை விது 503 
பேரியான் அழியாமை விதி 506 .-; ் 
மியூத்தன்மை அழியாமை விதி 506:  . , 

மின்னேற்றம் அழியாமை விதி 505. ் 
மின்னேற்றம் மாற்றுச் . செயலி அழியாமை விதி 

508 a 

லெப்ட்டான் அழியாமை விதி 505. ne ae 3 
வியன்தன்மை அழியாமை விதி 5 506 

அழுகுதல் 514 

௮௪-22. ௬4 

ie, 
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சிகிச்சை 516 

தற்காப்பு முறை 516 

வகைகள் 514, 516 

அழுகு தொட்டி 521 ' 

அழுங்கு 521 

அழுத்த அடுகலன் 521 
அழுத்த அடைப்பிகள் 521 2 

அழுத்த அளவிகளும் அழுத்தத்தை அளத்தலும் 518 
அடுக்குப் பை அளவி 550 ் ் 
ஆற்றல் மாற்றி அடிப்படையில் அமைந்த ‘ 
அளவிகள் 521 

காந்த ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவிகள் 
நீர்மத் தம்ப அளவிகள் 518 : 

. நீள்தன்மை கொண்ட' அளவி 519 
படிக ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவிகள் 522 
பார்ட்டின் பாரமானி 520 . 
மணி வடிவ அளவிகள் 519 ... க 

மின் தடை. ஆற்றல் மாற்றி அமைப்பு 527 
மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவலிகள் 
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அழுத்த அனற்கலம் 526 

அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றிகள் 

அழுத்தக் கட்டுப்பாடு, தன்னியக்க 532 
உலையின் அழுத்தக் கட்டுப்பாடு 533 

பின்னூட்டத் தத்துவம் 592 

அழுத்தக்கலம் 533 

கட்டுமானம் 533 

இண்சுவார் வகை 574 
மென்சுவர் வகை 583 

வடிவமைப்பு 523 

அழுத்தக்கொப்பறை 534 

உலோகங்கள் 535 

பேணுதல் 525 

வகைகள் 535 

வடிவமைப்பு 534 

அழுத்தம் 536, 597 

அழுத்தமானிகள் 537 

சாய்வுக்குழாய் அழுத்தமானி 538 
“ப” வடிவ அழுத்தமானி 537 

தொட்டி வடிவ அழுத்தமானி 538 

அழுத்த மின் ஒத்ததிர்வி 541 
அழுத்த மின்சாரப் படிகங்கள் 539 :.. : 

அழுத்த மின் படிகங்களைத் தயாரித்தல் 539. ., 
அழுத்த மின் விளைபொருள்கள் : 539 
அழுத்த மின் விளைவு 539 - 
அழுத்தமின் விளைவுப் படிகங்களின். அமைப்பு 599.
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அழுத்த மின்சாரம் 540 டட ் பருமனறி பகுப்பு 568 ' 
அ.இர்வு நிலைகள் 543 ட ~ மின்வேதிப் பகுப்பு முறைகள் 570. 

அழுத்த மின் ஒத்ததிர்வி. 541 அளவியல் 571. டது 
அழுத்த மின் பன்முகப் படிகங்கள் னி ட அளவீடு செய்தல் 572 ae | 
பொதுப் பயன்கள் 543 ட் அட்டவணை 573 தட. 

அன் இயந்திரப் er 540. ட் ் அளவீடு செய்யும் முறை 572... 
ன்சுற்று அங்கங்கள் ட, ட அளவுக் கணிப்பியல் 573: 

வரையறைகள் 540 ee 

அழுத்த மின் படிகங்களைத் தயாரித்தல் ' 539 | 
அழுத்த மின் பன்முகப் படிகங்கள் 541. 
அழுத்த மின் விளைபொருள்கள், 599... 

அழுத்த மின் விளைவு 589  — 

அழுத்த மின் விளைவுப் படிகங்களின் அமைப்பு 539 

அழுத்தமூட்டிய ஊதுலை 545 . 

கோடுகளை அளவிடுதல் .572 

பரப்புகளை அளவிடுதல் 572 

பருமன் கணித்தல் 574 ன 
_ பாப்பஸ் தேற்றங்கள் 575... 
வளைபரப்பு கணித்தல் 575° 

அளவு சுருவிகள், மின்னியல் 575 ட் 

அழுந்தல் கம்பளியாடை 546. ஒடுக்கல் 676 
அமுந்தல் ஒட்டுக்கம்பளித் துணி 546 கட்டன் மம் 
அழுந்தலாடை 547 1: oo அ லை 575. | ் ee 

நெய்த அழுந்தலாடை 547 -. பட ் டட வகைகள் 575... wa ௩ 

அழுந்திய திண்வரித்துணிகள் 587 அளவுக் குறித்தல் 582 
அழுந்துப் பொருத்து 547 படட அளவு சுருக்கல் 584 .. ன தூ 

அழுந்துபுண் 548 oo ட ட ஆற்றல் தேவைகள் _ 587. oe By af 
ooo ype சீழ்ப்புண்- 548 ் சார்லோட்டு வகை அரைப்பாலை. 588. 
சிசிச்சை 549. et செய்யமைப்புகள் 587: ் we 
தடுப்பு முறை 549 err gr செயல் முறைகள் 587 ர 
படுக்கைப் புண் 548. துகள் அளவுப்பரவல் 587 io 

- அள்ளுவாளிகள் 549 ப்ப ் துகள் அளவும் வடிவமும் 585, 1 
பகுதிகள் 550 ட்ட துகள் அளவை அளத்தல் 584 i 
வேலை செய்யும் முறை 550 ° ~ துகள் அளவை முறைகள் 586' 

அளக்கும் துளைவாய் 550 ..” நொய்ம வகை அரைப்பு ஆலை 588 
பயன்பாடுகள் 584 ..:.௩., அளக்கையியல் 551 os 

உயரக்கோண அளக்கை 562 ் வெடித்தல் சிதைவு எந்திரம் 588 in 

கடல் அளக்கை 564 அளவுபடுத்திய நூல் 589 

கோண அளக்கை 5652 |. அளவுமானி ' த ். we ibd 

நிலப்படம் தயாரித்தல் 566 அமில 21] | fas க 

பிரிவுகள் 5528 4 அளவீடு செய்யும் முறை ‘572: onl 
கருவி அடிப்படையில் 3 558 i 7 , , அனவைகளின். அலகுகள்-589 
களத்தன்மை அடிப்படையில் : 553 1 அழுத்தம் 5917 32: “பம வடட 

செயல்முறை அடிப்படையில் 553... . 
புவிப்புற அமைப்பு அடிப்படையில். 532. 

மட்ட அளக்கை 561 ட ர one டு 

வரலாறு 551 ர ரர 
வரைபடவியல் 566 '::'' 

வானியல் அளக்கை' ' 565 

அளவமைப்புச் சுற்றுவழிகள் . 566 

- உட்கொள்ளப்பட்ட் அளவு 504” 

ஒளி அளவியல்' அலகுகள்" 593 0: 

ஒளிர் செறிவு 593::.:!, 2) 2: 1.௩ 
ஒளிர்வுச் செறிவு 593 Cte a 

கதிர் இயக்க அளவுகள் 594 
காந்தப்புலம் 592: : © ட்டன 

.. தளக்கோண அலகுகள் 593 | 
அளவறி வேதிப்பகுப்பு 567 -, .. . இருக்கம் 591 

எடையறி பகுப்பு 568: .... .ஈ பிசுப்புமை 591: Po a dae” 

ஒளியியல் முறைகள் : 569. புரைமை 592 : டி, வர்ர எட 
் நுண்பகுப்பு சிற்றளவு பகுப்பு முறைகள். 570: மின்னியல் அலதசன் த
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அளவைப் பிழைகள் 594. அறிவியல் கொள்கை 609 

அமைப்பு 594 அறிவியல் செயல்பாட்டு ஒருங்கமைப்பு 610 
தற்செயல் 595 அறிவியல் செயல்பாடு 612 
பருநிலை 595 ட் 

அளவை முறைகள் 595 ன ரர அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கியம் 612 
ஒப்பட்டுகத ட ட் அறிவியலின் முதல்நிலை மூலங்கள் 61 
சுழியாக்கு 595 ப்பட் ஆய்வு அறிக்சைகள் 614 
நேர்முக 595 _ ஆய்வுத் தனிநூல்கள் 614 , 
பதிலீட்டு 596 ் - ஆராய்ச்சி முன்அச்சுப் படிவங்கள் 614 
மறைமுக 595 கருத்தரங்கு அறிக்கைகள் 613 
விலக்க 595 கல்வி ஆய்வு நூல்கள் 614 
வேறுபாடு 595 ட்டு காலமுறை இதழ்கள் 612... 

பதிவரிமை 614 
பொருள் தயாரிப்பாளர்களின் இலக்கியம் 614 

| இரண்டாம் நிலை மூலங்கள் 615 1 
சுளஆய்வு வகைகள் 616 

ஆய்வுத் தனிநூல்கள் 617 
கண்ணோட்டங்கள் 616 
மூலப்பாடநூல் 616 

ப்ப சுருக்கக்குறிப்பு வரிசைத் தொகுப்புகள் 616 
டல ன பொருள்சுட்டு வகைகள் 615 

துணை நூல் பட்டியல்கள் 675 

பொருள்சுட்டு வரிசைத் தொகுப்புகள் 615 

அளவையியல் அடிப்படை (மரபு) 596 

அளவையியல், உறவுகளின் 596 .. 

அளவையியல், கணித 966 

அளவையியல், தொகுமுறை 598 : 
அளவையியல், நிகழ்தகவியல்பு 598 

அளவையியல் நகிகழ்தன்மை 598:...  ;. 1 
அளவையியல், பகுமுறை 599: .: .:..௩: 12: 
அளவையியல், பன்மதிப்புடைய 600 ் 

அளவையியல், முரணியக்க 600 

அளவையியல் வடிவங்கள் 601 :' 
அற்றுப்போன விலங்கின வகைகள் 603 7 

அற்றுப்போன விலங்குகள் 601; மேற்கோள் நூல்கள் 677 
அற்றுப்போன விலங்கின வகைகள் 603 அகராதி 617 

கணுக்காலிகள் 603: :. பு ் கலைக்களஞ்சியம் 617 

குழியுடலிகள் 605 : சிறப்புப் பட்டியல்கள் 618 

புரையுடலிகள் 603 UNTO ETO அல்லது சையேடு 617 
புழுக்-ள் 603 பப் செய்தி அறிவியல் 610 
முதுகெலும்பற்றவை 603 செய்தி ஆவண முன்னேற்றம் 619 
முள்தோலிகள் 603 : 
முன்னுயிரிகள் 603 ' 
மெல்லுடலிகள் 603 

முதுகுத்தண்டுடையவை 603 

இரு வாழ்விகள் 604 

செய்தி தேடல் துணை நூல்கள் 6/9 

நூலகங்களின் பணி 619 

மூன்றாம் நிலை மூலங்கள் 618 

இலக்கிய வழிகாட்டிகள் 619 
கவ்விப் பாடநூல் 618 

4 சவார்வன 604 Ng 

பறவைகள் 604 

பாலூட்டிகள் 605 

வழிகாட்டிகள் 618 

அறிவியல் நிறுவனம் 620 

அறிவியல் மொழி 621 மீன்கள் 603 ர ரர ம 
விலங்கினங்கள்  அற்றுப்போவதற்கான காரணங் அறிவியல் வகைப்பாடு 623 ' 

! ன க அறிவியல் வளர்ச்சி 623 கள் 605 Peo bk 

அறிதல் நிகழ்வு 607: -.::: 
அறிபொருள் 608 _ டம 

அறிவுத்திறன் அழிவு 627 
அறிவுப் பற்கள் 624 

என் 602 படப்பு அறிவுரைச் சார்பு 83. 

* துல்லிய 609: ் உர உ ட்ட, அறுகம்புல் 626 

சிறப்புப் பண்புகள் 626 
பயிரிடும் முறை 626. ் 7 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 628 " 

தொகுப்பு நிலை 609. ௩. bat 

ugdunrdicy Ben 609. | Puget Ny 
விளக்க 609 ட ர ரர) 
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அறுகோணப் படிகத்தொகுதி 628 

அரையுருவ சாய்சதுரப் பட்டக வகுப்பு 637 
அரையுருவ முக்கோணக் கால்முக பட்டக வடிவ 

வகுப்பு 641 

சரிவகப்பட்டக வகுப்பு 640 
முச்சாய்சதுரப் பட்டக வகுப்பு 040 

அறுகோணப் பிரிவ 629 
அரைவடிவக். கூம்புப் பட்டக வகுப்பு 6224 

அரைவடிவ வகுப்பு 631 

இயன்பு வகுப்பு 629 

சரிவகப்பட்டக வகுப்பு 623 
முக்கூம்புப் பட்டக வகுப்பு 631 
முக்கோணக் கால்பகுஇி வடிவ வகுப்பு 634 
முக்கோண வகுப்பு 632 

சாய்சதுரப் பட்டகப் பிரிவு 634 
ஒவ்வாக் கூம்புப் பட்டகம் 626 
சாய்சதுரப் பட்டக வகுப்பு 634 

சாய்சதுரப் பட்டகம் 635 

அறுகோணம் 647 

இயல்பான அறுகோணம் 641 
ஒழுங்கான: அறுகோணம் 641 

அறுத்துவம் 642 . த ர ர. 

அறுமுருக்கு நூல் 644 Se a 

அறுவடை எந்திரங்கள் 644 “ற்கு 

அறுவடை முறைகள் 045 

கூட்டு அறுவடை எந்திரம் 648 ட 

நிலக்கடலை, கிழங்கு 'அறுவடை கருவி 649 : 
நெல் அறுவடை எந்திரம் 046 
புல்வெட்டி 650 

அறுவடைக் குறியீடு 650 

. அறுவடைச் சிலந்தி 171. 

அறுவடைசார் பூஞ்சணவியல் 652 

அறுவடை நிலா 653: = , : ட. 1 

உழவர் நிலா 653 7 
சந்திர வழி நாள் 653 
ஞாயிற்று வழி மாதம் 653' 
ஞாயிற்று வழி நாள் 655: .: இப 

வேடுவர் நிலா 654 ர 5 

அறுவடைபின்சார் தொருக்நுட்பலியல் 653 

அறுவை 655 ் ர ரர க் 

அறுவை அரங்கு 656 க இ 

அறுவைச்சிகிச்சை ஆயத்தங்கள் 657 ஸ் 
அறுவைச்சிகிச்சை - விரும்பத்தகாத விளைவுகள் 652 

அறுவை நோய்களில் நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள். . “966 

அறுவை நோயாளியின் வளர்சி தைமாற்றம் 665. 
உடல் அதிர்வுநிலை 666 ~ = 
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 666... Loe 
பிளாஸ்மா புரதம் 667 
மீட்சி நிலை 666 

அறுவை மருத்துவ வரலாறு 667 

அன்சரிஃபார்மிஸ் 670 

அன்ட்டிகாஸ்டி தீவு 670 

அன்ட்டிங்௪டன் தாண்டவம் 671. 

நரம்பு உயிர் வேதியியல் 671 
நோய் உறுதிப்படுத்துதல் 674 
நோய்க்குறிகள் 671 
நோய்க்குறியியல் 671 . 
மருத்துவமுறை 672 

மாற்றுநோய் நிர்ணயம் 672 

அன்ட்டிலெஸ் தீவுகள் 673. 

அன்றில் 673 ர 

கருப்பு அரிவாள் மூக்கன் பறவை 673 
சாரசக் கொக்கு 672 

அன்னபெர்கைட்டு 674 ட 

அன்னம் 674 ' 

அமை அன்னம் 675 

எக்காள அன்னம் 676: :. 
கருங்கழுத்தன்னம் 676. .: 

காரன்னம் 676 ' 
சீழ்க்கை அன்னம் 676 

அன்னாசி 677 

சிறப்புப் பண்புகள் 677 
பயிரிடும் முறை 678 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 679: 

அன்னாசியிழைத் துணி 679 ம 
அன்னெலிடா 679 ப ட்ரக் 

ட. 

அன்னோனேசி 679 

பொதுப்பண்புகள் 679 || 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 680 

அன்ஹைடிரைட்டு 681 ன 
- அனக்கார்டியேசி 682 :-- பப 7 த 

பொதுப்பண்புகள் 688 -:. | 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 682 

அனக்கோண்டா 684 னு at 21 fo eee 

அனட்டேசு 685 எ பவல் வ 

அனபிலெப்ல் 686. 
அனற்பாறைகள் 687 ட்டு 

அனற்பாறை வடிவ வகைகள் 690 ~~. ப 

எரிமலை இடுக்கு வாய்களும் துளைகளும் 691.: 
ஒத்தியைத்த அனற்பாறைக் கட்டமைப்புகள் 692 
செம்பாளம் 691 உ 

் வெளி உமிழ் பாறைகளின் வடிவ, வகைகள் 691 

அனற்பாறைகளின் யாப்பும் அட்டனமைய்பும் 693 
அனற்பாறைகளின் வேதியியல். Seda ட் பண்ட தத 
உட்கூறுகள் 697 உர 

தன்வயமாதல் 690



படிகமாதலால் வேறுபடுதல் முறை 689 
பாறைக் குழம்பு படிகமாதல் 687 
பாறைக் குழம்பு விரிதலால் வேறுபடுதல் முறை 689 
பாறைக் குழம்பு வேறுபடுதல் 689. 

மாசுறுதல் 690 

அனற்பாறை வகைபாடு 699 

அனற்பாறைக் கனிமங்கள் 704 

அருகிய கனிமங்கள் 704 
பின்னுறு கனிமங்கள் 704 
முக்கியக் சுனிமங்கள் 704 

ஆழ்நிலைப்பாறைகள் 699 
இடையாழப் பாறைகள் 699 
வெளி ௨மிழ்வுப் பாறைகள் 699 .. 

அனாடிர் வளைகுடா 707 ் 
அளாப்சிடா 707 meee ஒளி 
அடிப்படை ஊர்வன 707. ் 

- ஆமைகள் 708 : 

- காட்டைலோசாரியா .707 
கிரிப்ட்டோடைரா 7009 

சீலோணிடே 710 
கெலிடிடே 708 ... 
கெலீடிரிடே. 709 வட 

். கேரெட்டோகெலிடே 708 
சனோஸ்டொ்னிடே 709 
டிரையோனிகாய்டியா 710 

. டிரையோனிகடே 710 
டெ்மாட்டெமிடிடே 709 
டொ்மோகெலிடே் 709. 

. டெஸ்ட்டுடினிடே. 709 
பிளாட்டிஸ்டொ்னிடே 709 
பீலோமெடுசிடே 708 
புளுரோடைரா 705 : 
லாபிரிந்தோடாண்ட் இருவாழ்விகள் 707 
வகைப்பாடு 709 .. . 

அனார்த்தைட்டு 711. 

ஒளியியல் பண்பு 713 
பயன் 713 ap 

அனார்த்தோகிளேசு 713 

அனார்த்தோசைட்டு 714 

அடுக்கு அமைந்த 774 
கிடைக்குமிடம் 716 
இண்ணிய நிலை 774..." 
நிலாவில் கிடைக்கும் 734. 
பயன்பாடு 716 . 

அனால்சைம் 7 16 

அனிச்சைச்செயல் 717. 

ஆதாரப்பாதை 747 

ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் 718 
பண்புகள் 718 
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பயன் 719 ர ரர ட ட்ட 
வகைகள் 778 

அனிலீன் 719 

இயல்புகள் 720 
தயாரிப்பு 720 
வேதிப் பண்புகள் 720 

அனுபவ அனிச்சைகளின் பயன் 719 

அனுராதா (விண்வெளி ஆரிவுக்கருலி) 721 
இயக்கம் 722 
பயன் 722 

அனேத்தா 723 

அனைத்திந்திய வானொலி 723 

அளைத்து இந்திய ஒருங்கிணைந்த நெல் மேம்பாட்டுத் 
திட்டம் 723 

அனைத்து இந்திய ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேம்பாட்டுத் 
திட்டம் 727 

அனைத்துண்ணிகள் 727 

அனைத்து நாடுகளின் கானியல் நிறுவனங்கள் 730 

அனைத்து நாடுகளின் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி 
நிலையங்கள் 730 

அனைத்துலக இயற்கை, Supe sud 

பாதுகாப்பு ஒன்றியம் 732 
அனைத்துலகத் தேதிக்கோடு 733 
அனைத்துவர்ப்பு உயிர்கள் 735 

அனேரஃபிலிஸ் 738 

அஜூஸ்கிஸ் கோய் 738 

தடுப்பு முறைகள் 7309 

நோய் அடைவுக் காவம் 728 

நோய் அறிகுறிகள் 728 

நோய் அறிமுறைகள் 739 
நோய்ச்கூற்று மாற்றங்கள் 739 
பன்றிகள் 738 
பாதிக்கப்படும் கால்நடைகள் 728 | 

அஸ்க்காரீஸ் 740 

ஆண் புழுக்கள் 742 

உருவமைப்பு 740 
காப்பியல் 742 
ச௫ச்சை 743 .... 

தொற்றும் முறை 7428 
நகரும் முட்டைப் புழுக்களால் ஏற்படும் 
அறிகுறிகள் 742 

தோய் அறியும் முறை 728 
நோய்க்கூற்றியியலும் நோய் அறிகுறிகளும் 7 742 
நோய்த் தடுப்பு முறை 742 

பருவமும் முட்டையிடுதலும் 742 

முதிர்ந்த புழுவால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் 742 
முட்டைகள் 741
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வாழ்க்கைச் சுழற்சி 741 

அஸ்கிளிபியாடேசி 743 

பொதுப்பண்புகள் 743 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 745 

மகரந்தச் சேர்க்கை 742 

அஸ்ட்டட்டின் 745 

அஸ்ட்ராஞ்சியா 746 

அஸ்ட்டிராய்டியா 747 
ஆஸ்டிரோபெக்டன் 750 

இனப்பெருக்கம் 753 
உணவு முறைகள் 

ஓடினியா 751 

ஒரியாஸ்டர் 751 

க்ராஸ்ஸாள்டர் 753 
சூழ்நிலையியல் 752 
பண்புகள் 747 ட 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 752 nas 
போர்சில்லனாஸ்டர் 751 

லிங்க்கியா 753 a . ல 

லுரய்டியா 751 ட 
வாய்பாடு 748 Cele te 

ஸோலாஸ்டர் 751. 

ஹீலியாஸ்டர் 751. 

அஸ்ட்டிரியா 753 

அஸ்ட்டி6ரசி 753 

பொதுப்பண் புகள் 753 டட 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 754 ர 

மகரந்தச் சேர்க்கை 754 : 

அஸ்ட்டிரோசோவா 756 கு . 
அஸ்ட்டிரோபெக்டன்: 759 ட ட்ப 

அஸ்ப்பார்ட்டிக் அமிலம் 761 os 

அஸ்ப்பிடோகேஸ்டிரியா 762 5 3. 
அஸ்ப்பிடோகைரோடேசியே 764 

அஸைகாஸ் சிரை 766 

ழ் முனை 967 
பகுதிகள் 7686 

பிறவிக் குறைகள் 769 

ஆக் 771 

ஆக்கநிலை அனிச்சைச் செயல் 772 
அனிச்சைச் செயல், இயல்பு 772 
பாவ்லாவ், இவான் பெட்ரோவிச் 172° . 

ஆக்கவளம் 773 

கண்டறியும் முறைகள் 777 . 
பாதிக்கும் கூறுகள் 775 

ஆக்குதிசுக்கள் 770 - - 
இயல்புகள் 760 ன ரர 
வகைகள் 780 ் unk 

ஆக்குலினா 781 a 

ஆக்சசோல் 782 

ஆக்சம்மைட்டு 762: 

ஆக்சாலிக் அமிலம் 783 

ஆக்சின்கள் 783. 

ஆக்சன் செயல் 784 
செயற்கை ஆக்சின்கள்.. 734 
பயன்கள் 785 eR Bd 
வரலாறு 784 

ஆக்சிளனைட்டு 785 

ஆக்சிஜன் 787 

. 

இயல்புகள் 788 
eGaracdud uwexaet 791). 
கண்டறிதல் 793 aa 
கிடைக்கும் விதம் 787 
தனிம வரிசை அட்டவணையில் நிலை : 787. 
தொழில்முறையில் தயாரித்தல் 788 . 
வேதிப் பண்புகள் 798 ப் த 13 
வேதியியல் பயன்கள் 795 ட - 

ஆக்சிஜன் உப்புக் கனிமங்கள் 793 : 

காரர்பனேட்டுகள் 703 ay 
சல்பேட்டுகள் வகையறா 8014: “5 * 
சிலிகேட்டுகள் 794 ப்ட் டா 
டவ்ஸ்டேட்டுகள் வகையறா 805° 
நியோபேட்டுகள் வகையறா 796. 
பாஸ்பேட்டுகள் வகையறா 796” 
போரேட்டுகள் வகையறா. 800. 

ஆத்சிஜன் ஏற்ற இறக்க வினைகள் 805:.. 2 ன் 
ஆக்சிஜன் gppb 813,251 |. - லு 

ஆக்சிஜன் ஏற்றமுறை 814 ee ot 2 

எலெக்ட்ரான் நீக்கும் முறை ௪15: ் 
எஸ்ட்டர் இடைநிலை 816 ce 
கரிமச் சேர்மங்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் 815 உர் 
நேரிடையான எலெக்ட்ரான்: இடமாற்றம்: 816. 
ஹைட்ரைடு இடமாற்றம் 876 LLY may 

ஆக்சிஜன் gH B19 1 ஆம் ௮... 
ஆக்சிஜனுடன் உண்டாகும் சேர்மங்கள் 132 

ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பிகள் 5609 ' -:-5 

ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் 254" த 

ஆக்சைடுகள் 820 rhi க ட்ட ட் 

ஆக்சைடு வகைக் கனிமங்கள் 821 151...” 

அய்டிராக்சைடு 9.22 ் 

தனி.அக்சைடு 822 தத 

பன்மை அக்சைடு 828 

ஆக்சைம்கள் 822 ::; பு. 
ஆக்ட்டா ஹெட்ரைட் 323 ல் டய



ஆக்ட்டினைடுகள் 826 

தனிம வரிசை அட்டவணையில் நிலை 826 

பொதுப்பண்புகள் 827 
ஆக்ட்டினோப்போடா 828 
ரேடியோலேரியா 828 
ஹீலியோசோவா 828 

ஆக்ட்டினோமைக்கோசிஸ் 828 
தோய் வகைகள் 829 

இடுப்புக் குழியில் நோய்க்கூறு 829 
கழுத்து முகப்பகுதியில் நோய்க்கூறு 8.29 

மார்புக் கூட்டில் நோய்க்கூறு 829 
வயிற்று அறை நோய்க்கூறு 429 

ஆக்டினோமைசீட்ஸ் 630 
சில குடும்பங்களின் பொதுப்பண்புகள் 831 

ஆக்ட்டீனியம் 624 - ne 
தனிம வரிசை அட்டவணையில் நிலை 824. 
பிரித்தெடுத்தல் 4.25 . 

. ஆக்ட்டேன் எண் 832 
டெட்ரோமெத்தில் காரீயம் 822 

ஆகாயத்தாமரை 832 
பொதுப்பண்புகள் 833 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 833 

ஆகைட்டு 834 ் 
ஆங்கரைட்டு 836 

ஆங்கிலக் கால்வாய் 836 
'ஆங்கிலசைட்டு 837 

ஒளியியல் பண்பு 838 
கனிமப்பினவு 837 
கிடைக்கும் விதம். 838 
பயன் 830 

ஆச்சாமரம் 638 

சிறப்புப்பண்புகள் 828 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 8409 

ஆட்டர் இழுவலை 840 BS 
ஆட்டினத் துணைப்பொருள்கள் 843 

இறைச்சி 844 
உரம் 844 

கம்பளி 443 
கேசிங் 845 ட ௯ 
தோல் 444 : 
பால் 844 ன 
மயிர்கள் 84௪ ் 

வெள்ளாட்டின் துணைப்பொருள்கள் ன 
ஆட்டுக்கால்கொடி 845 

" சிறப்புப் பண்புகள் 845 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 845 
ஆட்டுத்தோல்' வகை 149 ்.் 
ஆட்டுப்பண்ணை 846 . 

ஆட்டு மான் 647 

கோரல் 849 . 

rf 

oy ve 
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சீரோ 848 
டேக்கின் 850 

ஆட்டோ சுழற்சி 850 
எதிர்பலிப்பு விதிகள் 850 . 

கோள ஆடி 850 
சமதள ஆடி 850 

பரவளைய ஆடி 851 

ஆட்டோ ஹான் 654 

ஆடம்சியா 855 

ஆடம்ஸ், ரோஜர் 856 

ஆடலை 856 

" சிறப்புப் பண்புகள் 856 
பொருளாதாரச் சறபபு 856 

ஆடவை 857 

ஆடாதோடை 858 

சிறப்புப் பண்புகள் 858 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 859 

ஆடி 860 

ஆடியான் 86॥ 

ஆடுகள் 863 

அயல்நாட்டினங்கள் 

ஆல்ஃப்ஸ் இனம் 864 
சானன் 864 

டோகன்பர்க் 864 
நியுபியன் 864 

இந்திய வெள்ளாட்டினங்கள் 864 

இனப்பெருக்கம் 865 
உஸ்மானாபாடி 864 

காடி, சம்பா 864 
காஷ்மீரி 864 
கொட்டில் வசதி 865 
GID 864 
,தவனமுனறை 865 
நாட்டின ஆடுகள் 865 
நோய்கள் 865 
பார்பாரி 864 
பாலும், பால் கறக்கும் முறையும் 468 
பீடல் 864 
மலபாரி 864 
மார்வாரி 864 
வங்காள அடு 865 

ஜம்னபாரி 864 
பயன்கள் 863 

வெள்ளாட்டின் இனங்கள் 864 

ஆடுகளில் இருமல் நோய் (உண்டாக்கும் actor 

காலஸ்) ஒட்டுண்ணி 666 : ,



936 

ஆடுதின்னாப்பாளை 867 

சிறப்புப் பண்புகள் 867 
பொருளாதாரச் சிறப்பு 868 

ஆடுவெட்டும் முறைகள் 868 ய கக ட of 
காப்ட்டிவ் போல்ட் பிஸ்ட்டன் 869 | 

மின்சாரம் மூலம் உணர்விழக்கச் செய்தல் 869. 

ஆண்டர்சன், ஆஸ்கர் நிகலேயேவிச் 870 . .. 

கடைக்கும் இடம் 871 

ஆண்டிசைட்டு 871 
ஆண்டு 874 
அண்மை நிலை ஆண்டு 875 

நிருவாக ஆண்டு 975 2. 

பருவ ஆண்டு 874 

பெசன் ஆண்டு 874 

ஆண்டெனுலேரியா 876 

ஆண்தன்மை நீக்குதல் 876 ... 

ஆணகத்தை நீக்குதல் 876 
ஆண் மலட்டுத் தன்மை 876 

ஆண் தன்மை நீக்காமல் மகரந்தச் 

சேர்க்கை செய்தல் 876 

ee 

வெந்நீர், தண்ணீர், சாராயம் அமை " மூலம் : 
-மகரந்தத்தூாளை உயிரிழக்கச் ene 876 
ஆண்மை ஆக்கிகள் 878. , 
ஆணகத்தை நீக்குதல் 876 1 

ஆணகம் 880 

ஆணி அடித்தல் 882 
ஆணின் சிறுநீர் இனப்பெருக்கப் பாதை: 882 \ 

இனப்பெருக்க மண்டலம் 885 ., 

லிங்கம் 885 “ 
விந்து நாளம் 885 
விந்துப்பை 585 
விந்துவடம் 866 

சிறுநீர் மண்டலம் 883 
சிறுநீர்க்கழிவு 885 
சிறுநீர்த்தாரை 884 
சிறுநீர் நாளம் 883 
சிறுநீர்ப்பை 883 
சிறுநீரகங்கள் 885 
௬க்கிலச்சுரப்பி 883 ' 

ஆணொருபாக மலட்டுயிரி 886 

ஆண் பால் திட்டமைப்புகள் 887: 
ஆணொருபாக அமைப்பு 887:., 

பூச்சிகள் 867 
மனிதர்கள் 887 

ஆத்தி 889 re 
Apoyo பண்புகள் 890 * ப 

பொருளாதாரச் சிறப்பு 890. 
ஆதாம் ஆப்பிள் 890 

உட 
ihe 

BUR Ge 

ஆதாளை 890 
சிறப்புப் பண்புகள் 890: 
பொருளாதாரச் கப்பு 8 891” 

ஆதிவாசிகளின் தாவரவியல் 892. 

ஆதொண்டை 893 ச 

சிறப்புப் பண்புகள் 893 
பொருளாதாரச் சறப்பு 894. ் 

ஆந்த்தோசயனின்கள் 895 7: வவட ப 
ஆந்த்தோசயனின்களின், வேதி. அமைப்பு 895: 

ஆந்த்தோசயனிடின். வகைகள் 898 : ் 

ஆந்த்தோசோவா 899. 1 5. 0: 
ஆந்த்தோபில்லைட்டு 902 குத்து 

ஒளியியல் தன்மை 902 ' '” 
கிடைக்குமிடம் 902 
பயன்கள் 902: **- “5 

ஆந்த்ரகுய்னோன் நிறமிகள் 903 ..- 

அலிசரின் 902... oo 
பயன்கள் 904” பட்டய 

ஆந்த்ரனிலிக் அமிலம் 912 a . 
ஆந்த்ராக்ஸ் 912 ost PF 

உணவுப் பாதை வழியாக ‘913 
சுவாசப் பாதையின் வழியாக 913 : 
தோலின் மூலமாக 91/2 ..- 
நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் 913 ; 
நோய்த்தடுப்பு முறைகள் 914. : 

ஆந்த்ராப்பாய்டியா 904 ் 
அணில் குரங்குகள் 906 
இரவுக் குரங்குகள் 906 

அளளையிடும் குரங்குகள் 906: 1 
சிலந்திக் குரங்குகள் 906 : ...... 

வளையவால் குரங்குகள். 906, : ல் 

விதவைக் குரங்குகள் 906 நரன் Lod 

குரங்குகள் 905 ன 

அனுமாள் குரங்கு 906 

சிங்கவால் குரங்கு 907 
நீலகிரிக் குரங்கு 908 
பழைய உலகுக் குரங்குகள் 906 

வெண்டுமைக் குரங்கு 908 . 
வெள்ளை மூக்குக் குரங்கு 908 . 

இறப்புப் பண்புகள் 905 

டாமரின்கள் .905... :-- . 
பபூன்கள் 90867 ~ 
பரிணாமம் 905, 917 

பிரிவுகள் 977, 918 சமல் உ ட்டிக் இட்டு 
புது உலகக்ஃகுரங்குகள் 906: .. .... 
மனித இனம் 911 ததை 
மனிதக் குரங்குகள் 910 cs 

உராங்-உட்டான் 910 

_ கிப்பன் 90 

நட. 

௩ 

dat a® புழு



கொரில்லா 910, 911.. . 

சிம்பன்சி 909 

மார்மோசெட்டுகள் 905 

வகைபாடு 905 

ஆந்தை 914 vo: 

கொம்பன் ஆந்தை (கூகை) 917 
கோட்டான் (சாக்குருவிர் 915 
புள்ளி ஆந்தை 918 
மீன் இன்னும் ஆந்தை (பூமன்) 917 

ஆமைகள் 708 

ஆய்வக நோய்க் கணிப்பு ப 
அமெரிக்கன் டிரிப்பனோசோமியாசிஸ் 6 66 : 

ஆழ்நிலை அனற் பாறைகள் 699: . । 

ஆற்றல் அழியாமை விதி 503 5: 

ஆற்றல் தேவைகள் 587 

ஆற்றல் மாற்றி அடிப்படையில் அமைந்த 
அளவிகள் 521 

ஆஸ்ட்டிரோபெக்டன் 750 

ஆஸ்ப்பிரின் 7 

இடவலச் .சமச்சீர்ச் செயலி அழியாமை. விதி 508 

இடையாழ அனழ் பாறைகள் 699 

இதயத்தசைத் இசு இறப்பு நோய் 476 

இதயத்தசைத் திசு இறப்பு நோய் அறிகுறிகள் 476 

இதயத்தசைத் திசு இறப்பு நோய் சிகிச்சை 476 

இயக்கம் வ் - 

அலைவெண் மானிகள் 472 

இயக்கமும் பயனும் . 
அனுராதாவின் 722 . . 5: 

இயங்கியலும் நோய்க்கூற்றியலும் 
அரைவட்ட இதம்க் கசிவின் 232, 236 

இயல்பான அறுகோணம் 614 

இயல்பு 

அமுக்க' விகிதம் 47 

அரசத்துணி 148 
அல்க்கேன்கள் 255 
அனிலீன 7209 

ஆக்குத் இசுக்களின் 780 ' 
ஆக்சிஜனின் 789 

இயல், வேஇப்பண்புகள் 
அயோடினின் 129 
அல்லீன்களின் 281 

அலுமினியம் 826 
இயற்கையில் கிடைத்தல் 

அருமன் தனிமங்கள் 206 
அல்க்கேன்கள் 259. ன ஏ 

இயற்பண் புகள் ர ன அதை 
அமில: எஸ்ட்டர்கள் 6 

௮.௧-2-118 

. இரட்டைவெட்டு அரம் 162 . 

937 

அமிலக் குளோரைடுகள் 19 

அமில ஹாலைநூிகள் 30 
அல்கீகலாய்டுகள் 249 ட 

இரண்டாம் நிலை அமைலாய்டு மிகை 104 

இரத்தத்தில் அடங்கியுள்ள முக்கெ 
தாங்கல்: முறைகள் 11 

இரத்தத்தில் அமிலழும் காரமும் 12 

இரத்தத்தோடு கலக்கும் அமில எதிர்ப்பிகள் 4 

இரத்தத்தோடு கலவாத அமில எதிர்ப்பிகள் 5. 

இரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவு 12 

இரு அலைக் குறுக்&டு 844 
இரு சமப்பிளவு, அமீபா ச்ச் . 
இருப்பிடம், அல்க்கலாய்டுகளின் 248 
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இனங்காட்டும் சோதனைகள் 
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உயிரின வகைப்பாட்டியலில் பங்கு 101... ..... ஒளியியல் முறைகள் 569 
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ம்டுண்ணியியல் , .. கட்டட அலுமினியம் 326 
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அரகோனைட்டின் 148... கருங்கழுத்தன்னம் 676
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கோட்பாடு 139 

கோடுகளை அளவிடுதல் 574 
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சல்பேட்டுகள் வகையறா : 
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சிம்சன் 98 

இலந்தி 171 ட்ட. 
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பொட்டாள் படிகாரம் 332. 
சைன் அலைவடிவம் 410 :: 

சொல் குறியீடுகள் 87 
சொலிஃயகே 172 
ட்டோக்கார்னலைட்டு 129 

டங்ஸ்டேட்டுகள் வகையறா B05 

டார்வின் 99 . 
டாமரின்கள் 905 
டாயிங் 325. 

டிரையோனிகாய்டியா 710 

டிரையோனிகுடே 710 

டெட்ரோமெத்தில் காரீயம் 832 
டெம்யனோன் இடமாற்றம் 94 
டெொ்மாட்டெபிடே 709 
டெர்மோகெலிடே 7009 
டெஸ்ட்டுடினிடே 706 

டேக்கின் 850 

தங்க மீன் 310 

தடுப்பு முறை cat 
அமீப சீதபேதி 40 

அலைக்காய்ச்சல் 341 

அழுந்து புண் 549 : 
தன்னியலார்ந்த நுரையீரல் 2.60.5 காற்று 476 

சிகிச்சை 477 
நோய் அறி சோதனை 477 
நோய் முதல் காரணம் 477 

தயாரிக்கும் முறை 
அமில எஸ்ட்டர்கள 6 

அமின்கள் 44 

அமெரீசியம் 68 
அல்லீன்கள் 281 

அனிலீன் 720 ் 
தருவிக்கப்பட்ட அலகு முறைகள். 205 - 

' த



தலைமார்புப் பகுதி 
அராக்னிடாவின் 168 

தளக்கோண அலகுகள் 593 

தற்காப்பு முறை 
அழுகுதல் 516 

தற்செயல் பிழைகள் 595 
தன்னியக்கக் கட்டுப்பாடுகள் 81 
தன்னியல்பு கம்பளிப் புரியிழை 4193 
தன் உறுப்பு முறிவு 159 
தன்வயமாதல் 690 

தனி ஆக்சைடு 822 
தனி நிலை அலகு 203 
தனிநிலை அளவுக் கருவிகள் 575 
திடீர் அழற்சி அறிகுறிகள் 494 
இடீர் அழற்சி உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 494 | 

இரத்தக் குழாய் பாதிப்பு 494 
வீக்கமும் உளன்நீர் வடிதலும் 495 

திடீர் அழற்சியின் விளைவுகள் 496 
் சழ்பீடித்தல் 496 
இடீர்க் கணைய நோய் 479 | 

சிகிச்சை 479 
நோய்க்குறிகள் 479 

தண்ணிய நிலை அனார்த்தோசைட்டு 714 
இண்சுவர் வகை அழுத்தக்கலன் 524 
இண்பொருளில் அலை இயக்கம் 387 
இருக்கம் 591 ் 
இருச்சிராப்பள்ளி நிலஇயல் நிலை 181° 
இருச்சிராப்பள்ளி மாக்கல் 781 
இவனமுறை 

ஆடுகளின் 865 
துகள் அளவை அளத்தல் 584 

துகள் அளவுப்பரவல் 587 

துகள் அளவை முறைகள் 586 ்் 

துகள் அளவும் வடிவமும் 585. 

துணைக்கிளையலை தொடங்கல் முறை பகுப்பு 463 
துணைநிலை அலகுகள் 284 
துணைநிலை அளவுக் சுருவிகள் 575 * 
துல்லிய அறிவியல் 02 - 
தேள் 171 : 

தொகுப்பு நிலை அறிவியல் 609 
தொகுப்பு முறைகள் 

அல்க்கைன் 261 

அவுரிநீலம் 482 தி 
தொட்டி வடிவ அழுத்தமானி 524... |. 
தொடர் அமைப்பொற்றுமை 100 
தொழில்முறையில் ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் 788 
தொழிலக எந்திரமயம் 85 :.. . 

தொற்றும் முறை : 
அஸ்க்காரீஸ் 743 

நகரும் மட்டைப் புழுக்களால்... ஏற்படும் 

அறிகுறிகள் 741 

941 

நோய் அறியும் முறை 743 
நோய்க் கூற்றியலும் நோய் அறிகுறியும் 748 

- நோய்த் தடுப்பு முறை 742 
பருவமும் முட்டையிடுதலும் 742 
முட்டைகள் 741 

, முதிர்ந்த புழுவால் ஏற்படும் 
அறிகுறிகள் 742 
வாழ்க்கைச் சுழற்சி 741 

நச்சுணவு 478 
அறிகுறிகள் 478 
சிகிச்சை 478 

நடைமுறை அமுக்கவிடுதம் 47 
நம்நாட்டின் (இந்தியநாட்டு) வெள்ளாட் 

டினங்கள் 864 

உஸ்மானாபாடி 864 

காடி, சம்பா 864 

காஷ்மீரி 864 
சூர்தி 864 
நாட்டின ஆடுகள் 865 
பார்பாரி 864 
iw 864 
மலபாரி 864 
மார்வாரி 864 
வங்காள ஆடு 865 

ஜம்னபாரி இனம் 864 
நரம்பு உயிர் வேதியியல் 671 
நாட்பட்ட அழற்சியின் காரணங்கள் 406 
நாடோடி அல்பட்ராஸ் 271 

நாணயத்தொகுதி வடிவமைத்தல் 80 
நாவி 171 
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 666 
நிணநீரக நுண்மணிக்கட்டி 229 

திமோனியா காய்ச்சல் 477 
இி௫இக்சை 477 
தநோய்க்குறிகள் 477 
விளைவுகள் 477 

நிருவாக அண்டு 875 
நில அதிர்ச்ச அலைகள் 396 
நிலக்கரியைச் சிதைத்துக் காய்ச் வடித்தல் 244 

நிலப்படம் தயாரித்தல் 566 

நிலாவில் இடைக்கும் அனார்ந்தோசைட்டு 714 
நியூட்டன் வளைவுகள் 347 
நியோபேட்டுகள் வகையறா 796: 
நிலை அலைகள் 390 
நிலைப்புத்தன்மை 

அல்லீன்சளின் 282 
நீர்மத் தம்ப அளவிகள் 518 . 
நீர் வெளியேற்றத்திற்குச் தடுப்பாக இருப்பவை 4 439 
நீள்கன்மை கொண்ட அளவி. 519. க 
நுண் சாட்டைத் தேள் 170 

நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் 913 

©
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அண்பகுப்பு-சிற்றளவு பகுப்பு முறைகள் 579 
நெய்த அழுந்தலாடை 547 
நேர்கோட்டு உந்தம் அழியாமை விதி 503 

நேர்முக அலைவெண்குறிப்பேற்றி 461 
நேர்முக அளவை முறைகள் 595 

நேர ஆய்வு 334 
நேரிடையாக எலெக்ட்ரான் இடமாற்றம். 816 

நேரிலா பிணைப்பி 468 
நேரிலா மிகைப்பி 467 ர ரர 
நதொய்ம (கூழ்ம) அரைப்பு அலை 588 

நோய் அறிகுறி 
அரிக்கும் இரைப்பை அழற்சி 175 

நோய் அறிதல் 
அல்க்காப்ட்டோன் நீரிழிவு 251 

நோய் உண்டாதல் 
அமெரிக்கன் ட்டிரிப்பனோசோமியாசிஸ் 65. 

நோய் உறுதிப்படுத்துதல் 
அன்ட்டிங்௪ன் தாண்டவம் 672 

நோயின் அறிகுறிகள் 
அமீப சீதபேதி 38 
அல்ப்பர் நோய் 268 

நோய்க்குக் காரணம் 
அல்ப்பர்நோய் 268 

நோய்க் குறிகள் 
அரிவாள் அணுச்சோகை 137° 
அலைச்காய்ச்சல் 340. be ws 

அன்ட்டிங்டன் தாண்டவம் 671. ட 

நோய்க் குறியியல் 
அரிவாள் அணுச்சோகை 186 

நோய்க் கூற்றியியல் '. - 
அமினோ அமில Bley 37 - 

நோய் கண்டறிதல் 237 .-. | ட்ட 
அரைவட்ட இதழ்க் கூவு 237. 

நோய்கள் 
ஆடுகளின் 865 

நோய்த் தடுப்பு முறைகள் ete . 
அமெரிக்கன் ட ிம்பனொகோழிலாகிஸ், 67 
ஆந்தீராக்ஸ் 914. . 

நோய்த்தன்மை 
அமெரிக்கன் ட்டிரிப்பனோசோமியாடிஸ் 65 

நோய்நிலை த 
அலைக்காய்ச்சல் 340 , 

நோய் பரவல் 

அமீப சீதபேதி 39 

ட நே 

படம் 

நோய் வகைகள், ஆக்ட்டினோமைக்கோ?ஸ்' 829 : 
இடுப்புக் குழியில் நோய்க்கூறு 829 

. கழுத்து முகப்பகுஇயில் நோய்க்கூறு. 829. . 

மார்புக் கட்டில் நோய்க்கூறு 829, 

வயிற்று அறை நோல்க்கது 829 . ~ த ட . j 
பகுஇகள் 550 வ 

அள்ளுவாளிகளின் 550 
அஸைகாஸ்சிரையின் 766 

படிக ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அளவிகள் 522 

படிமங்கள் 77 
படிமம் உருவாக்கல் 78 
படிவுப்பாறைகள் 192 

படுக்கைப் புண் 524 

பண்புகள் 31 

அமிலஹாலைடுகள் 31 : 

அமினோ அமிலங்கள் 35 

அமெரீசியம் 69 

அருமண் தனிமங்கள் 207 

அஸ்டிராய்டியா 847 

பணி அமைப்பு மற்றும் செய்முலை an 335 
பணி எளிமையாக்கம் 224 ர 
பணிப்பட்டியலிடல் 244 . 
பணியாளர் 336 ் ட 
பதனிடல் கூறுபாடுகள் 326 .., 
பதனிடல் செய்முறை 325 : :. ட் 
பபூன்கள் 908 

பயன்கள் 6 

அமில எஸ்ட்டர்கள் 6 

அமிலக் குளோரைடுகள் 19 

அமிலக் குளோரைடுகள் 20 : 

அமிலஹாலைடுகள் 31 — 
அமினோ அமிலங்கள் 45. 

அமெரீசியம் 609: 

அயோடின் 132. பச 
-அருமண் தனிமங்கள். 207 ' ச | 
அல்கீகாலாவப்டுகள் 250 

அல்க்கைல் ஏற்றம் 261 

அலுமினியம் 331 
அலையியக்கம், பாய்மங்களில் 2. ் 

- அவுரி நீலம் 483 roe 

அளவு சுருக்கல் 584. 
அனார்த்தோசைட்டு 716 :-,.... 
ஆக்சின்கள் 785 ட்ட 
ஆடுகள் 863 --: . ் 
ஆந்த்தோபில்லைட்டு 902 
ஆந்த்ரக்குய்னோன் நிறமிகள் 90.3 

கு 
பயிரிடும் மூறை உட) pte tee 

அமுக்கிளாக் எங்கு 56 
அலரி 308 

அவரை 479 

அவோகாடோ 483 ' ரர. 

அறுகம்புல் 626 ட ட வென வட 

அன்னாசி 678 ன் ர. 

பரப்புகளை அளவீடுதல் 573 «: ட் 

பரம்பரை வழி அமைலாய்டு மிகை 104 

பரவல் 2 * 

அமில அனற்பாறைகளின் 2 .' 

அரகோனைட்டின் 148 : 

அருவிகளின் 208 

பரவளைய ஆடி 851



பரவும் முறை ஸ், 
அலை காய்ச்சலின் 240 . 

பரிணாம அமைப்பொற்றுமை 100 
பரிணாமம் 905. . , 

பருமனறி பகுப்பு 568 
பருவ ஆண்டு 112, 874 

பல்வடிவம், அரத்தின் 162 ; ... 
பல்வளைய அரோரமாட்டிக். ஹைட்ரோக் 

கார்பன்கள் 247 

பலபடியாதல் 254 

ப வடிவ அழுத்த மானி 548 

பவளச்சுதையப் பாறைகள் 184 
பவுக்கிள் 423 
பளப்பளப்பான அரிவாள் மூக்கன் 189 
UDma 35 299 ் 

பறவைகள் 604 

பன்முறைப் பிளவு 42 
பன்மை ஆக்சைடு 822 

பாகுத்தன்மை (பிசுப்பு) 591 

பாப்பஸ் தேற்றங்கள் 575 , 
பாய்மப் பொருளில் ஒலி அலைகள் 389 
பார்வை நரம்பின் பாதை”213 :- 

ட 

பார்வைப் பரப்பை அளக்கும் முறைகள் 226 
பார்வை பொருந்தும் இடம் 222 
ஃபார்ட்டின் பாராமானி 540 . 

பால்ப்பிகிரேடா 162... 

பாலூட்டிகள் 605 

பாலும், பால் கறக்கும் முறையும் 965. 

பாவ்லால், இவான் பெத்ரோவிச் .771 
பாவிப்புப் படிமங்கள் 71 
பாறைக் குழம்பு படிகமாதல் 667 

பாறைக் குழம்பு ,விரிதலால் வேறுபடுதல் 
முறை 689 

பாறைக் குழம்பு வேறுபடுதல் 689 
பாஸ்ஃ2பேட்டு இயங்கும் முறை 75... ..: 

ஃபாஸ்ஃபேட்டுகள் வகையறா 796 

_ பிணிதீர்க்கும் முறை 341 ' 
பிரச்சினைகள் 76 டட 

பிராஸ்ஸ்டெட்-லவரி கொள்கை 27 

பிரித்தெடுத்தல் ' ் 
அருமண் கனிமங்கள் 206 . 
அல்க்கலாய்டுகள் 249 

அலுமினியம் 428 
ஆக்ட்டாஹெட்ரைட்டு 825 

பிரித்துணா்திறன் 119 
பிரிவுகள், அளக்கையியல் 552 

புவிப்புற அமைப்பு அடிப்படையியல் 
களத்தன்மை அடிப்படையில் 
செயல்முறை அடிப்படையில் 
கருலி அடிப்படையில் 

ஃப்ரீஸ் இடமாற்றம் 93 
ஃபிரிடல் - இராஃப்டஸ் விணை 437 

ஃபிரெனல் இரட்டை ஆடி 345 

ஃபிரெனல் - இரட்டைப் பட்டகங்கள் 445 

ஃபிரெனல் என் 348 

பில்லட் பிளவு வில்லை முறை 346 
பிளாட்டிஸ் டொ்னிடே 
பிளாஸ்மா புரதம் 667 

பிற கலவி நோய்கள் 230 
பிறவிக் குறைகள் 769 
பின்னுடல் 768 
பின்னுறு கனிமங்கள் 704 
பின்னாட்டத் தத்துவம் 532 

பினகால் - பினகலோன் இடமாற்ற வினை 89 
பீலோமெடூ£டே 708. 
ஃபினைல் சாலிசைலேட்டு 9 
அது உலகக் குரங்குகள் 906 

அணில் குரங்குகள் 906 

. இரவுக் குரங்குகள் 906 
ஊளையிடும் குரங்குகள் 906 

வளையவால் குரங்குகள் 906 

விதவைக் குரங்குகள் 906 

புதைபடிவங்கள் 183 
புரட்டும் வகை அரைப் பாலை 221 

புரைமை 592 

பூரையுடலிகள் 604 

புலிச்சிலந்தி 177 
புழுக்கள் 602 

புள்ளி ஆந்தை 918 

புளுரோடைரா 706 
புற அலையெழுச்சிகள் 397 
பெசல் அண்டு 874 
பெண்போலி அலித்தன்மை 424 

- பெயரிடும் முறை 256 
பெரிபெரி நோய் இதயம் 476 

சிகிச்சை 476 
நோய்க்குறிகள் 476 

பெருந்துளையுள்ள ரெசின்க௧கள் 119 
பென்சாயில் ஏற்றம் 19 

பென்சாயில் குளோரைடு 79 

பென்சில் - பென்சிலிக் அமில இடமாற்றம் 90 

943 

பென்சினாய்டு அற்ற அரோமாட்டித் தொகுதிகள் 
248 

பென்சீன் கருக்கள் இணைந்த சேர்மங்கள் 247 
ஃபெலாஞ்சிடா 174 
பேரியான் அழியாமை கி 506 
பேழை மீன் 512 
பொடிப்பால்ப்பி 74 
பொது அயனசலனம் 177 
பொது அயனிக் குணங்கள் ரீக்க 
பொது அரோமாட்டிக் பண்புகள் 345 .
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பொது அறிவு அடிப்படை 80 
பொதுப்பண்புகள் : டல 
அமில நீரிலிகள் 22 

அர்ட்டிக்கேசி 138 பப்ப 

அருமண் தனிமங்கள் 207 

அரைநாணுள்ளவை 216 

அல்மேசி 275 

அழுத்த மின்சாரம் 544 

அன்னோனேசி 679 

அனகார்டியேசி 682 

அஸ்களிபியாடேச 743 

அஸ்ட்டிரேசி 753 ் 

ஆக்ட்டினைடுகள் 827. : 
ஆகாயத்தாமரை 823, * 

பொருளாதாராச் சிறப்பு 57: 
அழுக்கிளொக்கிழங்கு 57 
அர்ட்டிகேசி 737 Ot 

். அரசமரம் 152 : 

அரத்தை 759 ஸர 

அரிசி 777 உல் 
அருநெல்லி 200 கல் 

அல்மேச) 275 கலி ட 

அல்லி 278 aici 

. அலரி 578 

அவரை 479 

அவுரி 481 ma 

அவொகாடோ 483 : 

அழிஞ்சில் 504 
அறுகம்புல் 628 

அன்னாசி 679 

அன்னோனேசி 680 :: 

அனகார்டியேசி 682 

அஸ்க்கிளிபியாடேசி 745 

அஸ்ட்டிராய்டியா 752 

அஸ்ட்டிரேசி 754 :. , 

ஆகாயத்தாமரை 834 

ஆச்சாமரம் 839 28 

ஆட்டுக்கால்கொடி. 845 | 

- ஆடலை 856 
ஆடாதொடை 859 
ஆடுதின்னாப்பாளை 868 

. ஆத்தி 890 
ஆதாளை 891 

ஆதொண்டை 894 :- 5 

பைக் கார்பனேட் முறை சமன்பாடு 17 

பொடோகோடேட்டா 771: : es 
போர்சில்லானாஸ்டா் 171 வடட ட டு 

போர்டான் சுருள்வில் அழுத்த அளவி ‘BIS: 

போரேட்டுகள் வகையறா 800 -.: : 

போலித்தேள் 177 “'% te es ன 
மகரந்தச் சேர்க்கை 745, 754 - : 

மட்ட அளக்கை 510 

மரபுவழி நோய்கள் 37 ~ 
மருத்துவ முறை 672 : 
மறைமுக அளவை முறைகள் 595° 
மனித இனம் 917 

பரிணாமம் 911 

பிரிவுகள் 911, 972 : * 
மனிதக் குரங்குகள் 910 ' 

உராங்-உட்டான் 910 

கிப்பன் 910 டட 
கொரில்லா 910, 911 ன் 
சிம்பன்சி 909: 

மாசான் சட்டம் 109 

மாசுறுதல் 690 

மார்மோசெட்டுகள் 905 

மாரடைப்பு 475 

சி௫ச்சை 475 ஸ் 
தோய்க்குறிகள் 475 

மாற்றுநோய் நிர்ணயம் '672' ‘Se 
மிஞ்சிய ஊட்டமடைதல் 199 . 
மியூத்தன்மை அழியாமை விதி-506 : '' 
மின் இயந்திரப் பிணைப்பு 541. ”* 
மின்காந்த அலைகள் 397 ,. 1ஈ.ப்1 

மின்சாரம் மூலம் உணர்விழக்கச் செய்தல் 6 869. 
மின்தடை ஆற்றல் மாற்றி அமைப்பு 521: 

மின் தூண்டல் ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அல் 
அளவிகள் 522 gov பட 

மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றி அழுத்த அலிகள் ane 
மின்மண்டலத்தில்' அயனிகள் 124: 

மின்முனைக் சுவர்ச்சி மூறை 39:11: 2 
மின்பகுப்பு, மின்பகுளி கடத்து Bae 1 140 
மின்வேதிப் பகுப்பு முறைகள் 570 : பு 
மின்னியல் அலகுகள் 592 vo ஒலர 

மின்னேற்றம் மாற்றுச் செயலி அழியாமை விதி 508 
மீட்பாக்கம் 159: ட ர ரர ws 
மீன்கள் 603 :::. , ் வட வடட வ 
மீன் தின்னும் ஆந்தை (மன்), a7 aig 431 பப 
மீன்வழி ஆண்டு; 118 ன ர ர 

முதுகுத் தண்டுடையவை 603... ௨ வட 
முதுகெலும்பற்றவை 603 ee D co 
முதுமை மனமமுக்கம் 266 . ட் 
முப்பருமான ஒளிப்படத் தட்டுகள், 340. 

முழு அலை 417 adh pe ௪ 

மூள்தோலிகள் 603 து 
முன்னுடல் 168 
முன்னுயிரிகள் 603 இ 

மூச்சறைத் தமனி உள்ளெறிகை டு 
அறிகுறிகள் 476 3" 
சிகிச்சை 476 இ 
நோய் முதல் நாடல் 47611: Loe eS 

a மருந்துகள் 476 ட ரு.



மூச்சுக்குழல் இறப்பு 475, 477 

மூலக்கூறு அக இடமாற்றங்கள் 87, 

மூளியன் 314 
மெத்தில் சாலிசைரேட் 7 

மெல்லுடலிகள் 603 
மென் அமிலங்களும் மென்காரங்களும் 29 

மென்கிரந்தி 229 
மென்சுவர் வகை 584 

மென்தகட்டு அளவி 520 

மென்படலங்களில் வண்ணங்கள் 347 

மென்னீராக்கம 1109 

மேக் எண் 60 

மேல்கோண்டுவானா பகுதி 178 

யங் ஆய்வு 444 

ரெசிதியூலே 173 
ரேடயோலைரியா 828 

வாபிரிந்தோ டாண்ட் இருவாழ்விகள் 707 

விங்க்கியா 751 

லாயிட்ஸ் ஒற்றை ஆடி முறை 586 

லூய்டியா 751 

லூயிள் கொள்கை 28 

லெப்ட்டான் அழியாமை விதி 505 

வகைகள் 

அமினோ அமிலங்கள் 33 

அமீன்சகள் 44 

அமுக்கி 48 
அயனிச் சமனினில 115 

அரகோனைட்டு 148 

அருவிகள் 213 

அரைப்புலக்குருடூ 223, 224, 225 

அல்லாய்சைட்டு 271 

அல்குல் அழற்சி 502, 504 

அழுகுதல் 514, 516 

அழுத்தக் கொப்பறை 535 

அளவுக் கருவிகள் 575 

ஆக்கு இசுக்கள் 789 

வகைப்பாடு 

அமில அனற்பாறைகள் 4, 3 

அரைநாணுள்ளவை 217 

அரைப்பாலை 221 

அல்க்கலாய்டுகள் 248 

அலைக்காய்ச்சல் 344 

அனாப்சி_.॥-708 

ஆந்தரப்பாய்டியா 905 

வடிவமைப்பு 

அழுத்தக்கலம் 533 

அழுத்தக் கொப்பறை 54 

வ.ன்.னத்துப் பூச்சி மீன் 314 

வரிக்கெண்டை 814 

் வரலாறு 
அமிலமும் காரமும் 26 

அலகு குத்தல் 291 

a He 2- 60 

ச 

அலைக்காய்ச்சல் 339 
அளக்கையியல் 551 
ஆக்சின்கள் 783 

வரிசை முறை 223 
வரைபடவியல் 266 

வளைபரப்பு கணித்தல் 574 
வவய ௨உருளிவகை அரைப்பாலை 221 
வளையமா க்கல் 244 

வல்கிரந்தி 2209 
வாய்பாடு 749 

வாயில்லாச் சாட்டைத் தேள் 170 
வாழ்க்சைச் சுற்று 143 

வாழ்க்கைச் சூழல் 84 

வானியல் அளக்கை 565 
வியன் தன்மை அழியாமை விதி 507 
வில்லியம்சன் ஈத்தர் தொகுப்பு 260 
வில்மரா் 98 

விலங்கெங்கள் அற்றுப்போவதற்கான 
காரணங்கள் 605 

விலங்குகளில் அரும்புதல் 204 
விழிவெண்படலத் தோற்றம் 147 

விளக்க அறிவியல் 609 
வீச்சு மிகுந்த அலைகள் 396 
வீச்சைப் பிரித்தல் 246 
வெடித்தல் சிதைவு எந்திரம் 588 

வெப்ப அயனிகள் 123 

வெள்ளாட்டின் இனங்கள் 864 
வெள்ளாட்டின் துணைப்பொருள்கள் கக் 

வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் 188 
வெளி உமிழ்வு அனற் பாறைகள் 699: 
வெஸ்ட்டன் 472 

வேதிப் பண்புகள் 
அமில எஸ்ட்டர்கள் 6 

அமில குளோரைடுகள் 19 

அமில ஹாலைடுகள் 40 

அல்கக$ன்கள் 253 

அல்ககேன்கள் 258 
அனணிலீன் 730 

ஆக்சிஜன் 792 

ஸ்க்கார்ப்பியோனாய்டியா 172 
ஸ்ப்பைரேன்கள் 283 

ஸோலாஸ்ட்டர் 751 
ஹாஃப்மன் இடமாற்ற வினை 90 
ஹாலண்டு, ட்டி, ஹெச் 178 

ஹீலியாஸ்ட்டர் 751 

ஹைட்ரைடு இடமாற்றம் 816 
ஹைட்ரோ அம்மோனாலி?ிஸ் 34 

ஹீலி3யாசோவா 878 

ஹேடன் கோள் காட்சியகம் 64 

_ஹைடிஞ்சர் வளைவுகள் 548 

ஹைடிராக்சைடு 822 

ஹோமோஜென்ட்டிரக் அமிலம் 251 

வி





, கலைச்சொற்கள் 
இரண்டாம் தொகுதி ] 

கணிபொறி ஆக்கம் 

அக ~ Internal 

NS HAowauipsHact - Internal surges 

அக அழுத்தம் - laternal pressure 

அச அழுத்தம் - Internal reflection 

அக ஒட்டுண்ணி - Endoparasites: ™ 

அகநிலை - $00)601146 

அகப்பிளாசம் - Endoplasm (Endosarc) 

அகப்பெருக்குத் தசைகள் அல்லது இறுநீர்ப்பை 

யின் சுருக்கு 'தசைகள் Spincter of bladder or 

internal spincter 
அசுல் விற்சுருள், சுருளி - Spiral spring 

warts - Latitude , 

அகன்ற முட்டைவடிவான - Broadly ovate 

அச்சலைவு - 14018110௦0 

அச்சிட்ட தாள் - Printed paper |. 

அச்சுக் கட்டகம் - 1010 

warner — Axes . 

அச்சுக் கம்பிகள் - &௧18] rods 

அச்சுக்கோணம் - Axial angle 

அச்சுக்கோள் - ,௧௩௦51(316 

அச்சுத் தண்டு - 51211 

அச்சுத் தளம் - ௩1௨1 plane 

அச்சொன்றிய - Coaxial 
அச்சொன்றிய தொடர்கள் - Coaxial lines © 

அசும்பு - 0௦26 ் 

அசைகாஸ் கண்டம்- 29208 1௦06 

அசைகாஸ் மொட்டு - Azygos knob 

அசைவு ஆய்வு - Motion study 

அசைவு, நேர ஆய்வு - 14௦11௦0 கறம 4106 500] 

அட்டர்பர்கு வரம்புகள் - Atterberg’s limits 

mrtg - Density © 

அடிஇணைவடிவப் பக்கம் - 1985௨] pinacoid - 

அடி ஒட்டிய நிலை - Basifixed 

அடிக்கோள் - கரப0ம ~ 
அடிக்கோளியல் - Axiomatics 

அடிக்கோளியல் முறை - கக1௦02(1௦ விபி. 

A+B-2-60 

அடித்தளச் சூல் அமைவு - Basal placentation 

அடித்தோல் அடுக்கு - Dermis 

அடிப்படை (wiry அளவையியல் - 10103] 

(traditional) logic 
- அடிப்படை ஆக்குதசு - ரோ௦யறம் meristem 

அடிப்படை இழை - 19856 or foundation yarn 

Aipiiventy nip - Fundamental error 

அடிப்படை மெய்க்கூற்று - Basic premises 

அழிப்பு - கே 

அடிமனை, படல் - 088515 

அடிமானங்கள் - 17014311005 

APsaracystot - Laminated 
அடுக்கு அமைந்த அனற்பாறைத்தொகுதி - Layered 

igacous complex 

அடுக்குப் THOM ucrFud - Litho stratigraphy 

4G46.09 - Superposed 

அடுக்கோட்டம் 1,801௨௦ 11094 

அடுத்த ௨ச்சிக்கடத்தல் - Successive transits 

அடைஇணைப்புப் பொருத்திகள் - 010%6 4120265 

அடைக்கூடு அடைப்பிகள் - கோயம்ேே6 seal 

அடைத் துகள் - 0ே%6 ற3ா(10165 

அடைப்பிதழ் - வல 

அடைப்பிதழ் அமிழ்த்திகள் - Valve arresters 

அடைவலயம் - 085164 

அண்டக் கோளங்கள்-122 Follicles 

அண்ணீரகப் புறணி - Adrenal cortex 

அணிக் கோப்பு - 181106 

அணிக் கோப்புப் புள்ளி - Space lattice. 

அணிக்கோவை ஆற்றல் - 181106 612723 

அணிவரி அகேட்டு - Banded agate 

அணிவரிப் பாறை-1௨௩மேம் 6155 

அணுக்கருக்காந் த உடனிசைவு - 141401687 magnetic 
resonance ப 

அணுக்கரு விரும்பி - 111௦160016 

அணுக்கட்டு எண் :- &100010113 

அணுப்பிளவுத் தடத்தால் iii - fission 

track dating
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அணுப்பிளவு descr - Atomic fisson 

அணைக்கப்படுதல் - Extinction 

அணை சுருணை - நத winding 

அதி ies gereno - Ayperchlorbydria 
அதிநுண்ணுயிர் - Virus 

அதிமைய விலக்கு முறை - 17178-0501217023] 

அதிர்ச்சி - 5000 

அதிர்ச்சி Hind - Antiknock 

AST DD wipe - Chroism 

அதிர்வி - Vibrator 

அதிர்வு - 108110 

அதிவளைய - Hyberbolic . 

அப்பாலை அளவையியல் - Transcendental logic 

MGAS - Vega. 
அபிரகத் தொகுது - Mica group 

அம்மோனியாவாற் பகுப்பு - Ammonolysis 

அமில அளவியல் - Acidimetry 

அமில அனற் பாறைகள் '-' &௦101௦ 126008 rocks | 7 

அமில ஆக்சைடு - Acidic oxide 

அமில எதிர்ப்பிகள் - தறம ௨௦005 
அமிலப் பாறைக்குழம்பு - ௦01௦ magma F 

ie-srpéert. - Acid-base indicator. 

அமில-காரச் சமன்பாடு «= Acid base balance , 

அமில BDenacy - Acidosis _ ன 

அமிலமிகைவு மூச்சு - Acidoditic breathing 
அமிலவலிவு - &0101137 

அமிழ்கோணம் - Dip .- 

அமிழ்த்தி - Suppressor _ 3 அடர 

அமினோ அமில நீரிழிவு - Amino aciduria 

அமீப இயக்கம் - Amoeboid movement . 

அமீப தோலழற்சி « Amoebic cutis ் 

அமீப வயிற்றுளைவு - &௫௦0610 dysentry 

, அமீபாளின் உறைவடிவம் - Amoebic cyst _ 

அமீன் நீக்கம் - Deamination - 
அமீனேற்றம் - இறாம்றக1ம0 . 

அமுக்கிய - Compressed tee 

Ayden gcd - Incompressible flow |. ் 
அமைதியான குணம் - 2015 பம தணட த 
அமைப்பு - Construction தை எலு 
அயணி - Ton Be yg? ச இ a 
அயனித்தனிப்படுத்தும்' ் "விளைபொருல் - ‘Separa- 

ting agents «°° > 
அயனிப் பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை் - Ton exchange 
chromatography 

அயனிப் பரிமாற்றி - Ion exchanger 

ae 

அபயனிப்பிணைப்பு 5 1001௦ 6000 

அயனியாக்கும் மின்னழுத்தம் - 1001581100 potential 

..அயனியாதல் - 10015211௦0 

அபனியாதல் மாறிலி - lonisation consiant 

அயனி வினைகள் - 1001௦ reactions 

அயோடின் அளவியல் - 1௦01061037 

Aomacr - files 

7DUS gens - Hacksawing | - 

அரமீன் - File fish யப்பட்ட 

அரிக்கக் கூடிய - Corrosive 

அரிதாரம் - Orpiment 

அரிப்பு - Etching ப எட 

அரிப்பு - Erosion. ;) i 
அரிய யிரினங்கள் - ‘Rare species 

. அருகிய கனிமம் - Accessery mineral 

அருகிவரும் உயிரினங்கள் - 13008௦2616 species 

அருமண் உலோகங்கள் 2 Rare earth metals 

அருமணி - Gem h MabPe 

அருமணியியல் -' ஊோர௦1௦ஜஐு '” --!:-.. 

அருவிகள் - 97218772118 an 
அரை அசைகாஸ் ~ Hemi azygos 7 ௬70 5 

அரை அல$கள் . 118] beaks sie gs 5 
HOT BOON சமச்சீர்மை - Half wave symmetry * 

அரை அலைதிருத்தி - Half wave ‘Tectifier 

அரை அலைநேரம் - “Half-period 

eng 2.y61 — Hemimorphic -° ட் 

அரைஉருவ வகை - Hemimorphic class 

அரைநாணுள்ளவை - Hemichordates ‘ 

அரைப்பட்டக - Hemihedral 2 த 
அரைப்பட்டக. வகை - Hemihedral class ட 

அரைப்பாலைகள் - Grinders, ப 

அரைப்பு ஆலை, கூழ்ம - Colloid ‘mill 

அரைப்புலக்குருடு - Hemianopia. . 

xeoogwatsy -. Inguinal bubo - 

அரைவடிவ - ‘Hemimorphous . - . 

அல்க்காப்ட்டோன நீரிழிவு - Alkaptonuria க 

அல்மாழை, அலோகம் - Non-metal - ce Ne 

அல்லாய்சைட்டு - 1111035146::_ ௨... 

அல்லி இணைந்தபிரிவு - 0௧௭௦062125 a 5 

அல்ஸ்பாக்கைட்டு - &15080116 - 

அல$€ட்டுச் செயற்கூறு: (சார்பு) - Recursive function 

AVG - Beak 

4G - Blade



அலகு கட்டமைப்பு - Blake கனியா 

sugacr - Units 2 2: 5. Mee 

அலகுப் vitae - Unit prism 

somarg sar - Ornamental fish’ ° : 

அலித்தன்மை - - Hermaphraoditism 

அலுமினியப் பதனிடல் அல்லது படிகாரப் பதனிடல் 

Aluminium tanning or alum tanning ் 

அலை அளலி “Wavemeter — 

அலை ஆய்வி - Wave analyser 

அலை Qui Dacr - Oscillators 

அலைச் சுருணை' - 11786 ரம்ப 0102 : 

அலைச்செ லுத்த அமைப்புகள் - Transmission systems 

oI 511 IG) — Group velocity s ட 

அலவைதாங்கி - Breakwaters ' 

அலைதோற்று ஆடை - Armure “ 

- அலைநேரம் - 28004 7 11 

அலைப்பட்டை-அகலத்தேவைகள். (செய்தித் தொடர் 

பியல்) - Bandwidth requirements (Communications) 

அலைடரப்பி - Transmitter 

அலைமாலை - $ற6017ய00 : 

, அலைமானி - 7106 22126 © 

அலைமுகம் - Wave ‘front 

அலைமுறை - 4006 * 

அலைமூறை, மின் - 1-00006 

அலைமுறை, காந்தக்குறுக்கு - TH-mode 

அலைமுறை, காந்த - 11:0006 ~*- 

அலைமுறை; மின்குறுக்கு -' 18௯௦46. 

அலையகம், - 14876 packet = 

அலையியல்பு -  ([75ம1௧4073 

அலையெழுச்9ி அமிழ்த்தி - 3யஜ£ supressor 

அலையெழுச்சி எண்ணி. - Surge counter 

அலையெழுச்சி மறிப்பு - Surge impedance 

அலைவடிவம் - 19/4946 [010 

அலை வட வமைப்புச் சுற்றுவழிகள் - டட ‘shaping 
oN -\ circuits 

அலைவரி விளைவுகள் - Ondule or wave effects .\’- 

அலைவழிப்படுத்திகள் - . Wave guides ர ர Le 

அலைவிம்மல் - 28% | ஈர வி ் 

அலைவியற்றிச் சுற்றுவழிகள் - Oscillator circuits 

அலை விரைவு - 197846 461௦0109: * we 

அலைவு - 08011811௦௩ கண்ணி 8 ௯8 ௫௫ 

அலைவு இயற்றி - 0501118107 ன் 

அலைவுநதேரம், பிரிவேளை -'1எம௦ம்'! -. ate 

<yonn@enir’ - Frequency - we | 

Le 

4 we ye 

Te 
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அலைவெண் எண்ணி :- 171601001௦ 7760060097 601016 

அலைவெண் கட்டுப்பாடு - Frequency control | 

. அலைவெண் குறிப்பேற்றம் - 1160160037 modulation 

அலைவெண் குறிப்பேற்றி - 1160161003 1000118101 

அலைவெண் செவ்வகம் - 11190௧. 

அலைவெண் துலக்குக் கு Bude -Frequency response 

specification 

அலைவெண்-துலங்கல் சம்ப்படுத்தம் - Frequeacy 
response equalisation 

அலைவெண் நிலைப்பு + Frequency stability 

gona zis Usd - Frequency divider 

அலைவெண்் பரவல் - Frequency distribution 

. அலைவெண் ueGarsntib - Frequency polygon 

அலைவெண் பெயர்ச்சி - Frequency shift 

அலைவெண் பெருக்கி - %'ர80ம₹ோ0ர multiplier 

அனலவெண் மா pth - Frequency swing 

gqouGesiruoredilacr - Frequency meters 

ons oeny cy ~ Wave velocity | 

ogee - Quenching . . 

ApS Grummer gre - Fancy rayon yara 

அழகுப்பாணி - Pattern 

அழல் itis’ 
2ip)fA - Inflammation 

அழற்சி நீக்ககள் - கற் inflammatory drugs 

அழுகுதல் - Gangrene | 

AWS Gerry - Septic tank 

AWSS AGSosr - Pressure cooker 

அழுத்த அடைப்பிகள் - 17655006 66813 
அழுத்த அனற்கலம் - Autoclave 

அழுத்த ஆற்றல் வடிவமாற்றி - 8ா65$ம16 transducer 

அழுத்தக்கலம் - Pressure vessel . 

அழுத்தக்காப்பு - $ர6$$015 ற1001 

அழுத்த மின்சாரம் - Piezo - electricity 

அழமுந்தல் - Felting 

அழுந்திய திண்வரித் துணிகள் - Dress face finished 
fabrics 

அழுந்துப்பொருத்து - Press pit 

அழுந்தல் ஒட்டுக்கம்பளித் துணி - 12126. 

அழுந்தல் கம்பளியாடை - 161 ௦1010 

அள்ளிகள் - 560005 i 

அள்ளுவாளி - Grab-bucket . ‘ 

அளக்கப்பட்ட இயல்பு - Property measured 

அளக்கும் துளைவாய் - Metering orifice 

11. 

_ அள த்தல் - 8628ம்...





அனைத்துலக அறிவியல் தொழில்நுட்பச்: Gene 

குழு - CODATAI » Mt 

அனைத்துலகத் தனி, ஆக்க வேதியியல் சுழகம் - Inter, 

national union of pure and applied chemistry » 

அனைத்துலகத் ே தேதிக்கோடு - - International date line ’ 

அனைத்துவர்ப்பு -  Burybaline | 

ஆக்க் - Generating 

ஆக் வளமை - Productivity. . ர ர 

ஆக்கிரமிப்பு - Infection ait, dg Ley ன் ட 4 

ஆக்சிஜன் இறக்கி (௮) ஒடுக்கி - , Reducing agent - 

ஆக்சிஜன் இறக்க மின்னழுத்தம் - $60101100. 

potential 
ot 

ஆக்சிஜன் இறக்கி (அ) குறைப்பான் - ” Reductant 

ஆக்சிஜன் ஏற்ற மின்னழுத்தம் - Oxidation . 
potential af 

ஆக்சிஜன் ஏற்றி - - Oxidant ட . . 

wot fu 

ட் மய 

ஆக்சிஜன் தேவையற்ற ஸ்ட்ரெப்ட்டோகாக்கஸ் ட 

Anaerobic streptococus . 

ஆக்சிஜன் வேண்டாப். பாக்டீரியாக்கள் - Anaerobic’ 

bacteria 

ஆக்சிஜனேற்றம் - Oxidation 

ஆக்சிஜனேற்றி - Oxidising agent . 

ஆக்சி-ஹைட்ரஜன் சுடர் - * Oxy-hydrogen torch 

% “ 

ஆக்டினைடு சுருக்கம் - " Actinide contraction 

. ஆட்கொள்ளும் வலிமை - Impressive _ ் 

ஆட்டர் பலகை - 01167 0087ம் , 

ஆட்டோசோமல் ஒடுங்குநிலை மரபணு - "Autosomal 

் recessive gene ; 

ஆண் கேமீட்டுகள் - Male gametes i 

ஆண்பால் இட்டமைப்புகள் - Sex ‘piebalds “ 

ஆண் போலி அலி த் தன்மை - ‘Testicular feminization 

ஆண்மைநீக்குதல் - Emasculation ட்ட கு 

ஆண்மையின்மை - Impotence’ 

ஆண்மை ஹார்மோன்கள் - Androgens | oo, 

ஆண் லிங்கம், ஆண் go -Penis ட. 

ஆணக இணைநிலை - Syndrous . ் ட ட்ட ் 

ஆணகம் - Androecium at ; sf 

ஆணொருபாகமலட்டுயிரி - “Gynandromorph 

ஆதாயமிக்க விளைச்சல் - - Bconmical yield 

'ஆதார_ மாறி, நிலை மா றி - State variable ba க் - . 

ஆப்பு வடிவ - Sphenoidal 

ity cug.eurres - Curmeate . , 

ஆப்பெலும்பு - 80060010 bone 

ஆப்பெம்லுபுக் குழீவு - 8011 மாக்க 
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ஆம்சுலர் துருவப் பரப்பளவி - Amsular planimeter 

ஆய்வுத் தனிநூல்கள் - 1400278015 ன ரூ 

ஆய்வு நூல்கள் - 19188674811005 

ஆயத்த - 6௧0806 

ஆயமுறைகள் - 83860 of coordinates 

ஆரக்கனம் - 864181 thickness ல்க 

ஆரச்சமச் ருடைய - &௦1100007ற11௦ 

ஆரச் செம்பாளம் - 880181 ர%6 

ஆராய்ச்சி முன் அச்சுப் படிவங்கள் - Preprints. 

ஆல்கஹாலாற் பகுப்பு - Alcoholysis - 

ஆவி மீளக் கொதிக்க வைத்தல் - Refluxing 

ஆழ்கடல் பூந்தோட்டங்கள் - 503106 தகாம்60$ 

ஆழ்கள முறை - Deep litter system 

ஆழ்நிலைக் #7 - Basal ganglia 

ஆழ்நிலச் சரிவுகள் - 0608001106 | | 

xiptisrig..- Depth indicator | 
அழம் அறி கருவி - Fatbometer 

ஆளினரா் = Personnel . 

ஆற்றல் - Energy 
ஆற்றல் sigeir + Energy barrier 
இங்குய்னல் கால்வாய் - 170201081 08081 

இச்சைச் செயல் - 9701000187 8011௦0 | 

இசிப்பு - 80 ... ....!. 

இரவு நோய் - 7614015 

இசைப்பித்த - Tuned 

இசைப்பு - Tuning 

இடத்தியல். = Topology 

இடப்பெயர்ச்சி - Locomotion. _ 4 

இடமாறு தோற்றப்பிழை -. Parallax ercor | 

இடவலம்புரி நடுநிலையாக்கல் - Racemisation 

இடவலமாற்றப் படிம - Enantiomorphous 

இடவிளக்கியல் அளக்கை - Topographic survey 

இடிப்புக் குறைப்பு மதிப்பு - Antiknock value 

இடுக்கி 2 guy - Pedicellaria 

இடுப்பெலும்பு - Pelvic girdle aa 3 

இடுக்கும் சுற்றுவழி - Clippingcircuits © 

இடைத்தொடர்பு - 1௦1600000101021100 

இடைநிலைப் பொருத்து - "17805111௦0 fit 

இடைப்பின்னிய - 1016180160 

இடைஅதிர் அச்சு - Y-axis 

இடை ஆரம் - 10187 80105 

இடை. உடற்பகுதி - 7465080102 

இடைஉயிர் ஊழி - Mesozoic era 

இடைக்கணுக்கள் - Internodes
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இடைத்தடுப்பு நிலை - 101105 
இடை தன் உருவாக்கநிலை. - Hypidiomorphic 

இடை நிலை - 146010 
இடைதிலைத்தன்மை மாறுநிலை - Transition’ state 

இடை நிலைத் தனிமங்கள் - 7721571100 elements ன க 

இடைநிலைப் பாலுயிரி - Intersex ் ட 
இடைப்பட்ட ஆக்குஇசு - Intercalary meristem | 
Georwsid - Medium ~ 

இடையறாது ஒன் றி இயங்க, ஒ.த்தியங்கு- Synchronous 

இடையீடுகள் - Discontinuities oo 

இடையுறவு - Iaterrelation So - 
Qen ol ps RS கோடு - Fall cael ee ee * a” 

இடைவெளி - Range 5. 

இடைவெளி - Pitch 

இடைவெளிப் பொருத்து '- - Clearance fit ட் = 
இணை அர்க்கோசு - Subarkose ‘a es 

இணைக்கும் நரம்பணு - Internancial neuron 

இணைகரப் பெருக்கி - Pantograph ‘ ae s ee 

இணைத்தடச் சத்திப்பு குத்திணைப்பு ~ Shunt junc- ் 
tion tee 

ட 

லம
்
 

இணைந்த - 000060164 :. 

இணை நிலை - Paraltel 

இணைநிலைக் கொண்மி - 50024 capacitor: 

இணைதிலைத் தூண்டம் - 5ப்மார inductance ' 

இணைப்பு - Connection 2 

இணைப்பு இயல்புகள் - 5ச110140த properties a 

இணைப்புக் கட்டுப்பாடு - Control of coupling 

இணைப்புத் இசு - Connective tissue = 7 

இணைப்பு வினை * Coupliog reaction © - 

QecersGi5sH - Bidograph - 

இணையாத '- 221181 pats ~ 
இணையுருக்கொள்ளும் பண்பு - Paramorphism 
Qensnruy mire - Appendage Fem 8 

இணைவிழைச்சுக் காலம் - 80 © 

இதய உட்புற ஒலி படப்பிடிப்பு - Intra cardiac phono ன் 
cardiogram =~ oo Ove R ag 

Qsu acrgensuyp pA - Endocarditis’ oo aS 

@sw 2eop - Pericardium © ste : ts 

இதய உறைச் சிரை - Pericardial vein நட் வண்டல் 
இதய ஓட்டத்தடை - கோ0120 870656. 

இதயக் ழ் முனை - 07012௦ ஹக் 

இதயச் செயல்திறன் இழப்பு - Cardiopathy ” oo 

இதயத் தளர்வு - Cardiac failure Toe பவ ன 

இதயத் துடிப்பு மின் வரைபடம் - ’ Electro cardiogram . 

- இயங்கு உறுப்பு - 1766 1801081 , 

இதயத் துண்டு கருவி = Cardiac pace makers 
இதய நோக்கு இரத்தநாளம் - Vein 

இதயமூல: அதிர்ச்சி - Cardiogenie shock |, 

(இதயவெளி இரத்த. நாளம் - ‘Artery 

இதய வெளி உறை அழற்சி - Pericarditis ட்ட 

இதயவெளி நுரையீரல் இரத்த: நாளம், +, Pulmaonrary 
artery ப்பட 

இதய வெளிப் பெரு இரத்த நாளம் - Aorta a 

இதழ் ஒட்டிய - Rpiphylions ஸ்ப ் 
இதழ்கள் - Vanes ட] 

இதழ் ctl - Perianth ் கள 
இந்திய அளக்கைத் துறை - 501037 01 India 

இமை இணை அழற்சி - Conjunctivitis 

@wiée ~ Mechanical » « - 

Qwse se - Mechanical axis 

இயக்க அலைவுகள் - Mechanical oscillations’ © ~~ 

இயக்க உத்தரவுகள் - Motor impulses 

இயக்கக் கோளாறுகள் - Movement disorders’ 
இயக்கப்பாட்டு ஆற்றல் - Kinetic energy 
இயக்கம் - 14௦11௦ 

இயக்கம் - Operation — ன 

இயக்குதல், நிலைமாற்றுதல் - Switching” - 
இயக்கும் அமைப்பு = Operating’ system | ட் 

இயக்கும் விசை - Operating: force: ee 
Qweiscoorny - Mechanism 5" - oo 
இயங்களலி. வகை - Dynamiometer type 

இயங்கு "இரும்பு - Moving iron 

Tabi ees ச் 
தத ௩ 8 * 

Qari amor - Moving coil ~ ட : ட, வி 
இயல்பார்வம் - “Aptitude 

இயல்பான அறுகோணம்-$10016 Hexagon 
இயல்பான ஒளிக்கற்றை » . Ordinary ray 

இயல்பு - Property ப 

இயல்பு அனிச்சைச் செயல் - Inborn reflex (uacondi- 

tioned reflex) © = * ‘ 
இயல்பு எண்கள் - 7₹8(1008] பப்ப 7 . 

இயல்பு நெசவு - 181௦ ௭0௨46 me 

Quicv.y Bene = Normal ‘state வயு 
இயல்புத் தூண்டுகை -Unconditioned stimulus 

இயல்பு மதிப்பு '- 1102௯3] value பர ரவ at Bee ne 
இயல்பு மீறிய ஒளிக்கற்றை = - Extra ordinary ray” 

இயல்பு வகை - 140102] 01885 ட 
இயற்கணித - Algebraic ~ Sere ye ்் 
இயற்கணித அமைப்புகள் :- Algebraic systems ~ 

ட்டா te







உணர்வு ஏற்பிகள் - 58160737 7606801015 - °: 

உணர்வு முனைகுழி- மறறம... 3. பப 

உணவுக்குழாய் - Oesophagus jin ~ , 

2 gso68gnenub - DiaphragminiT - wr 1 
acc une - Salt bridge ௩ 

உபத்த அழல், அல்குல் அழல் - Vulvitis 
- உபத்த வீக்கம்,அல்குல் வீக்கம் - 7ய]48] ௦600௨ .-' 

உமிழ் நிரல் பகுப்பு - 815510 spectroscopy ay Sal 

உமிழ்வு - Emission ததர த ட. 

உய்த்துணர் - 1152 ' 4 படட ப Re 

aun - Critical fe righ 1 Le 

ouus Bone - Critically (26° b+ - ் 

aut sjonnGeicir - High frequency : 
உயர் உலோகம் --Noble-metal " o. 

உயர் வட அகலாங்கு ~ High northern latitude ் 

உயர அளவு - Vertical measurement =‘ 
2wgéGancoribd -: Vertical angle *:-. 
உயரங்காட்டி - Altimeter: © x 

உயரம் அளக்கும் கருவி - Elevation ஐ68 '”- 

உயிர் இயற்பியல் - Biophysics“ ~ Vb 

உயிர்க்கூட்டுப் பொருள் - 9100858 . ' 
உயிர்ப்பகை - க்ப(10101105 ~~ =” 

உயிர் மண்டலம் - Biosphere’ ~ 

உயிர்மின் துகளியல் --Bionics' <> - * 

உயிர் மின்னலைகள் - &௦11௦0 011215 

உயிர் வேதி நீர்மம் - 0811ய187 cytoplasm *-: 

உயிர் வேதியியல் - Bio chemistry 2 

௨.யிரணுக்களின் ஆக்சிஜனே ற்றம் - '. 041118 ௦௧௩102110௩ 

auignusey - Biopsy உ விஞ் ர ஆக் அர் 

உயிராற்றல் கோட்பாடு, கனா. = Chi-Yu- hua’ 

ould - Organism . 

உயிரின. விளைச்சல் - பட்ட நு1€1ம : 

உரக்கப்பேசி, ஒலிபெருக்கி : - Loud speaker 

பொட கடம 

1 

vos) 
உராய்வு ~ Friction... ரச ச] 

உராய்வு அறுவை - Friction ‘sawing சடார் 

உராய்வு இழுப்பு - 11101100௨1 மகத எட் 

உராய்வுக்கெழு - Coefficient of friction .. 

உராய்வுத்துகள் - Streak + -: 

உருஏற்றி - Developer 

உருகா உருமாற்றம் - “Metasomatisn 

உருட்டி - Reel கண்டர் ரி ட்டு 

உருட்டுதல் - 150111த- ! . eo att. 

உருட்டுப் பகுதிகள் - Cylindtical bodies வலை 

உருண்டை - 110016 2s 
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உருமாற்றம் - Metamrophism : - © a 
2.5L HM Gert - Deformation length : 
உருமாறிய satin starr eS - Metamorphoses 

limestones - : 
உருவ அறுவை - கோர்0ரர 88910 

உருவம் ஃ 51806 ட 

உருவாக்கி - சோக. :, 
உருள்கலம் - '711291/0த drum 
உருள்இரளை - 0012101161216 - 

உருள் தொடுகைத் தாங்கி - Rolling contact ‘hearing 

உருளை - Cylinder 

உருளைப் புழுக்கள் - Nemathehelmiathes 

"உரைகல் - Criterion. ye * 

உரையாடல் - 1501155101 

உலக்கை, மோதுருள் - Plunger : ay 

உலக்கை, அழுந்துருள்- 151000  __ 

உலக்கை வலயங்கள் - நர rings 

2.0738 - Drying agent an 

உலர் பசுமைக்காடுகள் - Dry evergreen forests . 

உலை ~ Furnace 

உலோக உட்கூ று அமைப்பு ௫ Metallography 

உலோகக்கலவை - Alloy ட 

உலோகப் போலி - 1461811௦14 

2GarascSwe - Metallurgy 

உவர் நீர் கூனிறால் —- Brine shrimp 

உழவர் நிலா - Farmer’s Moon 

உழைப்பு, முயற்சி - Effort 

ள் - Inner 

௨ள் அளவன்.- 10108] caliper . 

உள் கலப்பினம் - 1௩ 01660102 mating 

உள்குடும்பம் - 500 480113 

உள்தருகை - ]பறம( 

உள்றிலை ஆற்றல், நிலை ஆற்றல் - - Potential energy 

உள்நோக்கப் போகும் நரம்புப்பாதை- 

efferent pathway “ 

act cusnonoysct - Sinuous 

உள்வாங்கி - Introvert 

உள்ளகம் - 016 ட ம் டக 

உள்ளங்கை போன்ற - 21316 

உள்ளமைப்பியல், உட்கூறியல் - கறக1௦0ர 
உள்ளினம் - 5008060165. 

உள்ளெறிகை - 100010 

உளவியல் '- நஐு001021021. 

உளவியல் கோளாறுகள் - Psychiatric disturbances
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உளவை அளக்கை - 15600008158006 survey 

உளுவை 00105 .. : தள 

உற்பத்த, பொருளாக்கம் - 100ய௦1100- 

உறங்குநிலை அரும்புகள் - ் Dormant buds 

2 mo - Relation - 

உறிஞ்சுகுழல் - 17000௦5015 

2. 065500 - Absorption 

உறுப்புகள் - Components’ : 

உறுப்பு நைவு - 165108 

உறைபனிக்காலம் - 706 326 ” 

2ennasct - Envelopes 

உறைவுப் பொருத்து - 

உறையற்ற - 118164 

அளக்தி - 1701010006 

ease - Pendulam 

அளசித்தொகுப்பு வடிவ - Acicular - 

௨9 போன்று குறுகலான - - அறுக்க 
“A ‘ 

Freeze fit - 

ean th - - Feed 

ஊட்டல் 2 Feed - 

- ஊடுகலப்புச் சகிப்பு உயிரி - Poikilosmotic animal ் 

ஊஊடுகலப்புச் Forse உயிரி - - 1100௦500௧0" 

organism : 1 

களடுகலப்புச் சீராக்கம் - Osmeregulation’ 

2வடுகலப்பு வறட்சி - 080110 desiccation ~ 

saiGqeusd - Permeability ~ ன ர. 

டை - 97/6 ® 

அஊடையிழை - 86608 a 

om) sono - Carrier wave 

உரர்து அலை அலைவெண் - Carrier frequency 

oeattcuer — Reptiles ae 

ஊர்வனவியல் - 1181ற061010ஜ -- 
ஊறும் தொட்டி - 508 ற் 

2ஏன்சிவப்பு + Flesh red‘ 

ஊன்பசை - 0612(10 : 

உஎனுண்ணி - கோ11076 

er - Pump 

எக்ஸ்-கதர் அலைப்பிதிர்வு + X-ray’ பகல்ல. ் 

- @Gacen - Postulate ete 

எடையறி பகுப்பாய்வு - Gravimetric’ analysis உட 

எடையும் மடிமையும் - Weight and inertia - - 

எண் கடிகாரம் - Digital watch wo 

எண்ணி - Counter OTe Ea ர் 

உஎண்ணிக்கை - மம ௦7 நு எ ed tte 
எண்ணும் சுற்றுவழிகள் - Counting ‘circuits - 

ey 

எண்ணெய்க் குடுவைகள் - 01] * 8805. 
எண்பட்டகம் - 001216070௩ | 
எண்பிப்பு - £ர00ஜ 8-0. ப உ 
எண் மதிப்பியல் - 1100067108] 4210௦ - 
எண்மானக் கட்டுப்பாடு - 1] 67108] 600170] :- 
எண்முகத்தக வடிவம் - 0௦10180701 .: 
எதிர் அங்கங்கள் - தற(1000165 
எ.இர் ஒவ்வாமை ஆற்றல் - Anticallergy | 
எதிர்ப்புச் சுவர் - நகராரே. ப்லே 
எதிர்ப்புற மாற்றியம் - 1806 180றரரே - *ப 
எதிர்ப் பொதுமிகள் - கறர்1றரேரா1ந0 பட்.” 
எதிர்பலிக்கும் - 184160010த (112 2 

எதிர்பலிப்பு - 8611601400 - 11: ae 
எதிர்பலிப்புச் சமச்சர்மை - Bnatiomorphous 
எதிர்மின் அயனி, ப்பது ண் எர பகவ 
எதிர்மின்வாய் - Cathode-.. $5 டட அட 
எதிர்முகப்படுத்தும் ஆய்வு - "Confrontation | test 
THE MSG - Reverse twist . ் 

எதிர்வினை - 8680110௩13 1. 

எதிர்வினைப்பு - Reactance wd 

எதுரமைவு - 0றற08146 : ° 

. எந்திர, இயக்க - Mechanical. . ட 
HHT 2. peiy - Machine element 

. எந்திரத்திறன் + Mechanical Power. 

எந்திரம் - நீரீகள்ர்றக 5. 

எந்திரவியல் .- 14601411௦8] ' 

எரிதல்-அணைதல் - Flip-flap :~ 

எரிதல் வெப்பம் - 11221 of combustion 

எரிமலைக்குழம்பு - Lava * 

etsvencv - Border - - 

எல்லை வரை - 781188 

எலெக்ட்ரான் கவர்தன்மை - 1160(10088111109 5... 
எலெக்ட்ரான் பற்று - 11601100 பட 

எலெக்ட்ரான் விரும்பி - 1160101416 . 

எழுகோணம் - 1180௫62௨4௨, 

எழுது பொருள்கள் - 812110060௫ - 
_ எளிமையாக்கம் - 8100114081 

எறி கோபுரங்கள் - Shot towers: 

என்புருக்கி - Tuberculosis 

எஃகு நாடா ~ Steel tape 

எல்குவடம் - 80661 1006 

ஏடுபோன்ற கட்டமைப்பு - Foliated structure - 

ogo - Receptor. ட் «the . 

எஸ்ட்டர் பரிமாற்ற வினை - '7ர809-69(81100811௦0 - :
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ஒன்றும் மிகைப்பி - Coincidence amplifier 

ஒர் அறை கொண்ட - Monothecous 

ஓர் அறையுடைய - '07111001137 

ஓரச்சு - Uniaxial ் 
ஓரம் அல்லது விளிம்பு சூலமைவு - ‘Marginal 

placentation vo 

ஓரியல்பான - 1701010200 ' 

ஒடைமுறையில் இணைத்தல் - , Cascading © 

ஓடையமைப்பு - 68500102 ் 

ஓய்பாட்டு அலைவியற்றிகள் - Relaxation oscillators 

@uur®@ - Relaxation “எ 

ஓய்வுநிலைகள் - .788' கல ட 

ஓரஞ்சரிப்பு - Bias 

ஓரம் - றம் — 

ஓருயரக்கோடு - Contourline * 

இளைக்கோஜன் சேர்த்தல் நோய்' வகை 1 ட்ட 

- Glycogen storage ட்ட 
. disease type 1 ஸ் ர் 

கசையிழை - 1328110004 - டக. 

கட்டடம் - Binding 4 

கட்டம் - Stage 

கட்டமைப்பு - Structure 

கட்ட விளக்கப்படம் - Block diagram 

கட்டளை - Direction ட் ட 

கட்டாயம் - 11600ஷ]10மு.  ~ 

கட்டிடம் - :1111111-*த 

கட்டிலாது விழுதல் - _ Free fall ~ சக் 

கட்டு - க்ம்ம0௦1 me a 4 

கட்டுப்படுத்தல் - ‘Control த . ்் 

கட்டுப்படுத்துகை - Controlling oe 

கட்டுப்படுத்தும் @sip - Valve’ 2 டம, 

கட்டுப்படுத்தும் திருக்கம் - Controlling torque te 

- கட்டுப்பாட்டு இயங்கு அமைப்பு - 0௦௦1701 - 
பபப பை 

கட்டுப்பாட்டு விசை - “Control: force — 

கட்டுப்பாடுகள் - Controls - 

&L_@uon ead - 000517001௦ 

கட்டுமானம் - Framework 

கட்டுமான முறை - Constructive method 

கடத்தல் முறை - Transport mechanism 

கடத்தும் இறன், கடத்துமை - Conductivity * 
கடல் அளக்கை அல்லது நீர்ப்பரப்புப் பகுதி “ 

அளக்கை - Maciae or hydrographic” survey 

கடல்சார்'- 183106 ' ் . 

கடல்சார் Se@Quicr'- Marine Geology 
கடல் தட்டைக் குன்று - Guyot 
கடல் முயல் - 568 1௨76 
கடல் விளிம்பகம் - 81076 
கடல் விளிம்பு - ௦0 84௦76 
கடல்விளிம்பு அருகு - Near shore 
கடல்விளிம்புச் சேய்மை - 015016 

கடலியல் - 0௦6400212ற137 
கடலோர - 009881 " 
கடற்கறை - 1280 

கடற்குதுரை - 863 140156 

கடற்பஞ்சு - 5ற010268 ' லை 
கடற்பஞ்சு போன்ற உருட்டின் வழி - Penile part of 

spongy part © twit - 

கடின உருள் வெள்ளி - 17370 roller silver 
FiZeTLIUGSHu orcds - Hardened steel - 

கடைஉடல் பகுத - 1401850102 ..; : 

கடை. உயிரூழி - 602016. 
கடைசல் எந்திரங்கள் - Lathes - 

கடைநிலை மெத்திலேற்றம் - ‘Exhaustive + methylation 
கடைவாய்ப் umact - Molar teeth. 

Ses Kesh 5560 - Monitoring ~ 

Sein oorrigd Gasireo. - Mirror carp 

கண்ணாடிப் பாறைகள் -' 0185894 70015... 

க௬ண்ணுறு பகுதி - Visible region | 

கண்ணோட்டங்கள் - Reviews 

கண்புள்ளி - Eye spot 

கணக்கற்ற சிற்றிடங்கள் - கோவ : 

கணக் கோட்பாடு - 160௫ 04 8608... உ. 
கணத்தில் மாறுகின்ற .- 1740516015 ட. 

கணித - Mathematical ல 

கணித அளவையியல் - 1484141108] logic 
sol supenm Hensid - Operational amplifier 
Sool gefucvrs - Mathematically. +. «+. 
கணிபொறி - Computer 9:8 ட்ட ட்ட. 
கணிபொறி ஊடுகதிர் உள்ளுறுப்புப் - அடமுறை : 

.Computerised tomography ன் 

கணியம் - Quantity Lee Woes 

கணுக்கள் - 11௦005 

கணுக்காலிகள் - &1(1100008 woo 
கணையப் புற்றுநோய் - நக0008110 islet. cell adener 

கதிர்ச்சிறு மலர் - Ray florets 
"கதிர்வீச்சு - Radiation 

கதிர்வீச்சு அலை, வானொலி அலை - 81௦ wave



சுதிர்வீச்சு ஒளிப்படவியல் - 158010 ற*௦10218ற154 

கதிரியக்க முறை - 158010801146 ' 106(1௦ 

send - Pulley 2: 2... “ல்? 

கம்பளி - 9700] பத்ம வானிற் 

கம்பளி இழைநாூற்பு எற்தரம் - ‘Woollen carding 
: machine, .. »- 

by 

கம்பளிப் புரியிழை - Slub oh 8 5 Pa ர 

கம்பித் தொலைவரி - Wire ‘Telegraphy: | ol Set 

கம்பி முனைகள் - 1,605 

கார்போலான் சாயங்கள் - கே௦13 068 :...... 

sgenlud - Aetiology © 4: 4 

கரணைகள் - 115 ..: fe 

- கரிபடிதாள் - Carbon paper 8 6 < 

silo <iBevrd - Organic acid“ 
ein or Orie sue - Carbon ion ~ 

கரிமச்சோர்மங்கள் - Organic Compounds 

கரி மாசுகள் -:கோ௦௦0க06008 1, 

&iflwMevtd - Carbonic 8010: : 

கருக்கான அளவு - Precision measurement 
கருக்கோளச்செல் - Blastomere’ * ° 

கருக்கோளமாதல் * Blastulation 

கருத்தியல் - 106௨1 

கருத்தியல் பாய்மம் = Ideal fluid ர 

கருத்தியல் மதிப்பு - 10221 value ப் 

கருத்து - - 0௦0500. த் 

கருத்துருவம் - Notion ~ ~, 

கருதுகோள் - Hypothesis ட் 

கருதுகோள் முறை - ‘Hypothetical 

கருப்பு எரிமலைக் குழம்பு '* Black lava . 

கருப்பு மோலி - Black molley ” 

கருபடாச் சினைநீக்கச் சுழற்சி - Menstrual லம. 

ey oye 

கு we சிளி 

“கருமுட்டை. - 292006 

கருவி - நறவம். 

கருவி, அமைப்பு, “சாதனம்... “ Device: , 

கருவி அளவீடு - Instrumentation 
கரைசல் - ‘Solution oe 

கரை பொருள் - - Solute , 

கல்கால் - 54006 08121 - ட ட் ட ட்ட, 

awn = Asbestos ர ரர 

கல்லீரல் சுருக்கம் அல்லது . கரணை - "Cirrhosis ‘of 

liver . 

கல்லீரல் பையமைப்புகள் .. - "Hepatic 086086 

கல்லீரலில் சீழ்க்கட்டி - 14422 20906 -. ... 

2 Aa 026 oe 

a 
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கல்வி ஆய்வு நூல்கள் = Dissertations | 

seeiua mie - Textbook: ~~ 
கல்வியியல் - Pedagogy ் 

கலங்கல்மானி - 7ய10106107 -. 
கலப்பலை - Complex wave 
soud, sone ma) - Mixer 

sonJenth + Hybrid 
கலப்பு நேர்குத்து இணைப்பு - 1111ம் (66 

கலப்புப் பகுது - Complex part. 

கலப்பைக் காலிகள் - Pelecypoda . 

கலம் - 765561 . 

கலவா 'இனப்பெருக்கம் - ச் cependiuetion 

கலவி ஃ 01105 a  ட 
கலவீத் தொற்று நோய் - 5சமக1]]7 transmitted 

disease த இ 

கலவி நோய்; கலவி மேகதோய் உ Venerial disease 

கலைக்கப்படாத - Undisturbed 

சுவட்டை பிளேக் - Bubonic plague 

. சுவர்ச்சி - Charm 

eipapam - Estuary 

aiPayuGurgeracr - Ergastic substances 

கழுவு நீர்மம் - 1௦110௩ 

கள்ளிச் செடிகள் - 0011 க 

களஆய்வு வகைகள் « Survey types . . 

களிசார் படலப் பாறைகள் - கரத111406013 schists: 

, களிப்பலகை - 81816 

களிப்பாறை - Shale 

களிமட்பாறை - &ர21118160115 லஷ 

கற்காரை - Concrete 

கற்றை இணைப்பு மரண்ண்வாதிறாகி குழல்கள் - Beam 
switching tubes . : ; 

கன்னப் பை - 0௦6% pouch 

கன்னி இனப்பெருக்கம் - 871600 2606516 

கன உலோகம் - 116819 8618] 

கனி உதிர்தல் — Abscission - 

கனிப்பொருள் அளக்கை 2 mineral survey — 

சுனிம அமிலம் - 1௩02801௦ acid © -1: 

கனிம 2உட்டிகள் - 1412115068 ' a 

ecluogFoucd - Mineral thin section 
கனிம நிரப்பிகள் - ]4106௨1 fillers : :* 

கனிம முதிர்ச்சி - Mineral maturity <"! - 

ernmGsr facwjs stub - Congo red dye -. 

sreGprus pyoircoputd - Tubercle bacilli -
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Gemnss 2aGsersy - Hypoosmotic 

குறைநிலைப் பட்டக - 8015-8072] 

குறைபாடு, பிழை - Error 

குன்றல் பிரிவு - %4610515 

கூட்டல் விழுக்காடு, தொகுகூட்டல் விழுக்காடு 
- Cumulative percentage 

கூட்டிலை - Compcund leaf 

கூட்டு அறுவடை எந்திரம். -Compound harvester 

கூட்டுக்கண் - மேயற01ற0 eye ் 

கூட்டுயிரி - Colonial organism 

கூடுறைதல் - Encystment ~~ 
கூண்டுசுவர்த் தகைவு - 51611 stress 
கூபக முள்ளெலும்பு இணைப்ப் 2 - Pubic symphysis . 

கூம்புத் தகட்டுப் பாறை - Cone sheet 

கூம்புப் பட்டகம் - Pyramid 

கூம்புப் பட்டக வகை - 418ம/1041 01485 
கூம்புப் பற்கள் - 0108] (66% களி 
கூர்ந்திரளை - 960018 — ட்ட : tie ர 
கூர்நகம் - [9 ன - . 

கூர்மையான - ,&௦06 ae 

கூரை படிகக்கூம்பு - 8(212011(4௦ 
கூலம், தானியம் - ரேவ | 

கூழ், களி - Gel பப 
கூழ்ம, நொய்ம - 0601101981. 

கூழ்மம், நொய்மம் - 0௦1101 ் 
கூழ்மமாதல், இரள்தல் - Coagulation 

"கூழாங்கல் - நிஞ்ட16 ' ் 

சற்று - Statement 

கற்று, முற்கூற்று - Prepositional 
கூறாய்வு, பகுப்பாய்வு - &றவி3815. 
கூறு, பதக்கூறு - 816 : ! 
கூறுபாடு - &$ற601 

Gap - Coefficient - 

கேடயப்பாறை மூலம் - - Shield rock source 

கேய்சர். ஃபிளேசர் : வளையம் - Kayser- Fleisher ring 

கையுறைப் புறணி - Glove lining Oe 

Gent_@ub Gewacr - Nematocysts 

கொட்டும் முட்செடி - Stinging nettles 

கொட்பு மற்றும் முறைப்படுத்தி Aras eye & 
mode control : 

கொடிகள் - Twiners 3 4 டம 
கொண்டிகள் + Shackles: ௩ 

கொண்மச் சுமை - ஹேகர(146 1௦80 :-...' 

@aneis « Capacitor’ ss 

கொண்மி மாறு இருமுனையம் - நக்க capacitance 
diode ் 

கொணர்முறை - 19௪0101146 ”:..' 

கொத்துச்கொத்தாக - 5௪88 

கொதித்தல் - இரரி110ஜ . னு தட Wee 
கொதிநிலை உயரமானி - 1110௨00616 
கொம்பரக்கு - ' 8110% lac 

கொழிவுப் புடிவுகள் - 218162 பு we 

கொழுப்பாக மாற்றும் வளர்மாற்றம் - 8 anabolism 
Garapery sjHeniscir - Fatty acids 

கொழுப்பு அழிவு - Lipolysis : 

Garner Qe Henvgs Hy -' Steric strain +i s—- 
கொள்கை - Policy 7 

கொள்முதல் - Procurement -’-. ae ் 
கொள்ளளவு - கேற30113 ் 
கொள்ளிடத் தடை - Steric hindrance 

கொள்ளிட விளைவு - Steric effect ட் 
கோட்டுப் பிளவு -' Liniation ee ஜ் ் 
கோட்பாட்டியலான = Theoretical’ 

Gant_un@ - Theory 

கோட்பாடு, SSHaurd - Principle 

கோட்பாடும் நடைமுறையும் - 716007 ஊர் practice 
GanQ@act soni 50 = Computation of lines 
கோண அளவு - Angular measurement i 

Garesstiacr - Axils i a co 

1. 

கோப்பு தாங்கிகள் - 1116' guides 
Games wig. File folder 4 °F 
கோப்பை மட்ல்கள்'- 0214௦0: '! 
கோப்பை வடிவ - Cupuliform . 

கோரைப்பல் - Canine tooth 

Gscrenw were ncny - Audio signal | 
Ganeoip - Mucus 

கோள்காட்சியகம் - Planetarium . 

கோள்சந்திகள் - 1140068.- . ;.... 

கோள - $ற061108] ப. “இர bs 

கோளத்தொடுதள - 000ற0௦01௦..: . ௨. 

கோளதநிலை அளக்கை - 06006(1௦ survey .. ie 

Ganon - Sphere --.- oN Oho 

கோள மீன் - Puffer நிற்க: :; 3: 2372 ஒய்ட் 

சங்கிலி - Chain பிட் bal ப்தி வ Ba tes 

சங்கிலித் தொடர்வினை - ‘Chaia reaction vb 
சங்கு மிளிர்வு - Conchoidal lustre :- ர ரர. 

சங்கு முறிவு . Conchoidal fracture | ்



சட்டகம் - Frame 

சட்டை. உரித்தல் - Moulting ட ரு 

சதவீதக் குவிவு அலைவெண் பலகோணம் -. :. 
Percentage polygon 

சதுர அலை - Square wave 

சந்திரவழிநாள் - Lunar day 

சப்பைத்தலைத்தன்மை எ Brachycephalic nature 

சம்மட்டி - Hammer 

சம உயரக்கோடு - Contour | 
ewsGit - Symmetrical, bs 

சமச்சீர் கூட்டுடைய - Homozygotes. ௬ 

சமச்சீர் பிளவு - 110001311௦ 89510௩ | 
சமச்சீர்மை - நுறு 

சமச்சார்மை அச்சுகள் - கந of symmetry 

சமச்சீர்மைத்தளம் - Plane of symmetry 

si0sGirem ooiwd - Centre of symmetry 

சமதளமேடை அளக்கை - 21206 (2416 survey 
சமஇிலை - Equilibrium 

சமப்படுத்தல் - Equalisation 

சமப்படுத்தி - Equaliser ~ 

சமமின்னிலை இணைப்பு முறைகள் - Equipotential 

“ connections 

suciuT@ - Equation 
soohas sug) srm®act - Buffers - 

சர்க்கரை ஒத்த யாப்பு - Sugari. texture 

சரளை - Gravel De ah 

சரி கச்சிதமான இசைப்பு - Sharp ‘nine 

சரிநிதர் - Exact ct 

சரிபார்ப்புக் கருவிகள் - Checking devices 

சரிவகப் பட்டகம் «- Traphezohedral ° 

afeasliatt& eiens - Trapezohedral class 

sia; ure. +.Trapezohedron — 

efcueno@ - Clinometer conf ட்டு 

சரிவிணைவடிவப் பக்கம் - 011௦௦ ற10880014 

சரிவுகள் - 51066 - ட் 

சல்ஃபானிக் ஏற்றம் - Sulphonation 

sarGureic GQargGs - Sulphonyl group 

சல்லடைகள் - 816165 

சல்லடைக்குழாய்கள் = Sieve tubes . 

sonéeanyib - Soap, 

சளி இருமல் சுவாசக்குழாய் அழற்சி - Catarrhal 
bronchitis . . 

சளிக்காய்ச்சல் - “Pneumonia 

gol - Saturn \ 

ஆ. வட 
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சாகாஸ் நோய் - Chagas disease 

சாணைப்பொருள்கள் - 01-41 த ௦00ற௦1ற0 

சாத்தியம் - 1095151113 

சாதனங்கள், அமைப்புகள் - Equipments 

சாம்பல் - ரர 

சாய்கோணமானி - 01/000616 

சாய்சதுரப் பட்டக - 80௦௦௦16078] 

சாய்சதுரப் பட்டகக் கனிம்ப் பிளவு - 151011௦164721 
cleavage 

சாய்சதுரப் பட்டக suens - Rhombo-hedral class 
சாய்ந்த முட்டை வடிவான - 0611000197 ovate 

- சாய்வான தளம் - $%64 position 

சாய்வீச்சு சுற்றுவழி - Sweep circuit 

சாயமூட்டல் - Dyeing 

சார்பு - Function 

சார்புப் பிழை - Relative error 
சார்பு மற்றும் முழுநிலை உண்மை 7 Relative and 

absolute truth 

சால்வரிகள் - Striations 

சால்வரி நிலக்கரி - Banded coal 

சாற்றுக்குழிகள் - 1740100165 

சிக்கற்சுமல் அடைப்பி - 1ஹ்ரரரற(் 563] 

சிசினச் சருமம் - 813 of the penis 

சிசனப்புற்று - 6108 0] (06 ற6ோ1$ 061] 

சின மோட்டு - Glans penis 

சிட்டங்கட்டல் - Sintering 

சிதல் - Spores 

சிதல் இலைகள் - 80816 leaves 

சிதல் வட்டம் - 134011016 ௦1 678015 

சிதலற்றவை - நீ5$(10ய1616 : 

சிதல் வழி நிறமேற்றம் - Disperse dyeing 

HgGontrw - Turbulent flow 

Gongg5e - Shattering 

சஇதைத்துக்காய்ச்சி வடித்தல் - Destructive distillation 

சிதை பெருங்குவிப் பாறை - 198ற01110 

சிதைவுற்ற அமிலடுவளி உமிழ்வுப் பாறைகள் - 
Weathered acid volcanic rocks 

fig mG - Impetigo 

#omunsy - Abrasive 

சிராய்ப்பு அறுவை - Abrasive sawing 

சிராய்ப்புத் துகள் - 4 

அரை - Vein 

சிரைவழி - Intravenous





& ipo) + Turbine 

sings - Turning . 

ef + Zero - 

சுழி நிலை - 2810 position .. 

சுழிப்பு மின்னோட்ட உராய்வு 90450 » Eddy 
current damping ; 

சுழிப்பு மின்னோட்டம் - மம] டப 

சுழி மின்னழுத்த FH - Zero voltage axis. . 

சுழியாக்க பூறை - 11011 method 

scrof apie; - Splintery fracture ப 

சுற்றப்பட்ட - 970000 oo 

FDO Stach - Journals . 

சுற்றியக்கம் - %01810081 1011௦௩ 

& im + Cycle ; -: _? , 

& Hm - Turn oe be 
சுற்றுவழி - மேம் .- : 

& Nmap 2ncryacr - Circuit elements 

சுற்றுவழிப் பிரிப்பி - போலப் 22% — 
சுற்றெண்ணிக்கை அளவி - 01000₹1₹ர : 

சூரிய இணைப்பு - 50138 8112010601 

சூரிய வழிநாள் - 50187 ர 

சூரிய வழிமாதம் - Synodic month © 
சூலகக்காம்பு - 00005 '* -¢ -- ட்ப டம் 

சூலகக் கீழ்மட்ட - Epigynous 

சூலகம் ஒட்டிய - Gynandrous 

சூலக மேல்மட்ட - Hypogynous . 

சூழ்நிலைப் பாதுகாப்பு - Ecological conservation 

சூழலமைப்பு - Ecosystem 

சூழலியல் —- Ecology த 

செங்குத்து - Perpendicular: 

செங்குத்தருவி - Rapids 

செங்கோட்டுக் கோணம் - 180021 angle 

செஞ்சமச் சதுர - 1501061710. ் 

செஞ்சாய் சதுரப் படித். தொகுதி - Ocibortiombie 

system 

செதில்கள் - 808168 ' ' 
செந்தர - 51810810 

8 

செந்தர அலைவெண் இயற்றி - Standard frequency 
generator AIS? - 

செந்தரக் a(G08 - Standard 

Qegaou1 wulmf - Standard practice 

செந்தரம் - Standard + - 

செந்நிலை - Classical 
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செம்பாளம் - இர16 

செம்பு இழப்பு - Copper losses 
செம்புச் சட்டங்கள் - Copper bars 
செய்தி அறிவியல் - 7107081101. 8016006 . 
செய்தி “avers ope Gen pid - Documenting Progress 
செய்தி இதழ்கள் - 1ய1161105 : 
செய்தித்தொடர்பு அமைப்பு - Communication , 

~ system 

செய்தி நிகழ்வு Beach + Proceedings 
GewS) ufiorHhm @sipsen - Transactions 
செய்தி பரப்பும் - Transmitting 

செய்தி தேடல் துணை நூல்கள் - SSA aids 
. செய்முறை - Experiment 

செய்முறை, செயல்முறை - 700658 
செய்முறைகள் - Procedures “ 
செய்முறை மணிக்கற்கள் - Gem, manufactured 
செயல்அற்றுப்போதல் (ஆக்கநிலை அனிச்சைச் 

செயல்) - 8511001101 (௦௦01110064 reflex) 

செயல் உறுப்புகள் - Effector organs - 
GQeuedu@ - Acting 

செயல்பாடு - Activity, action 

செயல்முறைகளும் செல்யாமமப்புகளும் ! - Brocertes & 
devices 

செயலாக்குநர் - Executive 

GewGanpmeno - Analogy 

செயற்கூறு இயல், உடலியங்கியல் - Physiology 
செயற்கை அத்தர் - Synthetic rose essence 
செயற்கைக் கோள்கள் - 821811(65 ் 
செயற்கைப் படிகங்கள் - Synthetic crystals 
செயற்கூறு, ஆக்கக்கூறு - Factor 

செரிமானக் குமிழி - Digestive vacuole 

செரிமானம் - Digestion 

செருகு கட்டுப்பாட்டு இதம்.- 1102 42146 

செருமானிய வெள்ளி - 081080 811462. 
செல்பிளாசம் - 010013$ஐ ் 

செல்வெளி நீர் - Extracellular fluid 

செலுத்தத்தொடர் - Transmission line 

செவ்வசு வடிவ £ Rectangular. . 

Gece Hse - Amethyst 

செவ்வமிழ் இசை - Strike 

செவ்வாய் - Mars 2 

செவ்வினை வடிவப் பக்கம் - Ortho pinnacoid 

செவுள் இழை - 0111 filament ் 
d
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செவுள் தகடு - Gill lamella 

செவுள் பிளவு - 0111 81%. — 
செவுளேடு - 0111 ௦0%: : ௩ 

Ge De - Concentration 

Qe Deurrs - Intensely வவர அணியத் ட a 
செனிப்புறுப்புச் சிற்றக்கி - Herpes genitalis 

சேோர்ம அமினோ பண்பா - * Conjucated amino 

acids 
சேற்று நட்சத்திரம் - Mud star 

சொல்லுருக்கள் - 8161806018 

சைடன்ஹாம் தாண்டவம் - Sydenham’ $ chorea ரு 

சேவை நிலையம் - 861106 station... 

Gen gence முறை - 7664 method — 

சைன் அலை - 8106 ௫346 , 

oes 

சைன்அலை அலைவியற்றிகள் - ‘Sine wave oscillators 

சைன் அலை மின்னாக்இகள் - Sine wave generators 

சொறி சிரங்கு - 5௦0166 . ் இது 

டி கே ட்டி - றர. dipotassinm, tartrate 
தக்காண பசால்ட்டு - Deccan basalt | 

தகட்டுச் செவுளிகள் - 1.8006]110720018 : 

தகட்டுப்பாறை - 5111 . 

தகடுபோன்று - 8861-1116 
£46 ~ Strip 

5&@ ~ Sheet 

தகடுடைத் தோலிகள் - Placoderms 

தசவமைப்பு - Adaptation ப 

தகவல் - Information - 
தகவல்தொடர்பு - Communications 

,தகுஅளவு, உகப்பளவு - Optimum , . 

தகைவு - 511806 

குகைவுதிரிவு அளவிகள் - Stress - strain gauges ் ; 

தங்கமீன் - Gold fish 

தசை அழுகுதல்' - Nectobiotic . 

தசைநார்கள் - 800010 muscle fibre 
தட்டச்சுத் தூய்மி - 1906 ௦168062 ' ன்ட் 

தட்டு ஆக்குதிசு - Plate meristem 

தட்டைப்புழுக்கள் - 121 407104” 
தட்டைப் புழுக்கள் - Platyhelminthes ~ ‘ 

தட்டையான - ந8]180௪ 0 ப... + ல 

தடக்காற்று அகலாங்கு 17806 ஈரம் latitude 

தடுப்பாற்றல் - 1] றமா18௧1100 

தடுப்பிதழ் - 8146... பாட 

தடுப்பு - Blocking வவ பவி டப் 

தடுப்பு அலைவு இயற்றி - Blocking oscillator 

௩. 

கம் 

தடுப்புகள் - $௨]765 

தடுப்புச் சுவர் - 56018 

தடுப்பு மருந்து - "௧00106 ~ ! 

som. — Resistance . 

தடைச்சுமை - Resistive load 

தடையம், தடையி - 86510 

தண் அறுவை - Cold sawing : 

துண்டு - ரே$ 

தண்டு. 5060 

தண்டு - ௦0 

தண்டு அரும்புகள் - Cauline buds. 

தண்டுவட த்தின் உட்புறக் கொம்பு: Anterior ‘hora 
தண்டுவடத்தின் . கீழ்ப்பகுதி - 82078] segments of 

spinal chord ; 

தண்டுவடத்தின் பின்புறக் கொம்பு - Posterior hom 
SeaGour_cb - Spinal chord. = a. 
கணிக்கை - இயர் eo he ரி 
தத்துவம், சோட்பாடு- Principle ah ட tf 
தமனி இறுக்கம் - Atherosclerosis . 
தமனிக் குழல் வரைபடம் - தர(6110 28133 

குரம்பிரித்தல் - Grading 

தருகை மின்சுற்றுவழி (வழங்கு மின்சுற்றுவழி) - 
Supply circuit 1 

தரைப்படிவு கூம்பு - 5(8182ம1(1 ., ட்ட 
தரைமட்ட இலைகள். - Rosette _ 
தரையாணிகள் - 11௭01. j : . 

தலைக்காலிகள் - - Cephalopods ட் பட் 

தலைக$&ழ் - 4081100018 , 

தலைகீழ்ச் சூல் - ௧௦21700005 ‘ovule . 
SOuEp wprieo. cugeu - Obovate 
தலைக்கோணல் - Opisthostomus . 

தலைப்பிரட்டை - Tadpole ன 

தலைமஞ்சரி - ஹே!(ய1மர ட 
தலைமார்புப் பகுதி - Cephalothorax . 
தலைமை வில்சுருள் - வ் spring . 

தலையடி - Head injury ' 

a 
ன அலை 

be 
திள்ளசகூடியதாக - 1462121016 
தள்ளுவண்டி - £ச£க௱ப14107 : 
தளத்திருகு வடிவம் - Staggered structure. - 
தளர் பிணைவு -;1.005619 ௦௦0160... -,, 
தளீர் அமைவு முறை - Ptyxis ;...., . ibe Ae 

தற்காப்பியல் ஆய்வு (தடுப்பாற்றியல்) - Ymmunolo:' 
gical test



தற்காப்பு வேதியியல் மருத்துவம் - 170918011௦ 
chemotherapy " 

Spare அளவையியல் - Modern logic. 

தற்செயல் பிழை - Random error 

தறிப்பிகள் ~ Clippers . 

Sour - Clipping டட த 
துறிப்பு சுற்றுவழி - Clamping circuit. - 

தறுவாய் - 10256 ். - 

தறுவாய்க்கோணம் - Phase angle . 

திறுவாய்ப்பெயர்ச்சி - 20856 shift _. 

தறுவாய்முறைக்குறிப்பேற்றம் -.10856 ஐ௦0ய18(1௦௩ _ 

துறுவாய் வீரைவு - 856 16100103 
தன்ஆள்வியல் - 3061001108 . 

தன் உருவாக்க - 14101007றந1௦ 
தன் ஒழுங்கமைப்பு - Self organisation — 

தன் சீர்செயல் - 5618 regulation . 

தன்முயற்சி - Initiative i 

தன்னளவுகள், சட்டளவுகள், அளபுருக்கள் - Parame- 
ters 

தன்னியக்கப் பற்றுவைப்பு - Automatic welding 

கன்னியல்புக் கம்பளிப் புரியிழை - 82௦0 slub 

தன்னுறுப்பு முறிவு - க௫0(01000ு . 

soreness - Automorphic 

தனி உருபு - 166 radical 

தனிக்கண் - Ocellus 

தனிநிலை - Absolute 

தனிநிலைக் கருவிகள் - &501016 instruments 

தனிநிலைப் பிழை - &0801116 error 
தனிப். படுத்திகள் - Isolators | 

தாக்கும் விசை - ]மறத0 70106 : . 

தாங்கல் கரைசல் - Buffer solution .' 

தாங்கல் முறை - Buffer system 

தாங்கி - நீகோர்றத :: 

தாங்கிகளின் தேய்மானம் - Wear of bearing 

தாடையடி.த்தகடு - 0௧110௦0296 - 

தாண்டவ இயக்கம் - 0101612 movement 

தாய்ப்பாறைக்குழம்பு - மீகாற$ magma 

தாள்படல - 1,8061187 

தாள்வட்டை - Paper disc 

Basan - Tissues 

Hacuapad - Gangrene 

இசைப்பு - 101760110021 propy . 

967” 

இசையன், நெறியன் - Vector 

திட்டமிடல் - Planning 

இடீர் அழற்சி - Acute inflammation 

Seow seurt - Thick wall oy Be 

இண்ணம், கனம் - 7101010668 ் 

திண்சுவர் வகை - 7110% walled type- 

திண்ணீய பாறைகள் - 1484858168 rocks 

இண்மக் கரைசல் - Solid solution 

திண்மக்கோணம் ஃ 501104 angle 

Sota Pen - Solid state 

திண்மம் - 801/4 

திண்வரி - ]][8ற 

் திண்மை - Consistancy 

இணிப்புச் சரிமானங்கள் - Shear gradients 
திமிங்கலச் சுறாமீன் - 15110௦௦0௦௩ ., 

Huis - Hump 

இரட்சி ஆய்வு - Affluntination test 
இரட்டல் - 0000(8(10 

Sou.y - Commutatur | : 

இரட்டி இடைவெளி - ௦010011810 1101 

இரட்டுமுனை - வே்சார்த header 

இதிரிபற்ற வளையம் - 8418101698 710த 

Agusfur unt - Treponema pallidum 

திரஷ் சுற்றுவழி - Lumped circuit 

திரள் சுற்று வழி உறுப்புகள் - நலக். circuit 
constants 

இரிதடையம் - '$ர20819107 

தருக்கம் - Torque 

திருக்கத்துக்கும் எடைக்கும் உள்ள விதம் - Torque 
to weight ratio‘ 

இருகமைவு - 1516ம் 01 contorted 

திருகு - 500 

இருகுஅமைவு - Spiral 

Sods - Correction 

HoSD - Rectifier 

Hoss - Rectify 

திருப்பும் அமைப்பு - Steering 

திருப்ப ஒலிபரப்பு - வரு 

இரும்பச் செய்தல் - 20611(100 

Beng Gene - Film music 

Snss «bc9 - Open wire 

திறந்தநிலைச் செய்தி அமைப்பு- 0060 information 
system
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திறப்பு சுற்றுவழி - நீரரற 010014 
இறமை - நபர 

Doew - Ability 

Simca - Power 

இிறன்கூறு - ௦0௦ factor ் 

Snes செலுத்தும் கொண்மை - 0067 transmission- 
capacity — 

Sow ginny - Power tiller 

திறன் தெரிந்த கரைசல் - 8(2002104 solution | 

Hoe wv. - Power level 

Ameren? - Wattmeter 

திறனை அளத்தல் - - Measurement of power 

தீங்கனி - Berry 

தீர்ப்பு - Judgement 

இர்மானித்தல் - 1921018110 : 

தர்மானிப்பு - 08016100 

தீர்வு - Judgement 

S37 sens - Acute vaginitis 

Hae Meonoycugee - Particle size distribution - 
துகள் அளவும் வடிவமும் - 411016 size & shape 
துகள் அனவை அளத்தல் - நி2ா(1016 size measure- 

ment , 

துகள் அளவை முனைகள். - Panicle measurement 
methods 

துகள் பரவுதல் - Diffusion aa 
துகள் முடுக்கி - 1871101௪ 8006167210 

துகில் பாவு - Tex warp ji as, 
SAY wes srdush - Tex worsted 
gigeny - Pulse 

துடிப்பு இயற்றி - Pulse generator. ’ 
Syuueoe Acreripssib - Impulse voltage. 
துடைப்பான் - 14005 

துண்டாக்கல் - 511010 

துண்டு அறுவை - Cut-off sawing 

துணிப்பிகள் - 816275 

துணிப்பு விசை - Shear force ட ட்ட 
துணை அசைகாஸ் - &௦௦65800). hemiazygos . 
துணை அல்லது கூடுதல் அரும்புகள் - _Accessory or 

supernumerary buds 
துணைக்கணீமம் - 5600008137 tnineral 
Gnesi Nast - Adapters 
gener Bens - Secondary ; ; 
gine Hlenvs Hy6Gacr - Secondacy instruments 
துணை நூல் பட்டியல்கள், நூலோதி - Bibliography 

துத்தநாகத் தூள் - 2180 dust 

துத்தநாகம் - 2100 ் 

துருத்தி - 10, 6௦110௬ 

துருவ இடைவெளி - Pole pitch 

துருவச் செல் (துருவத் இரள்) - Polar body 

துருவம் - 016 

துருவல் எந்திரங்கள் '- Milling machines 
துருவ விண்மீன் - Polaris , 
Hoystor ~ Maxilla 

துல்லிய - Accurate . 

துல்லிய கடிகாரம் - * Chronometer 

துல்லியம் - &௦௦பக33 © 

துல்லியமான - &௦௦018(6 ' 
துலங்கல் - Response 

துளைஒட்டு முன்னுயிரிகள் - 1080101815 

துளைத்தட்டு - 4838001116 - 

துளைவாய் ~ Orifice 

துறவி 'நண்டு - Hermit crab > 
gen - Department 

தூண் - Pedastal ~ a 
gieiar. - Inductive ve 
Sisisté sxenw - Inductive load 
தூண்டப்பட்ட - ]றம்ம௦ர் . 

தூண்டம் - 1000014006 

தூண்டல் - ]041௦110ந 

தூண்டல் - Stimulus 

தூண்டல் சார் நுட்பம் - 100150 - ..: 
தூண்டி - ]நம10102 . -:... 

தூண்டில் மீன் - Angler fish 
தூண்டுபொருள் - Stimulant + - 
தூண்வடிவ - மேய டர 
தூள் கட்டி - நிராம்சரு ௮95. :: 

தூற்றி, தூற்றுவான் - 941000௦௭00. த் 
தெர்மோபிளாஸ்ட்டிக் ரெசின் - '7ப6ர000ற18511௦ 7221௩ 
தெவிட்டாத கரைசல் - 1058117216 501011௦௨. 
தெவிட்டிய semgew - Saturated solution .. .-: 
தெளிவுகுறைந்த சங்கு அளிர்வு - Sub conchoidal - 

lustre 

தேக்கக் காலம் - 1004001100. period 
தேற்றம் - 780780 

தேய்க்கும் பொருள் - &ரக51ம௪ 
தேறாமைக் கொள்கை - - Uncertainty principle 

. தேனிரும்பு - 501117
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நாக்குவடிவ - 12316 

நாசிப்பகுஇி பார்வைப் புலம் - 19858] 11614 

நாட்பட்ட நூலாம்படை உறை அழற்சி - Chronic 
arachnoiditis 

நாடி - நிழ]56 os 

நாடி நோக்கு முறை (பீசிங்) - Piching 

நாரிழை வனளயம் - 1015 ரரத -: 

நாளக் கூபகம் - Uretory pelvic 

நாளமில்லாச் சுரப்பி - 1000௦01106 2182ம் 

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் - 13ுறற் glands 

நாற்கோண - 7617102008] — 

நாற்கோண, நான்மடி - 00 fold 

நாற்பட்டக வகை (அ) நாற்சமச்சீர்மை. வகை - 
Tetrahedral class 

57 Hpb $f - Deodourant: >: 

piresepig. - Fourlings © “4 

Bree ps5 5a - Tetrahedron ig wt 

Psipsacy - prabability af ட்ட * 
நிகழ்தகவுத் தன்மை - Probabilistic 4 
நிகழ்தன்மை - Modality ~~ ~ 2 Ue 
நிகழ்முறை வடிவமைப்பு - Process design 
நிகழ்வு - Process பட்ட விமல் 
நிகழ்வு செயல்முறை - 700659 sale t 

நியம மின்முனை, அந்தா மின்முனை, - ‘Standard 
electrode ae ட் 

நியூக்ளியோ புரதம் - 1106180 றா௦1618 : 
நிரப்புக் கோணங்கள் - Complementary angles பய 
நிரப்பி- Fillers 0 ட த 

திரப்பு - Filling உ 913 உட ் 

"நிராகரிப்பு நோய் - Rejection phenomenon 

நிலஅடுக்கு இறக்கம் '- Subduction 3. 

நிலஇயல் - Geology டப 
நிலஇயற்பியல் - ௦99108 1 - '.... ;, 
நில உடைமை அளக்கை - 0448(741 யரர 
நில எல்லைக்கல் - 8796 81006 ' : 
நிலக்கடலை, கழங்கு அறுவடைக்கருவி - Groundout, 

potato harvester 1 98] 

நிலக்கிளர்ச்சி - 0௦2 :- : :.ப. 

நிலத்தூண் அடிமானங்கள் - 011௪ foundations . 
நிலத்தொட ர்பு - Earth 0000601108 (fanit) - 
நிலநடுவரை - Equator’ °° - Fost! “ome 8 
Bau eens ged - Mapping 
நிலவல், இருப்பு - Being 

நிலவுகை - 281114 ட் 5! 
நிலவடிவவியல் - Geomorphology 
நிலவரையியல் - Geography னு ் 
நிலவள இயல் (கனிமவள இயல்) - 1௦00016 2801௦ஐ/ 
நிலவேர் பக்கக்கன்றுகள் - ரே௦பறம் 7001 800173 
நிலை அலை அமைப்பு - 818001றத wave pattern 
நிலை அலைகாணி - $(80010த 6 detector 
நிலை ஆற்றல் - Potential energy 
நிலைக்காந்தங்கள் .- நாசர் magnets 

் நிலைத்த புல்லி வட்டக் குழல் - 6879151201 calyx tube 
ச நிலைத்த புல்லி வட்டம் - Pertistent balys 

நிலைத்திரிபு - 512210 fs 
நிலைத் தூண்டம் - 1183 inductance ட 
நிலைப்படுத்திய அளவு - Setting 

நிலைப்பற்ற - க்கம்] 
நிலைப்பிலா - Astable - 

Beooeny - Stability +, 

நிலைமாறு அடர்த்தி, உய்ய அடர்த்தி - Critical 
density 

நிலைமாறு அழுத்தம் - பர்வ pressure , 
நிலைமாறு Geucre Bens - Critical temperature 
நிலைமின் விளைவு - 1816017051811௦ 817௪04. 
நிலையக் கலைஞர்கள் - Staff artists 
நிலையகம் - Stator ட 
நிலையக வலயம் - Stator ring : 
நிலையச்சு - C-axis 
நிலையான தகைவு 5 Permanent stress | 
நிறஅளவை - Colourimetry | 
நிறம் நிறுத்தும் சாயம் - * Mordant dye 
நிறம் நீக்கி - Bleaching agent ~~ °° * 
நிறம் பெருக்கிகள் - Auxochromes ன 
நிறமிகள் - ‘Pigments 

நிறுத்தும் ' அமைப்பு - Brake 
நிறுவனம் : - Organisation, institute,: Institution 
நிறைவுயிரி - Aduit , 
நினைப்பு - Consciousness ் 
நீக்க வினை '- ‘Elimination Teaction : 
S&@ - Eliminate ’ 
நீட்டல் அளவு - Linear measurement - 
Geum - Projection ‘~~ 

நீடித்த அழற்சி - Chronic வ ் ட் 
நீர் அடைப்பு - 8(1101076 ௦8 urethra © 
Bt <gypib - Sounding ”” 
நீர் இறக்கம், நீர் நீக்கம் - "Dehydration 

yc



நீர் உறிஞ்சும் - 1192109001 

நீர் கசியும் - 1961140650611 

நீர்ச்சூழற்சி மண்டலம் - 797816 7865001872 system . 

நீர்த்த - &0106019 pa 

நீர்த்தாரையின் புறச்சுருக்குத் :" தசைகள் - 8ற100(61 
urethra or external spincter 

நீர்நிலஇயல் - 119470 geology 

நீர்ம உராய்வு ஒடுக்கல் - 11410 friction damping 

Siwseow - Liquid state 

Biwi - Liquid 

நீர்ம வரம்பு - 114070 11014 

நீர்ம ஹைட்ரஜன். ஃபு/ளுரைடு - Liquid hydrogen . 
fluoride ர 

நீர் வெளியேற்றக்கெழு - ்  வரர்: of discharge 

நீரடங்கா —- Anhydrous 

Bo.w&w - Hydrous 

நீராவி - 8180 

நீராவியால் காய்ச்சி வடித்தல் - 81880. distillation 

நீரியல் - 113874011௦ 

நீரியல் அழுத்து - Hydraulic piéss 

நீரிழப்பு - Dehydration 

நீருறை - *48167 jacket 

நீரெழுச்சி - 1701611102 

நீரைக் கட்டுப்படுத்தும் ஊக்கிகள் - &௦11 diuretic 
hormone a, 

susGane_@u ug 7@s5e0 - Ammonia print 

நீல குராமி - Blue gourami ரூ 

நீலத்தாள் படி. எடுத்தல் - Blue மாமர. 

Secreng - Cyanosis ; 

நீவல், துருவல் - Milling =~ - 

நீள்பள்ள அமைப்பி, &ற்றமைப்பிகள் - 511(1675 
நீள் உருளையான - 001002 6311007120. - 

நீள் கூர்முனை உடைய - ஸேோப816 

நீள்சதுர, நீள்சதுரமான - 001௦02 

நீள் தொடர் - Straight chain 

நீளத்தசை நார்கள் - 1,௦0211ய4103] டட] 

Ser eutt_@ - Longitudinal 

நீளவாட்டு & கற்றுவாட்டு - Longitudinal & 
circular 

Bega = Trunk get 

gicir - Abstract : 

நுண் அசைவு ஆய்வு - 141010 100100 studies 

‘psi Boop - Filament 
நுண்குமிழி - . 7200016 

.நுண்ணமர் பருந்திரள் - 1௦1%11141௦ 
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நுண்குழல் வடிப்பு - Tubular filtrate 

நுண்ணளவி - 741010006161 

நுண்ணிய படிகத்துகள் - Crystallites 

நுண்ணிழை போன்ற - Capillary 

நுண்ணுயிர் » Microbe 

நுண்ணுயிர், அதுநுண்ணுயிர் நச்சேற்றம் - 
Septicemia 

நுண்ணுயிர்க்கிருமிகள் - Bacteria 

நுண்ணுயிர்க் கொல்லி - Disinfectant 

நுண்ணுயிர்க்கொல்லி - ௧11061011௦ 

நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர் - Bacteriologist 

நுண்திரள் - 8106 322£62216. 

நுண்படலம் - Microfilm 

நுண்பரல் - 2105 ஐர2]0 

நுண்பேசி, ஒலி மின்னாக்கி - 18107001௦6 

நுண்மட்கல் - Mudstone 

நுண்மண், புழுதி - நரீழம் ் 

துண்மின் முனைப் பகுப்பு முறை - 1410106160110]3146 
separation method 

நுண்முள் - 5ற10116 

நுண்ணலை - ]8101057276 

நுண்ணலை அடுகலன்கள் - 1810208846 000162 
நுண்ணலை இயற்றிகள் - 1410094246 0801118105 
icin osrenwacr - Microwaves 

நுண்ணலைச் கற்றுவழிகள் - Microwave ciccuits 

நுண்ணிலை - கரக . 

நுண்ணிலைமட்டம் - 741070 1246] 
நுரையீரல் - Lungs 

நுரையீரல் a.com - Pleura 

நுரையீரல் Aeoyser-Pulmonary vein 

Beguine Fipéariy.-- Lung abscess 

நுரையீரல் வழி - Pulmonary 

நுரையீரல் வாய்ப்பகுதி - 1111மஸ ௦8 496 102 

நுழைவழி - [0109 

நுழைவாய் - ]ந16ர 

துனி அரும்புகள் - 7௯118] ௦7 ௨ற02] buds 
நுனி ஆக்குதிசு - 0061180600. 02 87108] meristem — 

துனி ஆதிக்கம் - Apical dominance .. - 

நூற்றுமானம் + Percentile , 

நூற்றுமான .மதிப்பிடம் - Percentile rank 

நெகிழ் திறன் - Plasticity 

நெகிழி, ஞெகழி- 12511௦ -'





படலப்பகுதி - ]8ோ்ர20018 றகா௩ . 

படலப் பாறை - 80154 

படலப் பிளவு - %௦1181100. 

படலம் - Filament 

படலமாக்கிகள் - 181678 

படிச உருவமற்ற - &௦ரற1018 

படிக ஒற்றி - பேரம 066007 

uigamacr « Crystals 

படிகச் சமச் Frrenw - Crystal symmetry 

ues @576GH - Crystal system 

une &a - Water of crystallisation 

படிகநுண் குடுவைகள் - 05 1011(05 . 

படிகமாக்கல் - ஜே54811128110 

படிகமாதல் - Crystallization 

ugsienés ssa - a,b,c, Crystallographic axis 

படிக விளக்குவியல் - Crystallography 

படிகாரம் - கம 

படிந்த சாயம் - Ingrain dye: 

படிம உருவாக்கம் '- 14௦061110ஐ . : 

படிமக் கோட்பாடு - 140061 theory 

படிமங்கள் - 140046]5 

படிமலர்ச்சி மாற்றங்கள் - 1401011008037 002026$ 

படிமானம் - 5611600604 

-படியளவு - 80816 ௦10. 

படிவம் - 1௦200 

படிவரிசை - 1100102018 861165 

படிவிறுகுநிலை மாற்றம் - Diagenesis 

'படிவுப் படுகை - ’ Sadimentary bed 

Luig.ey (pen - Sedimentation | 

wipe) urenmacr ~ Sedimentary rocks 

படுகைத் தளம் - 604102 ற1405 

படுகைத்இசை - 1712401181 

படைப்பு - ரேகே116 ட் 

பண்பியலான - Qualitative டட 

ues! -Job ர 

பணி - 9700% ் 

பணி அமைப்பு மற்றும் செய்முறைத் ணிக்கை. 

Work System and procedure audit 

பணி எளிமையாக்கம் - 17701% simplification 

பணிசார் » Occupational 

பணிப்பட்டியலிடல் - Scheduling ட 

பணிப்பு அமைப்புகள் - 5840006008ப$0). _ 

பணியாளர் - ம61501081 

ப் 
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பணியோட்டம் - Flow of work 

பதனிடல், தோல் - Tanning 

பதனிடல் கூறுபாடுகள், தோல் - Factors of tanning 

பதனிடல் செய்முறை, Gare - Tanning process 

uBil-.cv - Replacement 

பிலி - Substituent . 

USO cpenm - Substitution method 

uB«amenw - Patent 

பதின் இலக்க - ௪03/6 

பதின்முறை - மலம௪ (706 

பம்பாய் வாத்து - ௦29 duck 

பயன்கள் - 10965 

பயன்பாடுகள் - Applications 

பயன்முறை - தறற11604 

பயனிலை - 701088 

பரப்புக் கவர்ச்சி - Adsorption 

upes - Distribution 

ugenor - Cobble 

பரப்பாழப் பார்வை, பரு நோக்குப் பார்வை - 
Stereoscopic vision 

ugiwbueor Gout - Hereditary disease 

ure, wesfl — Grain 

பரவல் அடிமானங்கள் - 801630 [0௦00441018 

பரிணாமம் - 1901111௦ 

ug - Concrete, stereo 

UG swt ges Deer - Porphyritic 
பரு Huot gets Host wire - Porphritic texture 
பருசதுரம் - Cube 

பருத்த காம்பிழை - $யிரர்ரப6 

பருத்திரள் - Coarse aggregate 

பருறிலை - Concrete ன ர 

பருநிலைப் பிழை - 008156 6ரர01 

பரும்பட்டக - 1701060721 
பரும்பரல், பருமணி - Coarse grain 

பருமன் - Volume 

பருமனறி பகுப்பாய்வு - ் ரல்ண்௦ analysis. 

u@urenth - Dimension 

ugenw - Magnitude ° 

பருவ ஆண்டு - - Tropical year 

ueueutg.eu - Holomorphous 

பல்சக்கரம் - . Gear , 

பல்போன்ற "விளிம்பு - 511215 margin 

பல்முகடு - Cusp
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பிரிகை குணகம் - 727141100) Coefficient பின்னுள்ள - 2100 

பிரிகை மாறிலி - Dissociation constant ~~ ் பின்னேறல் - 1606851010 
1905 g) 1119.6.780 ~ Fractional crystallisation பின்னூட்டத் தத்துவம் - Feedback principle 
பிரிநிலைப் பின் தங்கல் — Anaphase lag ஜ் பின்னூட்டம் - 1221020% ட 

பிரிப்புத்தசை - Diaphragm பின்னூட்டும் அலைவு இயற்றி - 1660020% 0501118101 
பீரி மூச்சுக்குழாய் - Bronchus = ஃபினைல் கீட்டோன் நிரிழிவு - Phenyl ketonuria 
LIAey - Division memes, Gosia sof) - Ceramic 
பிரிவு இடைவெளிகளின் மையமதிப்பு - Mid values புகைத்தூசு - 1106 4054 

of class interval = : புடைத்தல் - Raising . 
tGeorp » Error புதிய நுண் அண்டம் - Modern micro cosmos 
‘Sen — Split 

பிளவிப் பெருகல - Cleavage 

Gorey - Cleavage 

பிளவுகள் - 1௦ bate 

பிளாட்டின வெள்ளி - 81311000 811487 

புரிமாற்றம் - 1021௦1 

,_ பூரைகள் - நா 

புரோசியான் சாயங்கள் - $ா00100 dyes. . 

புரோட்டான் oH - Proton aceptor 
புரோட்டான் வழங்கி - 7010 4௦௩07 

பிளாஜியோ பட்டக வகை - 1221016021 61858 புரோட்டியம் - 1ஈ௦1400 
பிளாஸ்டிக் ஆக்ககள் - சப்பக். ் புற உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் வெளி வழிப் 
பிளாஸ்மா - Plasma :.. mee பாதை - Efferent pathway 
பிளை நரம்பமைவு - 1110679604 

பிறக்கம் - 0121௩ ் 
பிறவி இதயக் கோளா றுகள் - Congenital cardiac 

abnormalities 
பிறிதுபடுத்தப்பட்ட -' ‘Alienated 

பிறவி இரத்த அழிவு இரத்தச் சோகை - Congenital 
haemolytic anaemia 

பிறலிக் குறைகள் ~, Congecital anomaly “yg stb ~ Protein 
பிறவிக் கோளாறுகள் - 0012681421 4180704675 . . . 

பிறவிச் சிறுநீரகக் குழல் அமில மிகைத்தல் - 00128. ணவ (னன்ன வினைகள் “ நளனை மரண 
nital renal tubular acidosis . :. புரைமை - Porocity 
ட? புரையுடலிகள் - 5ற01268 (௦14080). ' 

புல்கருத்தண்டு உறை - Coleoptile 

புல்லி இதழ்கள் - Sepals 

புல்லி வட்டக்குழல் - வேக 106 

புல்வெட்டி. - Mower 

- புலஇடப்பெயர்ச்சி - Field displacement — 

புற ஊதாக் கதிர்கள் - 101128 410161 12095 
பீச்சு நாளங்கள் - 1400140137 ducts 

புணர்வாய் - Vagina 

புதுஉயிர் உஊனழி - Cenozoic era 

புதுவியப்பு - Strangeness 

புதைபடிவம் - 108611 

புரகச் ஈதைமாற்றம் - 01010 catabolism 

பிறழ்ந்த - Anomalous 

பிறைவடிவ ஒருவழி அடைப்பு - 5$6ம1]104£ 42176 : 

பின் இடைவிலாச்சிரைகள் - 10518710 intercostal vein 
பின்கொாத்திறகிழைகள் - &4(67-5151( 

பின்சரிவு - Back flow 

er wuseflic - Post inning - 

Lsinej Gem_Gever - Vick pitch ரர. புலப்படும் ஒளி - Visible light 
பின் மூளை -. Occipital ’ehz ப ட்ட புலம் - 81814 

பின்ன. எண்கள் - 1₹811008] 481035 :. 3... புலன் காட்சி » Perception ட 

பின்னச் சுட்டெண்கள் - 1581101081 Indices a a ்.... பூலனுறுப்புகள், பொறிகள் - 5 861056 012308 

பின்னடைகள் - 800500] - : ட புவி ஈர்ப்புக் கட்டுப்பாடு - Gravity control | 
பின்னப்படிகமாக்கல் - Fractional crystallisation புவி ஈர்ப்பு மையம் - 176 of gravity 

பின்னம் - Fractional ் புவிப் புறணி - 1880116 

பின்னி - 114871006௩ - = : க ் புவிப்புற மாற்றவியல்கள் - Tectonics 

பின்னுடல் - Opisthosoma _ புவிமேலோடு; புவிப் புறணி - Crust ட





பொய் ரேபீஸ் - Pseudo rabies 

பொருக்கு - 1ற07105181100 

- பொருண்மைத்தாக்கு விதி - Law of mass action 

பொருத்திகள் - 12020 

பொருத்தியுள்ள - 814018 

பொருள் சார் ~ Material 

பொருள்சுட்டு - Index 

பொருள்சுட்டு வகைகள் - 1006௩ types 

பொருள்சுட்டு வரை தத குப்புக் - Indexing 
serials 

பொருள் தயாரிப்பாளர்களின் இலக்கியம் - - Manufac- 
turer’s literature 

பொருள்முதல் வாதம் - Materialism 

பொருள் வழிகாட்டிகள் - 1176001165 

பொருளாயத - ]8816218] 

பொறித்துளை - Slotted lines 

பொறிபறப்பு - Flash over 

பொறிமுனை .- Spark plug 

பொறியிடைவெளி - 58% ஐ 

பொறியியல் '- நய 21ய661த 

பொறுதி - 1௦01618006 

பொன்ம இமை நாடா - 18612111௦0 1806 

போர்ட்டல் சிரை.- Portal vein 

போலி - Pseudo 

போலி உருவமாதல் - Peeudomorphism 

போலி நுனி அரும்புகள் - Pseudoterminal buds 

போலியோ வாதம், இளம் பிள்ளை வாதம் -ந௦110- 
myelitis 

waact woud - Population genetics 

மகரந்தப்பை இணைப்பு - Connective 

மசகு எண்ணெய், உயவு எண்ணெய் - 1.மம்ர3௦2(10ஐ 
oil 

wi @evresiiach - Saprophytes 

மட்டக் கம்பம் - 1,211 staff 

மட்டம் - ௪ 

uot - Levelling instrument . 

மட்டுப்பாட்டு மாறிலி - Attenuation constant 

witHogseir® - Rhizome 

மடல்கள் - Compartments 

மடல்கள் - 180618 

மடிப்பக வில்லைப் பாறை - Phacolith | 

மடிமை, உறழ்வு, சடத்துவம் - Inertia 

மணத் தைலங்கள் - 80₹0164் 0118 

மண்ணீரல் சீழ்க்கட்டி - 801660 ௨09065$' 
அ.க-2-6 
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மண்ணீரல் பெருக்கம் - $ற120000 68] 

மணல் நண்டுகள் - 8800 07805 

மணல் - 88ம் 

மணற் சுண்ணாம்பு - ரகா] 

மணற் பாறைகள் - 5௧1081006 

மணிக்கம்பளி - Worsted 

மணிக்கல் - Gem 

மணிக்கல் பட்டை தீட்டல் - Gem cuttiog 

மணிக்கல் பதித்தல் - Gem mounting 

மணிப்பரல் பாறைகள் - &ா60206005 rocks 

மணி வடிவ - சேறு ம1816 

மதிநுட்பம் - 71510௩ 

மதிப்பிடல், மதிப்பாய்வு - 134810௨(10 

மதப்பு - Value 

மதிப்பு, தீர்ப்பு - மந்தரம் 

மது மேக நீரிழிவு - 012௦65 16111405 

மந்த வளிமம் - 740/6 ஐ 

மயிர் விற்சுருள் - 17812 5றார்றத 

மரபிசை - Classical music 

'மரபு அளவையியல் - 10708] 1021௦6 

மரபுக்கூறு - 0006 

மரபுவழி ஃப்ரக்ட்டோஸ் தாங்காத் திறன் 5 1787601- 
tary fructose intolerance 

மருந்து ஒவ்வாமை மாற்றம் - Allergic reactions 

wong - Nut 

woesgu.@ Ger gener - Rectal examination 

மலட்டுச் சூலகம் - 1191711006 

மலரடிச்சிதல் - 178015 

மலவாய்த் துடுப்பு - கறக] fin 

மழிப்பு எந்திரங்கள் - 508410 2 ௬801/1065 

மற்வினை/அனிச்சைச்செயல் - 86116 801100 

மறுவார்ப்பீட்ட -: 100௦118604 

மறுசீராய்வு - Review 

மறுசுழற்சிப் படுத்தல் - Recycling 

மறுபதிவு மற்றும் கொடுக்கல் வாங்கல் - 7720507]ற- 
tion & programme exchange 

மறை - ராரே ் 

மறைநிலை - 001268] 

மறைமுக அலைவெண் குறிப்பேற்றம் - ]0412601 

frequency modulation 

மறைமுக அளவை - 191760 measurement 

மறைமுகப் பகுப்பு - ]81(08]$ 

Loom pey miciy - Pudendum
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'மனப்பான்மை - க1(11006 . மிகை 8ட்டோன் இரத்தம் - Ketosis 

மனித உழைப்பு - 880021 129௦0 .. ன கு WensIacr - Amplifiers | 

மாக்கல் - 8080 84006 _ மிகைப்பு - க்றாற]1111021100 

மாக்சுவெல் சமன்பாடுகள் - 148௩9௭6116 equations ட மிகுந்த ஊடுகலப்பு - Hyperosmotic 

மாப்பிள் சாறு சிறுநீர் நோய் - Maple syrup urine மிகுநுண் - Crypto 

disease அ மிசென்ட்டிரிக் நிண நீர்ச் சுரப்பி - Mesenteric lymph 
மாய நேர்குத்து இணைப்பு - 148210 (66... gland ், 
மார்பு இழை - 160078] ர8ர மிஞ்சிய ஊட்டமடைதல் - 81110 ற7021100 

மார்பு - ஒளிர்நோக்கிச் சோதனை - Fluoroscopy of மிதப்பு - Float 

chest மிதவையுயிரி - 1180140௦ 
மார்புக் குழாய் - Thoracic duct Renn ays - நண 

மிளிர்வு - 115178 

மின்அச்சு - 7160171081] axis 

மின் அணுவியல் நிலைதெரி கருவி - Electronics 
position indicator 

மார்பு நடு எலும்பு - 816010 ~*~ Bie 

மார்புப் பகுதி - Thorax 

மார்பு படபடப்பு - Palpitation 

wort wSH - Mediastinum . 

மார்பு மத்தி சிரைகள் - 146018811081 ஏ€108 , . 

மார்பு வலி - 116கா( 84120% - .' ் 

மாரடைப்பு - 116871 84480% 

் மாற்ற அலையியற்றி - Transfer 0642. 

மாற்றம் - Variation 

மாற்றமற்ற அளவீடு செய்தல் - Static calibration 

மாற்றாக்கல் - Isomerisation 

மாற்றிட்மேறல் - 14614518515 ’ 

மாற்று இலை அமைவு - Alternate pbyllotaxy 

wT pn) Qenvw@soawd - Alternate phyllotaxy . 

மாற்று உறுப்புப் பொருத்தல் - Organ tansplanta- 

மின் அழுத்த sine? - Voltmeter 

மின்அழுத்தம் - Voltage ் 

. மின் ஆக்கி . Generator 

ம, மின் ஆரகங்கள் - 1316011108] £கப18105 

மின்- இசைவற்ற துடிப்பு நீக்கி - De-fibrillator 

மின் - இயக்க ஆற்றல்வடிவ மாற்றிகள். Electrome- 
chanical transducers 

மின் இயக்குவிசை - 8, 18. 8, (Blectro motive force) 

மின் எடையறிமுறை - £1601102187/106129 : 

மின் ஒத்ததிர்வு - Electrical rosonance 

tion 4 மின் ஓட்ட அளவி - காம ₹1₹7 

மாற்று நெறி முறை - By pass procedures . -. . மின் ஓட்டம் - மோளே: 

மாற்றுநோய் வாய்ப்புக் கூறுகள் - 1418801121... “மின் ஓடி - Motor 

diagnosis ட ny err. $H - Conductor © 

wrbo@-Isomer a Te Wer a-§ 3) (pony - Conductivity method 

wore) - Variable ன் : - மின்காந்த அலை பரப்பும் கருவிகள் -' 761658 
மாறிலி - Constant . BS signal instruments 
மாறுசீர் கூட்டுடைய - Heterozygotes ட... மின்காந்தத்தூண்டல் விளைவு - Electro ) magnetic 

மாறுசெயலி - 480101 5 induction : : 

tor pidienco - Transition state - _ ட மின்காப்பு - Insulator 

Lor giumeienw, Ssorenocny — Adaptability ~ . a மின்குறிப்பு - Modulating signal 
மாறும் கொண்மம் - Variable capacitance மின்கொண்மிகள் - Capacitors ட் 

மானிட நிலவரையியல் - 1]மறாற Geography ன க 7 மின்சுமை மாய்நிலை - Isoelectric point‘ 
மானிடவியல் - &௰(010001023 “இ ~ மிவ்சுருணை - 9410 0102 ் 

மிகை அமினோ அமில நீரிழிவு - Overflow aminoaci- மின்சுழிப்பு - Eddy 
uria ; தி ட மின்சுற்றுவழி - Electrical circuit ~ 

மிகை இரத்த அழுத்தம் - 11406 1605100 ்....... மின்செலுத்தம் - Transmissioa 
மிகை உணர்வு மாற்றம் - Hypersensitivity reaction” மின் இறன் அலைவெண் - 80௫62 frequency 

டர்ன்



மின்இுறன் மூலம்; தோற்றுவாய் - Source of electric 
power 

மின்தொடர் - Line 

மின்தொடி - நமல் 

மின்தொடி. பொருத்தும் முறை - Fixing of brushes 

மின்துகள் எண்ணி - 1180(201-00001௦7 

மின்துகள், மின்னி, எலக்ட்ரான், மின்னன் - 131601100 

ம்ன்துகளியல் - 131801001௦ _- 
மின் துகளியல் இணைப்பி - Electronic switeh 

மின்துகளியல் இலக்க எண் - Electronic digital 
counter 

மின் துகளியல் காட்சி - 716011001௦ display 

மின்துகளியல் சாதனங்கள் - 1:16011001௦ பீ211௦25 
மின்துகளியல் சுற்றுவழி - 816011001௦ 010014 : 

மின்துரண்டிகள் - 1௩01001015 

மின்புலக் ons - E-arm 

Weayosser நேர்குத்து இணைப்பு - E-plane tee 

மின்புலத் திசையன் -.8-460102 

மின்பொறி அரித்தல் - Spark erosion 

Lei ior fh) - Transformer 

மின்மி-ஒலிமி - Electron - phonon 

மின்முனைக் கவர்ச்சி - Electrophoresis 

மின்முனைகள், மின்வாய்கள் - Electrodes 

மின்முனை வற்ற.- 11௦0-0014 

மின்வடங்கள் - ஸே்15 

மின்வலை - ரம... 

மின்வேதுப்பகுப்பாய்வு - Electrochemical Analysis 

மின்வேதி மின்கலம் - ]1601100060108] ௦61] 

est Gov S)utused - Electrochemistry 

மின்னகம் - Armature ் 

- மின்னமுத்தக் கட்டுப்பாட்டு அலைவு இயற்றி. 

Voltage controlled oscillator 

. மின்னழுத்தச் சுருள் - 7011926 ௦௦01 
மின்னழுத்தத் தாங்குந்திறன் - Withstand voltage 

மின்னழுத்த நிலை அலை - Voltage standing wave 

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி - Voltage drop 

மின்னிலை - Potential க் 

மின்னியல் sjoroy - Electrical quantity 

மின்னிலையில் கவர்ச்சி விசை - Electrostatic attrac- 

tive force 

மின்னோட்டச்சுருள் - மோரே 6௦11 
மின்னோட்டம் - Current 

மீட்சி, we Hlen - Elasticity 

H.%H.B-6% ai. 

979 

மீட்சிமை மட்டு - Modulus of elasticity, Young’s 
modulus 

மீட்பாக்கம் - 1562606181101 

மீத்தூய்மை - Refine 

மீளமைப்பு - 15856 

wen - Elastic 

மீள் வினை - 1646781016 reaction 
மீன் முட்டை வடிவ - Pisolitic 

மீன்வழி அண்டு - 5141௧] 4687 

மீன் வளர்ப்பு - 47154 வ!(மா£ 

(PG ibyuy urLta cues - Tripyramidal class 

முக்கூற்று முடிவுறை - Syllogistic 

முக்கோண - Trigonal 

முக்கோண - 7ர/கறஜ127 

முக்கோண அளக்கை - [ச்ற2ய12(1௦௩ ஊருல 

முக்கோணக் கணக்கியல் முறை - 7120100612 

method 
முக்கோண (௮) மும்மடி - 1212001108] 

முகச் சுரப்பிகள் - 1206 glands 

முகட்டு வளைவு - 14௦06] 00716 

முகடு - Mode 
(pa@ - Ridge 

(pauuens - Cream 

முகப்பு இடைவெளி - 17001 ந1(0 

முகவட்டம் - 178018] 015௦ 

முகறை - 50௦04 

முகுளம் - 4801118 

முச்சமச்சீர்மை - ]ர[ற0ற8] ௦1255 
முச்சரிவுத் தொகுதி - Triclinic system 
முச்சாய் சதுரப் பட்டகவகை- 7170016478] 01295 
முட்களையுடைய - கீறும் 

முட்டை அல்புமின் - 048 விடயமா 

முட்டைப்புழு - 18ாரக 

முட்தோலிகள், முள்தோலிகள் - Echinodermata 

முடுக்கிய - Forced 

(POSGSe - Accelerating 

முத்தறுவாய் மின் அமைப்பு - 7076 ற856 power 
system 

(PSO arevAsn - First Quartile 

முதல்நிலை ஆக்கம் - Primary production 
மு.தல் வரிசைக் கூம்புப்பட்டகம - First order pyramid 

முதலுயிரிகள் - றர010202 

முதன்மை வேர் - நிர்று3ேர 7001 

முதிர்வு ~ Aging 
முதுகு ஒட்டியநிலை - 0075111௧60



980 

முதுகுத் தண்டுள்ளவை - (:1010816 

முதுகுத் துடுப்பு - 9௦1581 110 

முதுகுப்புறச் சுவர் - £05127107 264௦0102] ௬811 

முதுகெலும்பற்றவை - 1446116078165 

முதுகெலும்புகள் - Vertebrate 
முதுகெலும்புத் தொடர் - Vertebral column 

முதுமை மனபழுக்கம் - 56116 dementia 

முந்தல் - Lead 

முதந்நீரகம் - நிறல! : :. . 

முப்பரிமாண வேதியியல் - Sterenchemistry 

(purer - Stereographic 

முப்பருமான - 516860 

முப்பிணைப்பு - 11016 0௦ம் 

மும்மடி ~ Trillings. 

மும்முரமாகச் சுருக்கி விரிவது. - Spantindie contrac- 
tion : : 

முரண் இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் - Dielect- 

tical materialism 

முரணியக்க - 11618011041 

முரணியக்க அளவையியல் - 9161601108] 1௦21௦ 

முரணியக்க வகை - 1181601108] 0&4690137 

cpap - Integer 

முழுஅலை - Full wave 

முழுஅலை திருத்தப்பட்ட' சைன் அலை - Bull wave 

rectified sine wave 

முழுமையற்ற : எலும்பு உருப்பெறல் - osteogenesis 
imperfecta 

முழுமையான age 4 Absolute hemi- 

anopia டட ட ஜி 

முழுமையான அறிவியல் - Exact science ~ 

cen - Spine wa உடப்பு 

apenGaacRacr - Echinodermata’ = = = 

முள் ரோமங்கள் - Bristles | ' A 

முள்ளெலும்பு - 861005 

முள்ளெலும்பு சிரைப். பின்னல் - Vertebral 1 plexus of 
veins 

முளை - Embryo ட்டு 

முற்கோள்கள் - $ர00057(1015 a 

மூச்சுக் குழாய்ச் சதப்படலம் - 148541 - 10083 : - -: 

் மூச்சுத் இணறல் - Breathlessness, dyspnea 

் மூச்சுத் தூண்டிகள் - 1₹65ற178(013 (401815 :. ”) 

மூச்சுப் பாதையின் மேல்புறம் - Upper “ரககம 

tract o i னி ர 

மூச்செறித் தமனி உள்ளெ றிகை - Pulmonary embo- 

lism Z க i. ~ ௨.) 

மூச்சேடு - 00% 1மாத 

மூட்டு வாதம் - Rheumatic fever 

மூடி - போர 

மூடி. - Operculum 

முடு.பலகம் - Covering slab 

மூடி மரை - 001422 nuts | 

மூத்திரப்பை - Urinary bladder 

மூலக்கூறு சூலசுக் கொள்கை - Molecular orbital 
theory | 

மூலக்கூறு - | Molecule ட 

மூலக்கூறு உட்சார்ந்த, மூலக்கூறக - ]ற(ாகற0120ய182 

மூலக்கூறு உயிர் வேதியியல் - 1401600127 101083 

மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட - 1௦(61001600187 
மூலப்பாட நூல் - Treatise 

மூலப்பொருள் - Raw material 

மூலாதாரம் - 20/0௩. 

மூவிணைய கார்போனியம் அயனி - - Tertiary carbo - 
nium ion 

மூவிதழ் ஒருவழி அடைப்பு - நர்ஸ் valve 

apeyjeua - Trimorphous ~~ 

pip - Sinker ள் 
மூளியன் - Trigger [18% “ 

epenar 1p) = Encephalitis © 
tpener Bess wonmay - Cerebral thrombosis 

மூளை உருப்பெருக்குக் கணிபொறி- ௦ (Compu 
terised Axial Tomograph Scan) 

apsner 2.cierenm - Cerebral ventricle 

முற்றொருமித்த - Identical 

(piley - Fracture 

முறைத்தொகுப்புச் செய்து - By encoding 

முறைப்படுத்திய மேலாண்மை, : அறிவியல் “முறை 
மேலாண்மை * 801601111௦ .ஐககஹரோேசா$- ட... 

முறை மாற்றிய - ௦2ம்... டட | 
முறைவிலகல்கள் - Departures _ 

முறைஅளவீடு - Prescaling 

முன் அறிகுறி நோயாளர் - Pre symptomatic carrier 

(perGarev - Prepuce 

முன்தோலின் வெளித்துவாரம் = Prepucial orifice . 

முன் நீட்டிப் பகுதி - $ர0005018 , 

nee 
dae 

ub 

முன் uigsfi.co- Pretanniog 2 
முன்மாதிரிப் பயிர் = Idio-type can: 
மூனமுனைத் தட்டு - கற(0ெ]1. plate 

(psa oreo. - Prefix ' ். | 

முன்னுடல் - 108002 ss ei



முன்னுயிர் ven) - Proterozoic era 
முன்னுயிர்கள் - 1ர010208 

முன்ன றிதல் - 1₹0104 

மூன்னோக்கு வினை - 7£072[ம் 76801101 
. முனைப்படுத்தப்பட்ட உருப்பெருக்கி ~ Polarised 

microscope oO 

முனைழுகம் - End face 

மூனைமை இருதுருவத்தன்மை - 8013ரம்(ு 
முனைவாக்கத் தளம் - Plane of polarization 
மூஉருவமாதல் - 7710010150: 
மூச்சுக் குழல் தஇறபபு - 7720605100] 
மூளை உறை அழற்சி . நரசோர்ப தப்ப 

மூளைக்கட்டிகள் - Tumours of the brain 
மூளைச் சுருக்கம் - 66081 atrophy 
மூளைச்சீழ்க்கட்டி, - 751௩ 350659: 
மூளைத் தண்டுவட நீர் - Cerebro spinal fluid 
மூளைத் தண்டுவட நீர்ம ஆய்வு - Cerebro spinal . 

fluid test 

மூளைத் இசு அழற்சி - டது 

மூளை மின்னலைப் பதிவு - Electro encephalogram 

மூளையடிச் சுரப்பி - Pituitary gland 

மூளையின் சாம்பல்நிற அகணிப்பகுது - ரேஷு 81067 

மூளையின் மூன்றாம் உட்குழிவுப் பள்ளம் - 720 
ventricle of the brain 

மூளையின் வெள்ளைநிறப் புறணிப் பகுதி - 9711 
matter 

மூன்றாம கால்நிலை - '11மரம் Quartile 

மூன்றாம் நிலை மூலங்கள் - 7₹71(8097 sources 
மூன்று சிற்றிலைகளைக் கொண்ட - 7ம[011216 

மெட்ரோ௫ில் - 146(1051] 

மென்டெல் ஒடுங்குநிலை பாரம்பரியம் - 8460081120 
recessive inheritance i 

மெத்தில் ub - Methylation . 

மெது அதிர்வச்சு - Z-axis 

மெய்க்கூற்றுகள் - Premises 

மெல் அழுந்துப் பொருத்து - 1121 றா 16 

மெல்லிய - 110 

மெல்லிய சவ்வு - 1480007806 

மெல்லுடலிகள் - Molluscs 

மெழுசகச்சுத்தாள், துளைத்தாள் - Stencil - 

மெழுகெண் ணெய் -. 6256 ் 

மென அமிலம் - Soft acid 

மென் காரம் - 5011 base - 

பென்கிரந்தி - 0028001014; 8071 sore |: 

981 

Queérecut - Thin wall 
Goce ut_evid - Lamella 
மென்னிற - 180000181௦ . 
மேல் அசைசாஸ் சிரை 2 Superior hemiazygos vein 
மேல்இமை - 17றற6£ eye lid 
Gined Gane guicy - Skin test 
Gined GuiyesAemg - Superior Vena cava 
மேலமை குலிவு அலைவெண் பலகோணம் - 

Frequency polygon 

மேலமை சதவீதக் குவிவு அலைவெ-ண் பல 
Ganeortd - Greater than percentage polygon 

மேலாண்மை . Management 
Guerrent - Manager 
மேலேறும் வயிற்றுச் இரை - Ascending lumbar veins 
மேற்கூடு அணைப்புப் பொருத்திகள் - Cover flanges 
GupGanen - Reference 
மேற்பக்கம் - Dorsal: oe 
மேற்பகுதி மீன்பிடிப்பு - Pelagic fisheries 
மேற்படிதல் - Superimposing 
மேற்படிந்த - Superposed 
மேற்படிவு - 8060051110 
மேற்பெருந்தகடு - Carapace , 
மேற்றள இழுப்பு, பரப்பு இழுப்பு - 807106 (609103 
மொழியியல் - 1102119110 
மோதல் - 01115101 
மையவீலகு முறை - Centrifugal 
Guomt_t_ips - Balanitis 
மொட்டு - Knob 

மொட்டு-முன் தோலழல் - Balano Posthitis 
மொட்டு விடுதல் - Budding 
யங் மட்டு - 00026 modulus 
wircity - Texture 

யாப்பு உருவாக்கம் - 7.3] formation 
யானை வீக்கம் - Elephantiasis ் 

யுகம், ஊழி - நீரது 
யோனிக்குழல் - Vagina 
ரசமட்டம் - [80௫ level 
ரேடுவிட் உண்ணிகள் ஃ Reduvit buge 
ரோமனா நோய்க் 68 - Romana’s sign 
லாசர் ஒலிக்கற்றை - Laser beam 
லாந்தனைடு - Lanthanide 
லாதந்தனைடு சுருக்கம் - 1301080106 contraction 
ma Shen - Glans penis
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வகுப்பு - 01855 

வகை - 0ர௦மற 

வகை - 61289 

cuens - Type 

வகைகள் - (0185565 

வகைகள் - $[ற05 

வகைப்பாடு - (185510021101 

வகைமை - 790108] 

வகையீடு - ॥)11427௪01181102 

வகை வளைவுகள் - 130104] பொரநே 

வட்ட அமைவு - 97007120 ' ; 

atlt_gsang priser - Circular muscles 

வட்டத்தட்டூச் சிறுமலர்கள் - Disc florets 

வட்ட முனைவுறல் - Circular polarisation 
வட்டார அமிழ்கோணம் - Regional, dip 

வட்டாரப் பிரிவு - Zoning © 

வட்டை - Disc 

வட்டைப் பாறை - 055 

வட்டில் பதிவுமுறை - 150. secording , 

வடிகட்டிகள் - 111606. 

வடிசாறு - Soup 

வடிநீர்க்கோளம் - Lymph gland 
கம ஒட்டு 

வடிநீரக நுண்மணிப்புற்று - 1,9௩௦ granuloma ப 
வடிப்பு அடைப்பான்கள் - 81 cocks | 

வடிவ அமைப்பு - Configuration 

வடிவஇயல் - 0060611108] 7 

வடிவஇயல் இடைவெண் - - Geometric spacing 
eurgevid - Form) 

toe 
௩ 

வடிவமைப்பி —- Design — 

வடிவமைத்து - 987260 

வடிவமைப்பு - 0812௩. ் 

வடிவு குலைத்தல் - 15(0% ~ 
வண்ணம் - மிலா ‘°° 

வண்டல் - 110418] 

வண்டற்கல் - 5111 stone 

வணரித்தண்டு - Crank shaft 
வந்தவழி பின்னோக்கச்செல்; பின் பார்வையிடல் 

Back tracking 

 anidiay son - Peritoneal cavity 

வயிற்று அறை அழற்சி - Peritonitis 
வயிற்று உறை - £ஈ£1(௦ர்ப்0 - -:-' 
வயிற்றுக்காலிகள் - Gastropods, Gastropoda” 
வயிற்றுக்குழி - Coelenteron - 

வரட்டுவிதி - Dogma 

euribefe curt. - Bounded . 

வரம்பிடும் குறிப்பேற்ற எண் - 1.1011102 ஐ௦011811௦2 
index 

agby QencrinIach - Limit switches 
வரம்புச் & Oeuf - Limiter circuit 
வரம்பு செயலி - Bounday operator 

வரலாற்றியல் - 1715107708] 

வரிக்கால்கள் - 0௦01 _ 

outfit a) - Diverter 

வழிமுறைகள் - Methods .. 

வழலைக்கட்டி, சவர்க்காரம் - Soap 
வளர் அளம் (ஊட்ட ஊடகம்) - யேபரசஉ ஐப் 
வளர்நிலை அமைப்பு - 1984610061 ஐரோ 
cuenté§) 2066) - Growth-hormone | 

- வளர்சிதை - 148124௦11௦ 

வளர்சிதை மாற்றம் - 882] metabolic change 
வளர்சிதை மாற்றம் - Metabolic change 
வளரிகள் - Outgrowth 
வளரிவட்டம் - 0௦008 

வளாக... 2008] 

வளாக அச்சு - 2௦0௨] axis’: 

வளாகக் கோணம் - 2௦08] ஹஜீட ~~ 
வளாகச் சமன்பாடு - Zonal Equation 
cuenétb ~ Avenue © | ~ 

வளாகம் - 2016 ' 
வளாகமுகம் '- 2003] face 
'வளிம அழுகல் - 08 gangrene *” 
வளிமக் கரைசல் - &6005019 ர கு 
வளிமம் - 025 ஜி 
வளிம - பருமனறி பகுப்பாய்வு - Gas க Volumetric 

analysis . . ; , 

வளிம வழி அழுகுதல் - 0௨5 gangrene 
வளிம விரவல் - 085 0150075101 
வளை கசை இழை - 1040121102 membrane | 
வளைபரப்பு கணித்தல் - Computation of curves: — 
வளைதசைப் புழுக்கள் - Annelids 
வளைய அல்க்கேன் - 0010811806 . . - 
வளையமில்லாப் பெறுதி - Acyclic derivative 
eisseray - Arch ் 
evex giflevid - Hard acid 

வன் காரம் - Hard. base 

வன் கிரந்தி - 08026) hard change 
வன்மைப்படுத்தல் - Hardening



வரிக்குறிகள் - 10/06 

வரிசை ஆக்குஇச - Rib meristem 

வரிசைத் தொகுப்புகள் - Serials 

வரிப்பள்ளம் - 1112]204 groove 

வரிப்பாறை - Gneiss 

வரைபடம் - Graph 

வரையளவு - 88160 

வரையறுத்தல் - 611ா10த ் 

வரையறுப்பு, குறிப்பீடு - Specification 

வரையறை - Definition 

வரைவளவு - 50816 ் 

வல் அழுந்துப் பொருத்து - 17883 றா658 116 

வலசை - Migration . 

வலயம் - Ring 

வலது அரைப்புலக்குருடு - Right hemianopia 

வலது தண்டு - Right crus 

வலது பிரிமூச்சுக் குழாய்ச் சிரை - 801204 bronchial 
vein ; 

வலயச் செம்பாளம் - Ring dyke 

வலி உணர்வு அரும்புகள் - 781௩ 760₹01018 

algenpend - Pain reliever 

வலிவூட்டிய சிமெண்டுக் கற்காரை - &,௦,௦ 
வலுவிழந்த அமிலம் - Weak acid © 

cuenev - Network: 

வழங்கல் - Payment 

வழிகாட்டிகள் - 191760101165. 

வழித்தட அளக்கை - 801/6 $079ல 

வழிப்படுத்தி அலைநீளம் - Guide wave length 

வாட் அளவி - 797814 06161 

வாய்க்குழி -' 1100௨] cavity 

arwéei) 6A - Buccal diverticulum 

anwdeoaacr - Oral arms 

வாய்த்தட்டு - 08] 04150 

வாயில் - 0816 

வாயிலமைப்பு - கொத 

வார்ப்படம் - Gast 

வார்ப்பு இரும்பு - கேர 10௩ 

வாழ்க்கைச் சுழற்றி - 112 001௪ 
வால்முள் (கொண்டி) - 81800 

வாள் அறுவை - நிகாம் 881102 

வாள்பல் அலைவியற்றிகள் - Saw-tooth - oscillators 
வான்கோாள மைவரை வட்டம் - 161012 

suneraéGanerid - Celestial sphere 
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வானத்துருவம் - Celestial pole 
வானநடுவரை - 06125(18] 7412107 
வானநடுவரைத் தளம் - Celestial equator plane 
cursPusy - Astronomy 

surefuscd syonéene - Astronomical survey 
aroha (per aooliiry symiociy - Weather forecas- 

ting system 

வானிலையியல் - %48(601010ஜு 

வானூர்தியல் - Aeronautics 

வானொலி - Radio 

வானொலி அலைபரப்பிகள் - 841௦ (2020111678 
வானொலி அலைமாலை - 888010 860100 
வானாலி மின்காந்த நுண்ணலை - 7£2010 %41020- 

wave , 
, வானொலி வாங்கி - Radio receivers 

விகித மதிப்புகள் - Rational values 
விசை - 110106 

விசைக்கோடுகள் - 11065 04 force 
விசைப்பொருத்து 5 Force fit 
விஞ்சிய அலைமுறை - 0௦௦108ற( ௦4௪ 
வித்திலைகள் - 0014160015 

விதிகள் - 1,895 

விதிமுறை - Code 

விதைக்காய் - 7115 

விதைப்பை - 8$0101010 

விதைப்பை - 801014] sac 

விதையலகு - த்ர] 

விந்தகக் குழாய்கள் - 8810172015 (௬ 
விந்தகங்கள் - 705115 
விந்தணு ஆக்கு நுண் குழல்கள் - Seminiferous 

tubules epididymisa 

69% ganda - Spermatozoa 

விந்தணுக்கள் - $ற€ற$ : 

விந்து நாளங்கள் - Vasa differentia 
விந்துப்பை - 860108] 4651016 
விந்து நாளம் = Vasa difference 
of ayour_tb - Spermatic chord 
விநியோகம் பங்கீடு - 50410௦110௩. 
விம்மல் அற்ற - இகம் நக 

விம்மல் ஒற்றி - Beat detector 
விரலிடைத் தோல் - Web 

விரித்தபடம் - 061064 diagram 
விரிந்த கதிர்கள் போன்று - Radiated 
és 2 Germ - Exfoliation
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விரிவு காட்டி - 8516050066 . 

விரை அதிர்வச்சு - &-௨1]1$ 

் விரைப்பை நீர் வீக்கம் - ட்விட் 1 scrotum . 
onreuercsd ~ Speedometer 

விரைவு - Velocity . 
விரைவு மட்டு - Velocity head 

விலக்கம் - [9611601108 7 

விலக்க apecop - Deflection method 

விலக்க விகிதம் - Deviation ratio 

விலக்கு விசை - Deflecting 40106 ' 

விலக்கு இசை 5 Replusive force 

விலக்குத் இருக்கம் - 1981/60110ஐ torque 

விலகல்கள் - 1841811005 

விலங்கு வலிமை - Animal power | 

விலங்குவழி நோய் '- Zoonosis 

விவரம் - ஞ0ம்ற(100 

விவரவணங்கள் - 6005 

விழி வெண்படலம் - Sclerotic 
விழுக்காடு - 160501826 

விளக்கப்படம் - 112௨0 

விளத்த - Excited 

விளிம்பு - 84265 : 

விளிம்பு ஆக்குதிசு - நீரஜா] பிக் 

விளிம்பு வளைவு அல்லது பிஇர்வு -.1011720110ஈ 

விளிம்பொட்டிய சூலகஅமைவு - ]48[2108] Placenta. 

tion - 

.விவைவு இழை - ட மாம yarn 

விற்சுருள் - 512 ட 

விற்சுருள் கட்டுப்பாடு - 801122 ௦004701 ... 

விறைப்புத் தன்மை - 1606107216 712101(3 

வின்ஜென்டு உயிரிகள் - '4102601£5 0௦12301505 | 

வினை நிகழ் முறை. அல்லது வினை வழிமுறை. = 
Mechanism 

வீக்கமும் Fapw - Swelling and பிலா 

வீச்சு - கறறற111006 , 

வீச்சு இயற்றி - Sweep generator 

வீச்சுக் குறிப்பேற்றம் - &றற110046 ௬௩௦0013110 
வீரியம் குன்றிய காரம் - 94/ச% base 

வீரியம் மிக்க அமிலம் - 51200 ௨0ம் 

வீரியமுள்ள அமீபா - Vegetative form of amoeba 
வீழ்படிவு - Precipitate 

வீழ்படிவு - Precipitation ~ 
GQauc.w - Clipping 

Gatuwge - Cutting blade 

வெட்டிகள் - Cutters 

வெட்டு அலைநீளம் - மழ ௦17 length 

Qau@ semwGeuerr - Cut off frequency 
வெட்டுப்பள்ளம் - 11௦(0 

Gar Guunniig - Orientation cut 
Gar.@ib ubscr = Incisors 
வெடித்தற் எதைவு எந்திரம் - Explosive battering- 

machine 

வெண்சுடர் நிலை - 10020 06500006 
வெண்மை வீரை - Tunuca albugina 
வெத்நீர் ஊற்றுப் படிவுகள் - 1701 £றர1்றத deposit 
வெப்ப இயக்க {Que - Thermodynamics 
வெப்பக் கட்டுப்பாட்டு மையம் - Thermo regulatory , 

centre 

Ganius@sap - Temperature coefficient: 
வெப்பத்தாற் ugiry - Pyrolysis 
வெப்ப நிலை - Temperature 

வெப்பப் பரிமா ற்றிகள் . 24 exchangers 
வெப்பம் உமிழ் வினை - 1௩௦1081௯1௦ 72௧0(101 

வெப்பமண்டலக் காடுகள் - “10ற1081 8006918 
வெப்பமண்டலம் - Torrid zone | 
Gawuds ofigeico. — Thermo couple 

வெப்ப விளைவு - 1162(/02 6016. 
Gevefl - Outer . 
வெளி - Space 

Goofl sjorsucs - External caliper 

வெளி ௨மிழ்வுப் பாறைகள் - Eruptive rocks 

வெளிச்சுற்றுப்பாதை - Onter orbit . 

வெவிச்செனிப்புறுப்புகள் - External genitals 

வெளியீடு - Output 

வெளியேற்ற வாய் - 0ம(1₹4 

வெளியேற்றும் பள்ளம் - Dispersion trench 

வெளிவழி - 114 க 
வெற்றிட உருக்குதல் - 720மமர fusion 

வெற்றிடக் @ipso - Vacuum tube 

வெற்றிடம் - "005 

வேடுவர் நிலா - [7மறர்சர£5 . 8௦௦0 

வேதியியல் உட்கூறு - Chemical composition 

வேதியியல் விளைவு - பே£யோர081 effect — 

வேதியியல் வினை வேகம் - 1816 04 
reaction 

chemical



வேலைப்பிரிவினை - Division of labour 

வேற்றிடத்து வேர்கள் - &ம்42ற(111019 10013 
வேற்றிளரி - 18748 

வேறுபாட்டு முறை - 0186721121 method 
Gargtn@ - Variation 

வைரச்சாணைவெட்டு - 19180000 தர்ர பரத 

sneuzilofliicy - Adamantine lustre 

souGatuns yup py - Filarial worm-infestation 

வைனைல் ஏற்றம் - Vinylation 

வெளவால் மீன் - 151 fish 

ஜெல்லாதல் - 081118/0211௦1 

ஸ்பினாயிடு வகை - 8ற063010431 01285 

ஹைட்ரசான் ஏற்றம் - Hydrogenation 
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ஹாலோஜன் ஏற்றம் - 1781020810 ் 
ஹாஃப்மன் கடைநிலை GuSGaHmw - Hoffman's 

exhaustive methylation 

ஹீமோகுளோபின் மின்பகுப்பாய்வு - 1788081001 
electrophoresis 

Gaptudar 9D gets sult - Herpes virus 
ஹோமோசசைட்டின் நீரிழிவு - Homocytinuria 

ஹோமோ ஜன்ட்டிசிக் அமில Hiifay ~ Homogen- 
ooo tisic aciduria 

ட னஹட்ரஜன் பீணைப்பு - Hydrogen bond 
அஹட்ரோக்கார்பன் கனிமங்கள் ~ Hydrocarbon 

: minerals 

ைட்ரோனிய்ம் அகணி + Hydronium ion
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